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When Referencing A Book In Paper
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van
succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke
prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm
Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in
een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders,
maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en
alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van
de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The
Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom
sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste
boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment
weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor
was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie
stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell
won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de
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honderd invloedrijkste mensen.
Het leven van een saaie jongeman verandert drastisch als door magische
gebeurtenissen zijn tot dan toe onbekende broer opduikt.
Heilshistorische beschouwing over de verhouding tussen God en de christelijke
kerk, door de rooms-katholieke theoloog.
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.
De geschiedenis van een Argentijn, die met zijn Cubaanse vrouw in Parijs woont,
wordt tenslotte overstemd door de figuur van een dwaze denkbeelden
ventilerende schrijver.
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A complete reference guide to modern Dutch grammar, presenting a fresh and
accessible description of the language.
Een moderne bestseller uit Japan. Voor de lezers van De kat van Takashi
Hiraide en Als katten van de wereld verdwijnen van Genki Kawamura In een
steegje in Tokio zit al meer dan honderd jaar een café dat zorgvuldig gebrouwen
koffie schenkt. Dit cafeetje biedt de klanten een unieke ervaring: de kans om
terug in de tijd te reizen. Voordat de koffie koud wordt beschrijft vier prachtige
verhalen van cafégasten die het verleden een bezoekje willen brengen. De
eerste wil de man die haar verliet confronteren, de tweede wil een brief
terugvinden van haar man wiens geheugen is verdwenen door de ziekte van
Alzheimer, de derde wil haar zus voor een laatste keer spreken en de vierde wil
haar dochter voor de eerste keer ontmoeten. Maar de reis naar het verleden is
niet zonder risico: de gasten moeten naar het heden terugkeren voordat hun
kopje koffie koud geworden is.
De jonge misdaadverslaggeefster Annika Bengtzon vergaloppeert zich in een
eenvoudige moordzaak. Een jonge vrouw is om het leven gebracht. De politie verdenkt
de eigenaar van nachtclub Studio Sex, en Annika neemt dit klakkeloos over. Voorbarig,
want er blijkt een tweede verdachte: een minister ...
Keuze uit de dagboeknotities van de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
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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
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Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot
zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar
Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst
mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster,
bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes
een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie
in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde
banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en
de solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is
een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Wanneer hij koffie wil zetten en het water blijkt afgesloten, overweegt David serieus de
inhoud van een bloemenvaas te gebruiken, wat leidt tot een bizarre reeks associaties:
van het Franse platteland tot een hilarisch gênante herinnering aan een drugstransactie
in een woonwagen in Noord-Carolina. Sedaris nieuwe boek leidt de lezer van het
bizarre alledaagse een keelsnoepje dat uit zijn mond valt en in de schoot van een
medepassagier in het vliegtuig belandt, of het bepantseren van zijn ramen met lphoezen om zijn huis te beschermen tegen neurotische zangvogels naar universele
waarheden, culminerend in een weergaloos verslag van zijn reis naar Tokio in een
poging te stoppen met roken. David Sedaris zesde verhalenbundel is een meesterlijk
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staaltje komisch schrijven van een auteur die je moet koesteren (Seattle Times)
Maximize your book budget and build a quality reference collection with paperback
information sources. You'll find hundreds of quality reference sources in paperbackbibliographies, dictionaries, guides, and directories-in all subject areas, from botany and
business to sports and zoology. For collection development and as a ready reference,
this book is unparalleled. It will also be useful to booksellers, educators, students,
professionals, and general readers.
Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen onderdak te zoeken in het
spookachtige landhuis van zijn verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het verhaal
van de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en de donkere en
mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë (1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten
waarschijnlijk de bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene die het
meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in 1847, één jaar voor haar dood, en
geldt als een van de eerste gothic romans en een van de grootste klassiekers aller
tijden.

In deze geraffineerde ontwikkelingsroman bezoekt de jonge Duitser Hans
Castorp zijn neef in het sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de
verleidelijke, zieke Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken maar
zeven jaar. In de hermetische wereld van de Toverberg maakt Castorp een
leerproces door, zijn inwijding in het leven. De democratische humanist Ludovico
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Settembrini is daarbij zijn mentor, terwijl de sinistere nihilist Leo Naphta als diens
tegenspeler optreedt in de strijd om Castorps ziel. In De Toverberg, een
onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van Thomas Mann, wordt een spiegel
voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die, afkerig van de politieke
problematiek van haar tijd, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
vluchtte in de ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de
schrijver van ongeëvenaarde romans als De Buddenbrooks en De Toverberg. Hij
wordt tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw gerekend. In
1929 ontving hij de Nobelprijs voor Litera
Een componist en de duivel Alles wijst erop dat componist Adrian Leverkühn
succes zal hebben. Maar hij wil alleen het hoogste: de volmaakte compositie. Hij
laat zich bewust besmetten met syfilis, in de hoop door lichamelijk verval tot een
krachtig soort inspiratie te komen. In een visioen ontmoet hij de duivel, die hem
vierentwintig jaar van muzikale genialiteit belooft. In ruil daarvoor moet
Leverkühn de liefde afzweren. De Faustlegende kent vele gedaanten, maar
wordt nergens met zo veel fortissimo verteld als in Doctor Faustus. Behalve een
roman over de zwarte, destructieve zijde van de Duitse romantiek is het ook een
vertelling over de macht van de muziek en over de ascetische mens die heel zijn
leven opoffert voor de kunst. In veel opzichten kan de protagonist Adrian
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Leverkühn gezien worden als het alter ego van Thomas Mann. Deze uitgave is
voorzien van een nawoord van Mann-specialist G.A. von Winter.
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met
haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij
op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4
jaar.
Twee vriendinnen uit een arme wijk in Noord-Londen dromen ervan danseres te
worden. Maar slechts een van hen heeft talent. Het andere meisje moet haar
droom prijsgeven, maar zal zijdelings in de wereld van de dans blijven als
persoonlijk assistente van een wereldberoemde popster _ een bestaan vol
glamour, maar altijd de glamour van anderen. De moeilijke relatie met haar
moeder confronteert haar bovendien met allerlei vragen over haar afkomst. Wat
hebben muziek, dans en persoonlijke ambitie met elkaar te maken? In hoeverre
val je samen met de geschiedenis van je voorouders? En wanneer is een mens
eigenlijk vrij? De hechte maar ingewikkelde vriendschap tussen deze meisjes
eindigt abrupt als ze begin twintig zijn, maar ze blijven elkaars leven op afstand
bepalen. Swing Time is een oogverblindend, energiek en hartverwarmend
verhaal over vriendschap, muziek en afkomst en hoe al deze dingen bepalen wie
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we zijn. Deze roman, die beweegt tussen de contrasterende decors van
Noordwest-Londen en West-Afrika, is een exuberante dans op de muziek van de
tijd. Zadie Smith (1975) is een van de grootste en invloedrijkste schrijvers van
haar generatie. Ze publiceerde de veelvuldig bekroonde romans Witte tanden,
De handtekeningenman, Over schoonheid, NW, De ambassade van Cambodja
en de essaybundel Ik heb mij bedacht. Ze schrijft regelmatig voor The New
Yorker en The New York Review of Books. 'Een eerbewijs aan de dans als
verbindende kracht, vol indringende observaties. Een roman met een enorme
reikwijdte en onvergetelijke personages. Swing Time heeft een bijtende humor,
omspant bijna letterlijk de wereld en is een duizelingwekkende zoektocht naar
identiteit, persoonlijke voldoening en liefde. Dit verhaal van een verloren en
hervonden vriendschap gaat heel veel mensen aanspreken.' Booklist 'Een
scherpe, met grote beheersing geschreven roman over de dans en de zwarte
identiteit, van een schrijfster die zich vaardig door een mijnenveld van culturele
vraagstukken beweegt. Smith verbluft met haar beschrijvingen en de
ontwikkeling van haar intrige, toont wereld- en mensbeelden met de scherpte van
een camera. Een ontroerende, geestige en belangrijke roman die de grote
levensvragen aan de orde stelt met de sierlijke behendigheid van een Fred
Astaire of Michael Jackson.' Kirkus Reviews 'Een sterke en rijke roman. Breed
Page 9/17

Download Ebook When Referencing A Book In Paper
van opzet maar ook diep, vooral waar Smith haar briljante kijk op de popcultuur
ventileert.' Publishers Weekly
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en
nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim
hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren.
Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even
oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is
een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die
vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde
spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees
onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van
veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een
gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar
doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid geeft Don
Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze
vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we
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alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die
ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de
verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een
overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan
veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien
ligt zo voor de hand dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets
eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
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 de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de
twintigste-eeuwse samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van
vriendschap en menselijkheid. Een of meer personages worden steevast door de
loop van gebeurtenissen, nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De
kuststad Oran is in de greep van de pest. De slachtoffers sterven een snelle en
vreselijke dood, en als gevolg van de quarantaine worden de andere inwoners
geplaagd door gevoelens van angst en claustrofobie. Elke persoon reageert
verschillend op de dodelijke ziekte: sommigen leggen zich neer bij hun lot,
anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie de antiheld dokter
Rieux, proberen kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest is een
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meeslepende vertelling over moed en vastberadenheid en de broosheid van het
menselijk bestaan.
In 1940, terwijl zijn geliefde kasteel bezet wordt door de nazi’s, begint de
zeventigjarige Bertrand de Maumort, aristocraat, soldaat en intellectueel, aan zijn
memoires. Hij beschrijft zijn vroege jeugd, zijn erotische ervaringen op een
katholieke kostschool, zijn verblijf in Parijs bij oom Éric, een eminent geleerde op
wiens zondagse ontvangsten hij beroemdheden als Renan, Taine, Toergenjev,
Daudet en Pasteur ontmoette, zijn relatie met de prachtige creool Doudou, zijn
mislukte huwelijk met een charmant maar zeer conventioneel burgermeisje, zijn
diensttijd in Marokko en zijn deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Terwijl
Maumort over zijn leven vertelt, verraadt hij onbewust zijn vooroordelen, illusies
en morele tekortkomingen.
Lessen voor levendenAmbo|Anthos
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en
allen proberen ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg,
in een goedkoop Cypriotisch hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in
het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de lente van de jeugd tot de winter van
de oude dag, en brengt in Wat een man is deze verschillende levens samen om
mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat zich goed uit te
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drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend, hilarisch en vol
oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet
verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse
mannelijkheid.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze
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
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor iedereen die slimmer wil
werken Iedereen zou meer willen doen in minder tijd. Maar met simpelweg
harder werken en meer to do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken. Essentieel is een
verandering in hóé we denken, doelen formuleren, teams samenstellen en
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beslissingen nemen. Dat is de prikkelende stelling van Charles Duhigg, auteur
van de bestseller ‘De macht der gewoonte’. In ‘Slimmer sneller beter’ volgen
we in acht casestudies het pad van enkele beroemde instellingen, die elk een
belangrijke verandering in hun werkproces implementeren. Zo leren we hoe
Disney het team van Frozen wist te prikkelen om sneller creativiteit tot stand te
brengen door de juiste spanning te creëren, hoe het U.S. Marine Corps haar
basistraining omgooit met beter gemotiveerde rekruten als gevolg, en hoe zowel
Toyota als de FBI de betrokkenheid en innovatiekracht van hun werknemers
vergroten door de belangrijke beslissingen aan hen over te laten. In ‘Slimmer
sneller beter’ worden de key learnings van grote organisaties gepresenteerd in
verrassende verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur en het rijke onderzoek
waar hij uit put leveren een boek vol verrassende inzichten op. Hárder werken
maakt organisaties en werknemers niet per se sneller en beter. Het geheim van
productiviteit zit hem in slímmer werken.
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
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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.
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.
De gebeurtenissen van Stad van Vlammen beroofden Simon van zijn geheugen hij zal opnieuw moeten ontdekken wie hij is. Hij weet dat Clary zijn parabatai is
en dat Isabelle zijn vriendin is, maar wanneer Clary en Isabelle teveel
verwachten van de man die hij niet meer is, maakt hij een drastisch besluit: hij
gaat terug naar de Academie voor Schaduwjagers, in de hoop zichzelf terug te
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vinden.
Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de verschillende
ontwikkelingsfasen.
In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens,
een ouder wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord
Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven lang heeft hij zijn waardigheid
afgemeten aan die van zijn werkgever, maar achteraf blijkt dat hij de ware aard
van de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd
bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma
Thompson in de hoofdrollen. 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
Na een kort overzicht van haar levenswerk vertelt de Amerikaanse psychiater
van haar hulp aan aids-patiënten.
Parafrase van de Orpheusmythe, waarin een fotograaf op zoek gaat naar zijn
minnares, een plotseling van de aardbodem verdwenen wereldberoemde
popzangeres.
Page 16/17

Download Ebook When Referencing A Book In Paper
Copyright: 761ed2bb03eee82ff2f77033d2aa24b8

Page 17/17

Copyright : ridl.us

