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De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het
plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke
vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig een
boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar
verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon
als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist
in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is
nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
De hoofdpersoon van De jacht op het verloren schaap is een jongeman van tegen de
dertig, die samen met zijn vriendin, een meisje met sensationeel mooie oren, op zoek
gaat naar een zeer speciaal schaap met een ster op de rug. Hij wordt hiertoe
gedwongen door een sinistere man die volgeling is van de Leider, het kopstuk van een
extreemrechtse beweging. De Leider leeft al zo n veertig jaar op mysterieuze wijze met
een gezwel zo groot als een golfbal in zijn hoofd. In de hallucinaties die door dit gezwel
worden veroorzaakt, komt het onbekende schaap voor... De jacht op het verloren
schaap is een echte Murakami: boeiend, geestig, avontuurlijk en mysterieus.
This booklet is designed to guide the student through the process of writing a research
paper- from selecting a topic to polishing the final draft. Writing a Research Paper will
develop the skills that will benefit the student in every area of life, now and in the future.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen,
schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke
natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep
schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen
toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in
falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer
van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef
in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten
en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft
invloed op de moderne literatuur.
Praised by instructors for its concise, focused approach and user-friendly format, the
Illustrated Series engages both computer rookies and hot shots in mastering
MICROSOFT OFFICE 2013 applications quickly and efficiently. Skills are accessible
and easy-to-follow thanks to the Illustrated Series' hallmark 2-page layout, which allows
students to see an entire task in one view. New Learning Outcomes outline the skills
covered in each lesson, and larger full-color screens represent exactly what students
should see on their own computers. Each unit begins with a brief overview of the
principles of the lesson, and introduces a case study for further application. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand
maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en
bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie. Aan het front
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hebben ze alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen
komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun leven
waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit de Amerikaanse
geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel, een subtiel spel
van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn
zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe lijn
tussen waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de
negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje
Beminde om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade
geest en terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van
Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde is een
schitterende en angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde
Staten.
Loved by instructors for the visual and flexible way to build computer skills, the
Illustrated Series is the ideal solution for students with a variety of skill levels and
learning styles. MICROSOFT OFFICE 2013 ILLUSTRATED PROJECTS allows
students to get hands-on with the Microsoft Office 2013 concepts and skills through
engaging projects built from scratch. Students will retain more knowledge after applying
what they've learned in a meaningful way. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Op de dag dat Edwidge ontdekt dat ze zwanger is, hoort ze dat haar vader ongeneeslijk
ziek is. Ze neemt direct contact op met de broer van haar vader in Haïti. Oom Joseph is
als een tweede vader voor Edwidge: ze woonde jarenlang bij hem in huis, tot ze op
haar twaalfde herenigd kon worden met haar ouders in New York. Vol compassie en
ontzag vertelt Edwidge het levensverhaal van de twee broers. Hoe oom Joseph haar
opvoedde en hoe hij op een dag zijn stem verloor, waardoor hij niet meer kon preken in
de kerk die hij zelf had gebouwd. En hoe haar ouders een nieuw leven begonnen in
Amerika, waar ze voortdurend vreesden voor de veiligheid van familie en vrienden die
in Haïti achterbleven. Edwidge Danticat schreef met Vaarwel, broer een diep
ontroerend familierelaas over de levens en de dood van twee broers, en haar liefde
voor hen beiden.
MLA Handbook for Writers of Research PapersModern Language Assn of Amer
Een jonge vrouw vertelt hoe ze opgroeit in een hard middenstandsgezin in de jaren
vijftig in Engeland.
Present the computer concepts and Microsoft Office 2013 skills perfect for your
Introduction to Computing course with the latest ENHANCED COMPUTER
CONCEPTS AND MICROSOFT OFFICE 2013 ILLUSTRATED. This all-in-one book
makes the computer concepts and skills your students need to know easily accessible.
Key application skills are clearly demonstrated using the user-friendly two-page spread
found in the popular Microsoft Office 2013 Illustrated Introductory, First Course.
Today’s most up-to-date technology developments and concepts are clarified using the
distinctive step-by-step approach from the Computer Concepts Illustrated Brief book.
This edition highlights updated Office 365 content with Integrated Applications Projects
and a Student Success Guide. Important Notice: Media content referenced within the
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product description or the product text may not be available in the ebook version.
Provides information on stylistic aspects of research papers, theses, and dissertations,
including sections on writing fundamentals, MLA documentation style, and copyright
law.
in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich
engels het communistisch manifest. het was een kort en krachtig politiek meesterwerk
dat geschreven werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire
gebeurtenissen in grote delenen van europa en de rest van de wereld. zonder twijfel is
het een van de meest besproken, geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste
teksten van de voorbije eeuw, naast het communistisch manifest schreven ze ook een
groot aantal andere boeken, waarin ze hun theorien en opvatingen uitwerkten tot een
alles omvatende wereld visie: het kapitalistisme zal als maatschapijvorm onvermijdelijk
vervangen worden door een nieuwe, zonder onderdrukking en maatschapelijk onrecht
schrijft marx waarin de vrije ontwikeling van ieder de voorwaarden is voor de vrije
ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere een onvermijdelijke klassenstrijd aan
tussen de bourgeoisie en de proletarirs. geen ander boek zou zoveel beslissende
invloed uitoefenen op de sociale en politieke ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar
en niemand kan ontkennen dat het manifest van de communistische partij een van de
zeldzame werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in zowel de
wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Teaching and learning MLA style is about to get easier. Forthcoming April 2021
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van 'Een weeffout in onze sterren' schrijft
John Green met 'Schildpadden tot in het oneindige' opnieuw een briljante en
onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een
voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip
over zijn verblijfplaats. 'Schildpadden tot in het oneindige' gaat over vriendschap voor
het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het
punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat
worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van
haar gedachten. In dit langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van
Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven
over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is
verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
Robert P. Yagelski's THE ESSENTIALS OF WRITING: TEN CORE CONCEPTS is designed
for instructors who want a short, flexible writing guide using the core concepts as a framework.
These ten fundamental lessons that students need to learn to become sophisticated writers are
covered thoroughly in Chapters 2 through 4. The essentials version also offers practical advice
about features of analytical and argument writing, developing an academic writing style,
synthesizing ideas, designing documents, conducting research, and evaluating and
documenting sources. The second edition includes new chapters on analytical and
argumentative writing, updated guidance on finding digital resources, thoroughly revised and
updated coverage of MLA documentation, and more. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods meesterwerk over een afschrikwekkende
toekomst, is uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt tot de zeer succesvolle tv-serie
The Handmaid's Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte, adembenemende nieuwe
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roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd heeft het
totalitaire regime van de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit
begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis komen de
levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevolgen. Twee van
hen groeiden op aan weerszijden van de grens: de bevoorrechte dochter van een
hoogstaande bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat de verschrikkingen op tv ziet
en meeloopt in demonstraties tegen het regime. De derde vrouw is een van de machthebbers
in Gilead, die al jaren aan de top weet te blijven door schandelijke geheimen te verzamelen en
in te zetten tegen haar concurrenten. Diep verborgen geheimen brengen deze vrouwen
uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan
voor waar zij in geloven. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt
Margaret Atwood de lezer een kijkje in het corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een
indrukwekkende mengeling van spanning, fijnzinnige humor en een virtuoos verteltalent.
Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese
literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw een
miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The Handmaid's Tale,
haar bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst populaire bekroonde televisieserie, met in
de hoofdrol Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op de shortlist van de Man
Booker Prize gestaan. De blinde huurmoordenaar werd bekroond met deze prijs, en nog voor
de daadwerkelijke publicatie stond De testamenten al op de shortlist.
Is A Practical Reference Guide Designed To Focus On The Specific And Varied Requirements
Of Researchers And Advisors. The Book Focuses On A Standardized Style And Format For
Writing A Thesis, Features The Guidelines Suggested By The Mla And The Apa, And Explains
And Illustrates The Number System And The Traditional Footnote Style. The Book Includes A
Comprehensive Treatment Of Thesis Organization And Documentation And Extensive
Specimen Pages Of The Various Elements Of The Thesis.Problem Areas Such As Thesis
Statements, Quotation Handling And Paraphrasing Without Plagiarism, And Documentation Of
Multivolume Works Are Effectively Exemplified. Also Included Are A Detailed Chapter On
Punctuation And Mechanics, A Chapter On Some Reminders On The Question Of Style, And
A Thesis Evaluation Form. Guidelines For Writing A Research Paper, Along With Some Writing
Samples, Are Also Incorporated. A Thesis Typing Guide Sheet Accompanies The Book. Thus
This Manual Is A Friend In Need For The Researcher.
Aangrijpende New York Times bestseller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een
weeshuis. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate begint in het Memphis van 1939. De
twaalfjarige Rill leidt met haar broertje en zusjes een zorgeloos leven op een woonboot aan de
Mississippi. Dan slaat het noodlot toe: de kinderen worden ontvoerd en komen terecht in een
weeshuis. Daar zijn ze overgeleverd aan de grillen van een wrede directrice. De jonge Rill doet
er alles aan om haar broertje en zusjes bij elkaar te houden. In het South Carolina van nu leidt
de rijke Avery Stafford een geweldig leven. Een toevallige ontmoeting dwingt haar om haar
familiegeschiedenis onder de loep te nemen, er blijkt meer verzwegen te zijn dan ze ooit had
kunnen vermoeden. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen
ontvoerde en verkocht aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The Huffington Post
With proven pedagogy that emphasizes critical-thinking, problem-solving, and in-depth
coverage, New Perspectives helps students develop the Microsoft Office 2013 skills they need
to be successful in college and beyond. Updated with all new case-based tutorials, New
Perspectives Microsoft Office 2013 continues to engage students in applying skills to realworld situations, making concepts relevant. A new Troubleshoot case problem enhances
critical thinking, and a new tutorial on Managing Your Files helps students navigate Windows
8. As always, New Perspectives improves learning outcomes and transference of skills by
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helping students understand why what they're learning is important. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
This comprehensive resource guide is designed to give college students the confidence to
write an A paper. This resource guide discusses proper MLA and APA formatting, general
paper formatting tips, information on writing discussion boards, and annotated bibliographies.
Now available together as a set for a discounted price: Writing A Successful Research Paper:
A Simple Approach, by Stanley Chodorow, with, Writing with Sources, (Second Edition): A
Guide for Students, by Gordon Harvey.
Having trouble finding scholarly sources for your research paper? This Squid Ink Classic
includes the full text of the work plus MLA style citations for scholarly secondary sources, peerreviewed journal articles and critical essays for when your teacher requires extra resources in
MLA format for your research paper.Why spend more time looking for your sources than
writing your paper? Work smarter not harder with Squid Ink Classics. The smart way to do
homework.

A concise, handy guidebook for teaching correct MLA-style citation to middle and
high school researchers.
Now readers can master the computer concepts and Microsoft Office 2016 skills
perfect for success in the classroom or workforce with the latest ILLUSTRATED
COMPUTER CONCEPTS AND MICROSOFT OFFICE 365 & OFFICE 2016. This
all-in-one book makes it simple to become proficient in both today’s computer
concepts and the MS Office skills most needed for professional success. Key
application skills are clearly demonstrated using the user-friendly two-page
spread found throughout this and all books in the popular Illustrated Microsoft
Office 2016 Series. Today’s most up-to-date technology developments and
concepts are clarified using the distinctive step-by-step approach and material
from COMPUTER CONCEPTS ILLUSTRATED BRIEF. This edition highlights
updated Office 365 content with a new module that addresses Productivity Apps.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
The handbook takes readers through the research paper process step by step,
and includes information on narrowing the topic, outlining, note taking, etc.
Before dealing with such mechanics of writing as spelling, punctuation, and
format, the manual covers
With proven pedagogy that emphasizes critical-thinking, problem-solving, and indepth coverage, New Perspectives helps you develop the Microsoft Office 2013
skills you need to be successful in college and beyond. Updated with all new
case-based tutorials, New Perspectives Microsoft Office 2013 engages you in
applying skills to real-world situations, making concepts relevant. A new
Troubleshoot type of case problem enhances critical thinking. As always, New
Perspectives improves learning outcomes and transference of skills by helping
you understand the importance of what you're learning. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze
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baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een
weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op
het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar
grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de
onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar
gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort
over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en
staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot
doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte
Brontë. Virginia Woolf
This Squid Ink Classic includes the full text of the work plus MLA style citations
for scholarly secondary sources, peer-reviewed journal articles and critical
essays for when your teacher requires extra resources in MLA format for your
research paper.
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens
het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige
methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en dat
zelf koken dé manier is om gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over
zijn zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk betoog zou Pleidooi
voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste
boek The Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een mooie passage
over de relatie tussen barbecue en offeren aan de goden wisselt hij af met het
verhaal van ontploffend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een levendig
portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks
en dood. emNRC Handelsblad
In de lotgevallen van twee Indiaanse families in een reservaat in Noord-Dakota in
de periode 1934-1984 speelt de liefde in al haar vormen een centrale rol.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het
platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor
zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het
levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale
wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de
titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw
die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The
Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in
haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
The SAGE Guide to Writing in Policing: Report Writing Essentials equips students with
transferable writing skills that can be applied across the field of policing - both
academically and professionally. Authors Steven Hougland and Jennifer M. Allen
interweave professional and applied writing, academic writing, and information literacy,
with the result being a stronger, more confident report writer. Students are also
exposed to a number of best practices for various elements of report writing, such as
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the face page, incident reports, supplemental reports, investigative reports, and traffic
reports, as well as search warrants and affidavits.
De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is de laatste jaren sterk
toegenomen. De oude kritiek op haar centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de
juiste (welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende oude
vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe briljant zij dit
schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe kostelijk haar zedenschilderingen van de
gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige stijl,
scherpe observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht
van toon, met een fijn getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een innemende
afkeer van hypocrisie. Ook in Mansfield Park (1814) komt het via tal van intriges tot
huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal is de jonge, timide en
kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige ouders, die opgroeit in het gezin van
haar oom Sir Thomas Bertram, bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het lijkt een
sprookje, want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op
Mansfield Park en de geliefde en gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de
grote onderstroom van deze prachtige roman die als de meest diepzinnige van Austens
oeuvre geldt bestaat uit het fascinerende tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren
1811-1813, toen het leven van de "landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de
elegante maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau Brummel een exponent
was. Een korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten, aan de
vooravond van Waterloo
Roxane Gay heeft in de afgelopen jaren openhartige en populaire essays en blogs
geschreven over feminisme en het menselijk lichaam. Haar eigen emotionele en
psychologische worstelingen geven haar een unieke inkijk in het spanningsveld tussen
verlangen en ontkenning, troost en medelijden. Met Honger onderzoekt ze haar eigen
verleden - waaronder een uiterst gewelddadige gebeurtenis in haar jeugd die een
keerpunt in haar leven vormde - en betrekt ze de lezer op indringende wijze in haar
poging om zichzelf beter te begrijpen, om uiteindelijk haar eigen leven te kunnen
redden. Met haar kenmerkende eerlijkheid, kwetsbaarheid en kracht schrijft Gay over
haar lichaam en haar overgewicht.
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