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Bundel biografische verhalen over de Schotse voorouders van de Canadese auteur en over haar eigen leven.
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
Advanced Cost Accounting presents the subject matter in simple and easy-to-understand language. It includes latest solved
questions papers of university examinations. The book will serve the B.Com, B.Com.(CA)., M.Com., M.Com.(CA), BBA, BCA And
MBA students of Periyar, Thiruvalluvar, Bharathiar, Madras and various Indian Universities. The given solutions to past semesters
question papers in this book will help the students in preparing for examinations. KEY FEATURES • This book designed as per
the syllabi of various Indian universities • Step-by-step approach adopted for solved problems • Easy-to-understand approach •
Solved problems & theories
Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn theorie
ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar zelfverwerkelijking.
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
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familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
Via de ervaringen van verschillende leden van een Indiase familie wordt een beeld van de naoorlogse geschiedenis van het land geschetst.
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