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Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris
autrefois sans avoir consulté mes forces, et abandonné
depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de
ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m'a paru
le moins indigne
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie
van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman.
Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het
allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal
van Mandela, door Mandela.
Wij-zangen(Gitanjali) van Rabindranath TagoreDe lange weg
naar de vrijheidde autobiografieAtlas Contact
Historische analyse van de oorzaken van de westerse
superioriteit ten opzichte van de rest van de wereld op
uiteenlopende gebieden.
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij
staat er vooral ook om bekend de meest ingewikkelde
formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken.
Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af
slingeren en zette hij zichzelf onder stroom met meer dan
driehonderdduizend volt. Lewins colleges zijn een ware online
hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen
bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen
de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten
ondervinden. Gek op natuurkunde is een even aanstekelijk
als erudiet boek dat je ogen opent voor de wereld om je
heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare
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school gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en
getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft
vertrok hij naar Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar
aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd
recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren
van de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek
schreef, is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de
universiteit van Hartford.
Varianten op klassieke sprookjesmotieven, die Wilde
aanvankelijk voor zijn kinderen bedacht. Tegelijk zijn het
zelfportretten van de schrijver.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs
en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol
vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is
begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en
ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh
de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en
geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India
en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse
kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes
naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen
slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan
van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend
boek.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf
10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen.
Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’
fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht
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overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene
kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de
verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over
de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel
vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van
geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn
lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat
ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan
Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911.
Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,
verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud.
Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur,
vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch
zijn.

Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de
Engelse dichter (1345-1400) over de levensverhalen die
pelgrims elkaar vertellen.
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is
het beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw.
Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en
gothic literatuur, waarin horror en romantiek
gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman
het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun
eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk en
fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse
maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel
raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na
de geboorte van haar dochter onderging ze een
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postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het
verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar
een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven,
zonder potlood, pen en penseel."
The "NTSE-NMMS/ OLYMPIADS Champs Class 8
Science/ Social Science " is a thoroughly revised &
comprehensive book written exclusively for class 8
students and covers syllabus of classes 6, 7 & 8. The
book provides learning of all the concepts involved in the
syllabus of NTSE/ NMMS/ OLYMPIADS exams. The
book covers the 2 sections conducted in these
examination – Science and Social Science. Salient
features of the book: • The book is prepared on content
based on National Curriculum Framework prescribed by
NCERT. All the text books, syllabi and teaching practices
within the education programs in India must follow NCF.
Hence, NTSE-NMMS/ OLYMPIADS Champs become an
ideal book not only for the NTSE-NMMS/ OLYMPIAD
Exams but also for strengthening the concepts of the
relevant class. • The Science section has been divided
into 3 parts - Physics, Chemistry and Biology. There are
10 chapters in Physics, 6 in Chemistry and 7 in Biology
as per the syllabus of the NTSE/ NMMS/ OLYMPIADS
exams. • The Social Science section has also been
divided into 3 parts - History, Civics and Geography.
There are 13 chapters in History, 9 in Geography and 8
in Civics as per the syllabus of the NTSE/ NMMS/
OLYMPIADS exams. • The book provides sufficient
point-wise theory, solved examples followed by FULLY
SOLVED exercises in 2 levels. • The book has the most
comprehensive coverage as per the latest syllabus of
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class 6, 7 & 8. • Maps, Diagrams and Tables to stimulate
the thinking ability of the student. • The book also
contains very similar questions to what have been asked
in the previous NTSE/ NMMS/ OLYMPIADS
examinations of Class 8. • There is an exhaustive range
of thought provoking questions in MCQ format to test the
student’s knowledge thoroughly. The questions are
designed so as to test the knowledge, comprehension,
evaluation, analytical and application skills. Solutions
and explanations are provided for all questions. • The
book covers new variety of Multiple Choice questions Passage Based, Assertion-Reason, Matching, Definition
based, Feature Based, Diagram Based and Integer
Answer Questions. • The book will act as a quick
revision of the complete syllabus of class 8.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman
onderzoekt London de wetten van de beschaving en van
de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen
van Buck, half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat
hij is weggerukt uit zijn comfortabele Californische leven
wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike
Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige
manier waarop hij kan overleven. London put in De roep
van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker
in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden
van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het
verhaal tot een duurzame vertelling over overleven
maakt.
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
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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.
Includes names from the States of Alabama, Arkansas, the
District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina,
Tennessee, Texas and Virginia, and Puerto Rico and the
Virgin Islands.
Het titelverhaal van deze bundel vormde de basis voor het
succesvolle toneelstuk The Mousetrap, dat in Londen al
zestig jaar achtereen volle zalen trekt. De vijf andere verhalen
zijn weliswaar minder beroemd dan het eerste, maar daarom
niet minder spannend. En zowel de bewonderaars van de
beroemde Hercule Poirot als die van de slimme, oude Miss
Marple kunnen er hun hart aan ophalen.
o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt in een
blender gegooid. De blender zal binnen een minuut worden
aangezet. Wat doet je? o Je zet een glas met water op een
grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te
draaien. Wat gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af, het
glas valt om of het water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas
en een mes. Hoeveel keer moet je de kaas snijden, zodat je
27 kleine, gelijke blokjes hebt? o Hoeveel hele getallen
tussen de 1 en 1.000 bevatten een 3? o Op een verlaten
snelweg is de kans dat er een auto langskomt binnen 30
minuten 95%. Hoe hoog is de kans dat er een auto langskomt
binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat
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een database is en gebruik hiervoor 3 zinnen. Dit zijn vragen
die je gesteld kunnen worden als je bij Google - of een
willekeurig ander bedrijf in de dotcom economy - solliciteert.
Ben jij slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs
verrassende antwoorden op tientallen van de meest
uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen worden tijdens
een sollicitatiegesprek.

De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika
van de jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in het
straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer
de kinderen bij hun moeder in St. Louis moeten gaan
wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit
ze, mede dankzij de literatuur, uit tot een jonge vrouw die
vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom
gekooide vogels zingen is een autobiografische moderne
klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige
en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
The thoroughly Revised & Updated 10th edition of
MEGA Study Guide for NTSE Class 10 is empowered
with the syllabus of Class 8, 9 & 10 as prescribed by
NCERT. The book also comprises of Past questions of
NTSE Stage 1 & 2 from the years 2012-2018. • All the
sections have been thoroughly revised and updated
theory enriched with New & Past NTSE questions. New
Chapters have been added in Social Sciences, Mental
Ability and other sections have been enlarged so as to
make the book extremely useful for students. • There
are now 28 chapters in the Mental Ability Section (MAT).
• The Scholastic Aptitude section (SAT) has been
divided into 9 parts – Physics, Chemistry, Biology,
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Mathematics, English, History, Geography, Civics and
Economics. • The book covers English Language Test
(ELT) which contains theoretical concepts with practice
exercises for Stage 1 & 2 as per the NTSE Stage 2
format. • The book provides sufficient pointwise theory,
solved examples followed by Fully Solved exercises in 2
levels State/ UT level & National level. • Maps, Diagrams
and Tables to stimulate the thinking ability of the student.
• The book also contains very similar questions to what
have been asked in the previous NTSE examinations. •
The book covers new variety of questions - Passage
Based, Assertion-Reason, Matching, Definition based,
Statement based, Feature Based, Diagram Based and
Integer Answer Questions. • The book covers a special
section on Exemplar problems in Mathematics which
contains a mix of problems with solutions for Stage 1 &
2. • The ebook contains the solved papers of 2014-17
NTSE 2nd Stage SAT, LCT & MAT. The ebook also
includes select MCQs from Stage 1.
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