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Holznutzung - Baustrukturen - Konstruktionsholz.
De jaren zestig. Phillip Dean, gestopt met zijn studie aan Yale, reist door Frankrijk in een geleende auto. Als hij voor korte tijd
verblijft in een plattelandsdorpje, begint hij een opwindende verhouding met de achttienjarige Franse Anne-Marie. Na het
verschijnen van Spel en tijdverdrijf werd James Salter gezien als een van de grote schrijvers van onze tijd. De roman is een
erotische vertelling waarin Salter in zijn ongeëvenaarde proza op zoek gaat naar de grens tussen droom en werkelijkheid, tussen
lichaam en ziel.
Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen
voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze
even oud was als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd
teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op verrassende wijze. Virginia
Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en
Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende
invloed geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland
van Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.
Meursault, een gesloten Franse Algerijn, begraaft zijn moeder, sluit vriendschap met een pooier en begint een relatie met de jonge
knappe Marie. Dan, op een zonovergoten stranddag, schiet hij zonder geldige reden een Arabier dood. `En het was alsof ik vier
keer kort aanklopte op de deur van het ongeluk. Met een nawoord van David van Reybrouck.
This book reflects the paradigm shift now manifesting in Bangladesh’s education system by highlighting recent empirical research.
It shares essential insights by presenting research conducted on diverse aspects of current day education in Bangladesh,
including policy and governance, equity, access and participation, curriculum and pedagogy, assessment, and education programs
and projects run by NGOs. Further, it offers a platform for these unique studies to be showcased and disseminated to scholars and
researchers from developing and developed countries alike, and represents a unique reference resource for the education
research community in Bangladesh, Asia and all over the world. With Foreword from Professor Serajul Islam Choudhury.
Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een burgeroorlog. In opdracht van de Verenigde Naties
doet ze onderzoek naar de slachtoffers van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een skelet dat ze vindt,
volgt een koortsachtige zoektocht naar de identiteit van deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar komt.
Twee gezinnen delen een vervallen huis in een Australische stad: de Pickles zijn geboren verliezers terwijl de Lambs hard werken
om van hun leven iets te maken.

Long considered the French John of the Cross, John of St. Samson, the blind Carmelite mystic of Rennes is virtually
unknown to the English speaking world. And, more remarkable still, his extensive body of poetry has never been studied
in any language. This book presents both the man and his work so that, phoenix-like, he rises up from the ashes of time.
Met Moussa of de dood van een Arabier heeft Kamel Daoud een stem gegeven aan ‘de Arabier’ uit de Franse
klassieker De vreemdeling van Albert Camus. Haroen wordt al zijn hele leven gekweld door de zinloze moord op zijn
broer door Meursault, de beruchte antiheld uit Camus’ roman. Haroen besluit zijn broer uit de anonimiteit te halen door
hem een naam te geven: Moussa. En een stem, die de gebeurtenissen beschrijft die leidden tot Moussa’s dood op een
oogverblindend Algerijns strand. De roman Moussa of de dood van een Arabier is tegelijkertijd een liefdesverklaring aan
en overpeinzing van de Arabische identiteit, waarin het kolonialisme en de druk van het geloof een grote rol spelen.
Kamel Daoud won met Moussa of de dood van een Arabier de Prix Goncourt du Premier Roman 2015.
Een Australische man beleeft zijn reis naar Venetië zeer intens omdat hij ongeneeslijk ziek is.
Het mag dan goed betalen, reclame maken voor een mannenmodelijn is niet iets waar Parks Jones op zit te wachten. Hij
is een sporter, geen fotomodel! Op haar beurt zit Brooke Gordon niet op Parks te wachten: als fotograaf werkt ze liever
met professionals. Hun eerste ontmoeting zorgt dan ook meteen voor vuurwerk...
Felix staat helemaal aan de top van zijn loopbaan. Hij is artistiek leider van een theaterfestival. Zijn producties zijn even
betoverend als verwarrend. En nu werkt hij aan een enscenering van The Tempest, die ongehoord belooft te worden.
Een productie die niet alleen zijn reputatie zal bevestigen, maar ook bepaalde emotionele wonden zal helen. Althans, dat
was het plan. Maar Felix wordt onverwachts op een vreselijke manier verraden, en komt in ballingschap in een hutje in
het bos te leven, belaagd door herinneringen aan zijn geliefde dochter, Miranda, die hij verloren heeft. En broedend op
wraak. Na twaalf jaar dient de mogelijkheid tot wraak zich aan in de vorm van een theatercursus in een nabijgelegen
gevangenis. Hier zal Felix alsnog The Tempest opvoeren en de verraders in een val lokken. Pure magie! Maar zal de val
van zijn vijanden Felix doen herrijzen? Margaret Atwood voert ons in deze roman mee op een betoverende, interactieve
reis vol verrassingen en wonderen.
A compelling study of West Germany's attempts to redistribute the costs of defeat during World War II analyzes German
ideas of social justice, economic rationality, and political legitimacy and traces their effect on post-war Germany.
Het moderne leven drijft de mens voort. De haast, het constante rennen, is gevangen in deze roman, waarin
verschillende verhalen zijn vervlochten tot één geheel. Zo is er Anoeschka, een jonge Moskoviete, die gebukt gaat onder
de zorg voor haar gehandicapte zoontje. Ze vlucht en kiest daarmee voor een dakloos bestaan in de Moskouse metro.
Daarnaast is er het verhaal van meneer Kunicki en de geheimzinnige verdwijning van zijn vrouw en zoontje op een
Kroatisch schiereiland. De onderbrekingen in dit verhaal houden de lezer, die wacht op de ontknoping van dit mysterie, in
grote spanning.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle
schiep met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de
intriges en de vaart waarmee de verhalen worden verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in
de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en
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Het avontuur van de kartonnen doos.
25 Documents and Speeches Every American Should Own.
Oswaal Maharashtra HSC Solved Papers Class 12 English Yuvakbharati Chapterwise & Topicwise (For March 2020
Exam)Oswaal Books
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey
McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden –
op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van
'Rood, wit en koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse
president, en Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz
gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap, charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén
probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de andere kant van de grote plas. En als de tabloids
daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat
begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook als die
liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol
humor en liefde.
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een
Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen
doorneemt met de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt
Egeus binnen met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia
wil alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden
in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene niet geldt.
Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn
tussen elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen
met een magisch sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een kettingreactie van amoureuze verwikkelingen
met zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het
bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en Hippolyta‘s
bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen de eeuwig
hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het
stuk is ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982
door Woody Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als
dramaturg schreef hij tragedies, historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd.
Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde
toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de
algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop
wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke
verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige
jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en
de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de
straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op z’n
kop zet.
MAHARASTRA HSC QB Malcolm Forbes said “Education's purpose is to replace an empty mind with an open one” and
this is something which is always followed by Maharashtra State Board of Secondary & Higher Education (MSBSHSE).
The aim of the Board is not just to let learners obtain basic knowledge but to make them life-long learners. The purpose
of this book is to nurture individuality and thus enhance one's innate potentials which help in increasing the self-study
mode for students. This book strengthens knowledge and attitude related to subject. This book is designed in such a way
that students can set their own goals and can improve their problem solving and thinking skills. This book is strictly as per
the latest Maharashtra Board Curriculum for HSC Exams. It contains variety of questions from latest textbooks. It
contains all types of questions like VSA Questions (Very Short Answer), SA Questions (Short Answer), MCQs (Multiple
Choice Questions) and LA Questions (Long Answer). A synopsis is given for every chapter which contains important
points from that chapter. Each chapter has high quality figures wherever required for better, fast and clear understanding.
OSWAAL HSC Question Bank is different and better in terms of High Quality Questions which are developed by
'OSWAAL Expert Panel'. The Question Bank is strictly based on the latest MSBSHSE Textbooks and is arranged
‘TOPIC-WISE’ where each Topic from every Chapter is explained in detail. Through OSWAAL Books students are
taught how to think, not what to think. We at OSWAAL Books try to use quality content, standard language, creativity and
high quality figures, which makes learning easy and fun. This is one of the reasons that the scope of this book extends
from students to teachers. Teachers can use this book as a perfect teaching guide and students can use this book for
good learning and practice.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar
geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van
het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer dan eender
welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot
aanbod van interactieve online-activiteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en
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leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en aanverwande beroepen,
complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige
details om verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en
foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in
elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met
biologische waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies,
zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen
over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het
weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor de
uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en
foto's evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie
naar veel gebruikte terminologie.
Verhandeling door de Griekse wijsgeer (384-322 v.Chr.) over politiek en staatsinrichting.
This book explores how to achieve innovative approaches to teaching and learning Shakespeare and Marlowe within formal
learning systems such as school and university.
The Present book S.Chand's Principle of Physics is written primarily for the students preparing for CBSE Examination as per new
Syllabus. Simple langauge and systematic development of the subject matter. Emphasis on concepts and clear mathematical
derivations
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze
productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West
Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met
rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds
beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
‘Een kunstenaar van het vlietende leven’ van Kazuo Ishiguro speelt in oktober 1948. Japan heeft de oorlog verloren. De
Amerikanen hebben Japan bezet en gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De jeugd noemt hen die Japan tot de afgrond
hebben gebracht verraders. Sommigen van hen plegen zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een invloedrijk kunstenaar
geweest. Zijn vrouw en zoon zijn in de oorlog omgekomen. De oude schilder heeft zijn schilderijen weggezet. Hij vertelt in dit boek
vergoelijkend over zijn jeugdig idealisme, over zijn leermeesters en leerlingen; over zijn aandeel in de oorlog toen hij zich leende
voor propagandistische doeleinden waardoor veel jonge mannen de dood in werden gejaagd. Kazuo Ishiguro is een van de meest
bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de
Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
Een meisje voelt zich depressief, omdat de dag zinloos lijkt en leeg. Tot zij ziet hoe een klein zaadje kan uitgroeien tot een mooie,
rode boom. Groot formaat prentenboek met kunstzinnige illustraties en korte, filosofische tekst. Vanaf ca. 9 jaar.
Geheel herziene, prachtig geïllustreerde editie. In september verschijnt de 12e druk van deze internationale bestseller. Edmund de
Waal beschrijft op meeslepende wijze de geschiedenis van zijn familie en hun bijzondere netsukeverzameling. Van een ontluikend
imperium in Odessa naar het fin de siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het naoorlogse Tokio: tegen de achtergrond van een
tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de netsukes door de generaties van zijn opmerkelijke familie.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr
heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze
woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten
de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat
van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje
Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo
terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde
literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge
zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle
'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut
betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de
ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht
geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een
gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal
gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van
Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
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