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Sublieme opvolger van Moeders Zondag Brighton,
1959. Het theater aan het einde van de pier heeft
sinds jaren niet zo’n goed zomerseizoen gekend.
Ronnie, een briljante jonge illusionist, en Evie, zijn
oogverblindende assistente, zijn de sterren van de
show en zorgen avond aan avond voor volle zalen.
Jack Robinson is de bij iedereen geliefde
presentator, een geboren entertainer die de hele
voorstelling draagt. Terwijl de zomer vordert, voltrekt
zich buiten het zicht van het publiek tussen hen
drieën een drama dat een schaduw werpt over hun
succes en dat ieders leven ingrijpend en voorgoed
zal veranderen. Een rijk en levendig, maar ook
verpletterend verhaal – een meesterstuk van literaire
tovenarij dat veel onthult over de menselijke conditie.
Combines informational text, facts, maps, and
photographs to teach children about geography,
animals, habitats, endangered species, and more.
Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen
vissersplaatsje Porto Vergogna staat Pasquale, een
jonge Italiaan en eigenaar van het enige hotel. In
dagdromen verzonken kijkt hij uit over het
glinsterende water. Aan de horizon verschijnt een
boot met op het dek een prachtige, in wit geklede
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dame. Ze is een Amerikaanse actrice en doodziek,
zo ontdekt hij als ze haar intrek neemt in zijn hotel.
Hollywood, vijftig jaar later. Een oudere, Italiaanse
heer betreedt het kantoor van filmproducent Michael
Deane op zoek naar de vrouw die hij nooit heeft
kunnen vergeten. Schitterende ruines vertelt het
meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar
onverwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze
verbindt Jess Walter het landelijke Cinque Terre van
1962 met het genadeloze Hollywood-bestaan
vandaag de dag. Schitterende ruines handelt over
tijd, over het moment dat voorbijgaat zonder dat we
er erg in hebben en over het verleden dat we soms
als een ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons
leven zich ontrolt: gecompliceerd en wreed en
dichterlijk en betoverend tegelijk. Jess Walter
schreef gedurende de afgelopen vijftien jaar met
tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij
debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves.
Daarna volgden vijf romans, waaronder National
Book-award finalist The Zero en The Edgar Allen
Poe-award winnaar Citizen Vince. Hij woont in
Spokane, Washington. `Wat Jess Walter met de tijd,
ruimte, genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt
in Schitterende ruines is ronduit spectaculair. De
Groene Amsterdammer `Walter heeft een grootse
roman geschreven. The Observer
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens
een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie.
Page 2/20

Get Free Wild Animal Atlas Earths Astonishing
Animals And Where They Live Atlas
Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een
positieve boodschap, waarin geesten proberen vat te
krijgen op de harteloze vrek en geldschieter
Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de
grote Victoriaanse schrijvers met oog en hart voor de
kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school
bezocht voor de ondervoede en ongeletterde
straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het
betrekking op de eigen herinneringen van de auteur
aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal
heeft veel van wat we nu associëren met Kerstmis
gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes,
Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en
geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot
1870 had Dickens zelf groot succes in het
rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas
Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook als
tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater,
musical, ballet en opera. Op kerstavond krijgt hij
bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden
zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van drie
geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een
harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de
ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70)
is een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn
boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied
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van film, televisie en theater. Als auteur schreef
Dickens met humor over hoe de Engelse
industrialisatie vaak gruwelijke menselijke gevolgen
kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van
zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist,
David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote,
kleurrijke romans schreef hij kort proza en
toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Norah kijkt terug op het bijzondere leven van haar
moeder, de beroemde Ierse actrice Katherine O'Dell.
Als jong meisje ziet Norah vanuit de coulissen hoe
haar moeder de grote ster is in de theaters van
Dublin en Londen. Katherines carrière bloedt later
langzaam maar zeker dood, en bereikt een
dieptepunt wanneer ze een filmproducent aanvalt.
Ze wordt vervolgens opgenomen in een kliniek in
Dublin. Norah besluit een boek over het leven van
haar moeder te schrijven en ontdekt gaandeweg de
prijs die haar moeder voor haar roem betaalde, en
de weerslag daarvan op haar eigen leven. Actrice is
een groots, maar ook triest portret van een jonge
vrouwelijke actrice die zowel bejubeld als uitgebuit
wordt en daar de rest van haar leven de sporen van
zal meedragen.
Provides an introduction to geography that focuses
on the animals found on each continent, including
descriptions of common animals, simple pictorial
maps, and profiles of endangered species.
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Find out all about animals and where they come
from, with Bloomsbury's fantastic Animal Atlas.
Drie weken geleden was ik gewoon een schoolkind, nu ben ik
detective en heb ik een baantje bij een theekraam. De
negenjarige Jai woont in een naamloze stad in het noorden
van India. Hij kijkt te veel realityshows over politie, denkt dat
hij slimmer is dan zijn vriend Pari (ook al haalt die altijd
hogere cijfers) en ziet zichzelf als een betere baas dan Faiz
(terwijl Faiz degene is met een baan). Wanneer een jongen
van hun school vermist wordt, besluit Jai de kennis die hij
heeft opgedaan tijdens het kijken van Police Patrol in de
praktijk te brengen. Met Pari en Faiz aan zijn zijde waagt Jai
zich in de gevaarlijkste delen van de uitgestrekte Indiase
stad: de bazaar na sluitingstijd en zelfs het laatste
metrostation van de paarse lijn. Maar kinderen blijven
verdwijnen en het drietal moet doodsbange ouders, een
onverschillige politie en kwaadaardige djinns onder ogen zien
om de waarheid aan het licht te brengen.
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun
uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard
aan het werk. Ze verzinnen de gekste dingen en er gaat van
alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9
jaar.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een
dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven
over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en
godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf
ca. 10 jaar.
Achtergronden, oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect
en mogelijkheden om dit te bestrijden.
This stunning new atlas is your first-class pass on a world
tour of the homes of Earth's most incredible animals. The
latest exciting title in DK's popular Where on Earth? series
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maps out the habitats of the world's mammals, fish, birds,
reptiles, invertebrates, and more. Whether it's plotting the
range of a lion, following the flight paths of birds, tracking
great white sharks in the oceans, or exploring the migration of
the monarch butterfly, you will see exactly where and how
more than 100 extraordinary animal species live. What makes
Where on Earth? Animals unique are the maps themselves.
Each one is individually commissioned in 3-D, with detail to
show the habitat of each animal, as well as its geographic
location. This reveals an astonishing amount of information
about the behavior of these animals, from how seals are
adapted to survive in freezing Antarctic seas to how beetles
survive in the heat of the Sahara desert. There is also a focus
on the conservation and protection of animals. Maps reveal
the shrinking territories of some species, showing where they
used to roam in the past compared to what's left of their
range today. Whichever animal you're trying to track down,
you're sure to find it in Where on Earth? Animals.
Wild Animal AtlasEarth's Astonishing Animals and where
They LiveNational Geographic Books
De Colorado Kid is de bestseller van meesterverteller
Stephen King met echo's van Dashiell Hammetts The
Maltese Falcon. De Colorado Kid toont opnieuw aan wat een
veelzijdige schrijver Stephen King is. Op een eiland voor de
kust van Maine wordt een dode man gevonden. Het lichaam
kan niet worden geïdentificeerd. Alleen de vasthoudendheid
van Vince Teague en Dave Bowie, twee plaatselijke
journalisten, en een student in de forensische wetenschap,
levert aanwijzingen op. Het duurt dan ook ruim een jaar
voordat de identiteit van de man is achterhaald. En dat is pas
het begin van het mysterie, want hoe meer ze te weten
komen over de man en de verbijsterende omstandigheden
van zijn dood, hoe minder ze begrijpen...
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Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade plannen,
die levensgevaarlijk zijn voor Darkus, zijn
neushoornkever Baxter en alle andere
kevervrienden. Darkus moet haar en haar
spionerende gele lieveheersbeestjes te slim af zijn.
Zal het hem lukken de keverkoningin te stoppen?
This stunning new atlas is your first class pass on a
world tour of the homes of Earth's most amazing
animals. The latest exciting title in DK's popular
illustrated atlas series maps out the habitats of the
world's most incredible mammals, fish, birds,
reptiles, amphibians, and invertebrates. Whether it's
plotting the range of a lion, following the flight paths
of birds, or tracking great white sharks in the oceans,
you will see exactly where and how almost 100
extraordinary animal species live. What makes
Animal Atlas unique is the maps themselves. Each
one is individually commissioned in 3D, with detail to
show the habitat of each animal, as well as its
geographic location. This reveals an astonishing
amount of information about the behaviour of these
animals, from how polar bears adapt to survive in
freezing Arctic conditions to how African elephants
survive in the heat of the Sahara desert. There is
also a focus on the conservation and protection of
animals. Maps reveal the shrinking territories of
some species, showing where they used to roam in
the past compared to what's left of their range today.
Whether you are doing a homework project or simply
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want to know more about what animal lives where,
Animal Atlas is the perfect reference for home or
school.
Matt Sewell is back with a sumptuous celebration of
our planet’s most extreme journeys. This is his own
personal selection of the most amazing mammals,
birds, reptiles, fish, insects and even plants that
battle through the Earth’s toughest conditions in
order to survive. Follow flocks of arctic terns on their
annual 40,000-kilometre journey between the
Earth’s poles. Join the monarch butterflies on their
famous pilgrimage from Canada to Mexico. Awe at
wildebeest, humpback whales, salmon, dragonflies
and more. Find out how they navigate themselves on
their impressive journeys – chemicals, the sun
and/or the Earth’s magnetic field. Gloriously
illustrated in Matt’s signature watercolours, and
described with his usual wit and charm, this is one
book for any animal lover to treasure.
In dit zesde boek raakt onze held diep in de
problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de
bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één
dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine
Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te
bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets
mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog
Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de
andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En
van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te
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verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije
voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de
wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk
Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en tekentips,
geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe
Veldkamp.
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor
Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over
het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de
prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn
Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van
een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy
Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is
negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte
eindelijk de waarheid te vertellen over haar
glamoureuze maar door schandalen geteisterde
leven. Ze benadert de jonge journalist Monique
Grant, die gefascineerd luistert naar wat Evelyn te
vertellen heeft. Maar naarmate Monique dieper in de
herinneringen van de Hollywoodlegende duikt, krijgt
ze het onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets
verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo
van Taylor Jenkins Reid is een adembenemende
roman die de lezer moeiteloos meevoert, van de
gloriedagen van Hollywood in de jaren zestig tot de
harde, hedendaagse realiteit. Het is een verhaal
over meedogenloze ambitie, onverwachte
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vriendschap en een grote, verboden liefde,
geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s
Elizabeth Taylor en Ava Gardner. ‘Je pakt het boek
op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het
boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van
een jonge journalist en een ster van het witte doek.’
– Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend
en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed
‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth
Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus
Reviews
STEM Road Map: A Framework for Integrated STEM
Education is the first resource to offer an integrated
STEM curricula encompassing the entire K-12
spectrum, with complete grade-level learning based
on a spiraled approach to building conceptual
understanding. A team of over thirty STEM
education professionals from across the U.S.
collaborated on the important work of mapping out
the Common Core standards in mathematics and
English/language arts, the Next Generation Science
Standards performance expectations, and the
Framework for 21st Century Learning into a
coordinated, integrated, STEM education curriculum
map. The book is structured in three main
parts—Conceptualizing STEM, STEM Curriculum
Maps, and Building Capacity for STEM—designed to
build common understandings of integrated STEM,
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provide rich curriculum maps for implementing
integrated STEM at the classroom level, and
supports to enable systemic transformation to an
integrated STEM approach. The STEM Road Map
places the power into educators’ hands to
implement integrated STEM learning within their
classrooms without the need for extensive
resources, making it a reality for all students.
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van
stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een
verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen
die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand?
De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie
Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G.
Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen.
Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met
illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn
oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de
reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein
de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis
is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling
aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare
juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand?
Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor
te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid
boven tafel te krijgen.
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als
geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt
gestolen door zeven dieren. Prentenboek met
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tekeningen in warme kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5
jaar.
Aan de rand van het Gaiaanse Bereik hangt middenin de
desolate regio van het Grote Gat, de eenzame ster Mora
waaromheen de dubbelplaneten Maske en Skay hun
complexe banen walsen. Op Maske wordt het gebied
Thaery met zijn dertien gouwen bevolkt door de
afstammelingen van de laatste menselijke migratiegolf
die er eeuwen geleden een nieuw thuis vonden. Nadat
zijn oudere broer de erfgenaam van Huize Droad wordt,
trekt de jonge aristocraat Jubal Droad de wereld in om
over zijn toekomst in de rijk geschakeerde Thariotse
kastensamenleving na te denken. Geld heeft hij niet, en
zijn adellijke titel stelt buiten de grenzen van zijn eigen
gouw ook niet veel voor. In de bergen van Isedel, vlak bij
de grens met de naburige wilde landen van Djanad,
kruist een merkwaardig personage vergezeld van een
peloton perruptors - soldaten gerekruteerd uit de sociaal
zonderlinge Djans - Jubals pad en dat wordt hem bijna
fataal. Nadat hij van zijn verwondingen is genezen laat
Jubal het er niet bij zitten en hij gaat op zoek naar het
arrogante individu dat hem voor dood achterliet,
vastbesloten om verhaal te halen. Zo komt hij een
samenzwering op het spoor die niet alleen Thaery, maar
de hele wereld Maske onherroepelijk dreigt te
veranderen. En niet bepaald ten goede... Maske: Thaery
is deel 51 van Het Verzameld Werk van Jack Vance,
uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Marcel
Laverdet. De vertaling van Ivain Rodriguez de Léon
verscheen eerder bij Meulenhoff. De tekst van de
Spatterlight editie is herzien en aangepast aan de
Page 12/20

Get Free Wild Animal Atlas Earths Astonishing
Animals And Where They Live Atlas
hedendaagse spelling.
Negentig dieren uit alle werelddelen komen tot leven in
vijf pop-up afbeeldingen die doen denken aan een
kijkdoos. Met korte informatie over de dieren, een
zoekopdracht en kleurentekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Finally, Lonely Planet has made the Atlas kids have
been waiting for! With 160 pages of illustrated maps,
engaging infographics, mind-blowing photography and a
large dose of humour, this is the atlas that shows kids
aged 8 and up what the world is really like.
Journaliste Heloise Kaldan zit midden in een
nachtmerrie: het artikel waar ze maanden aan heeft
gewerkt blijkt gebaseerd op onjuiste bronnen, en de
krant is in rep en roer. Te midden van dit alles ontvangt
ze mysterieuze brieven van ene Anna Kiel, die al drie
jaar wordt gezocht voor de moord op een jonge
advocaat. In de brieven laat Anna Kiel doorschemeren
dat ze Heloise kent, maar Heloise kan zich daar niets
van herinneren. Wanneer er nog een moord plaatsvindt,
beginnen zowel de eigenzinnige politieman Erik Schäfer
als Heloise in de oude zaak te graven. Heeft Anna Kiel
opnieuw toegeslagen, of is er meer dan één
moordenaar? Waarom leiden alle sporen in de zaak
opeens naar Heloise? Is haar eigen leven in gevaar?
Lijkbloem is een originele en ijzersterke misdaadthriller
over wraak, rechtvaardigheid en vergeving. Toen het
boek in april 2017 in Denemarken verscheen, schoot het
onmiddellijk naar de top van de Deense bestsellerlijsten,
waar het maandenlang bleef staan. Anne Mette Hancock
(1979) is journalist en schrijfster. Ze woont met haar
gezin in Kopenhagen. Lijkbloem is haar debuutroman.
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'Niemand wist wie Anne Mette Hancock was voordat ze
ineens aan de top van de bestsellerlijsten verscheen - de
plaats die gewoonlijk wordt ingenomen door grote
jongens als Jo Nesbø en Jussi Adler-Olsen.'- BT 'Het is
briljant. Een klassiek crimeverhaal - maar van de
bovenste plank.'- AARHUS STIFTSTIDENDE
Romeins Italië, de tijd van keizer Nero. Er heerst
welvaart en vrede maar voor de kleine man kan het
leven hard zijn. Gelukkig kom je met bluf en brutaliteit
een heel eind en zijn er genoeg rijken bij wie wat te
halen valt... Encolpius en Giton, een voormalige slaaf en
zijn jonge seksvriendje, leiden een ongebonden bestaan,
maar zorgen hebbenn ze ook. Hun verhouding wordt
voortdurend bedreigd en Encolpius kampt met
impotentie. Hij raakt daar ten slotte wel vanaf maar pas
na allerlei verwikkelingen. Zo raken de vrienden verzeild
in een orgie en een uitzinnig decadent maal, het
beroemde 'diner van Trimalchio'. Petronius' roman
Satyrica is uniek in de antieke literatuur vanwege zijn
scherpe realisme. Hoerenkast en marktplein, louche
hotel en vrachtschip: binnen elk decor geeft dit verhaal
een overtuigend beeld van het bestaan van gewone
Romeinse mensen. Charmante bedriegers en patsers,
doortastende vrouwen en geile jongens, in dit boek
komen ze waarachtig tot leven. Deze sprankelende
vertaling biedt alle bewaarde gedeelten van de Satyrica
voor het eerst onverkort in het Nederlands.
De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle
dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een
groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De
Generaal’). Ze hebben zijn hulp dringend nodig: er leven
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nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met
een edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige
kat, een dansende dwergmuis en het meisje Polly
vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het wordt een
race tegen de klok, want ze worden achternagezeten
door de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren
voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag
dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn, en De
laatste wilde dieren is dat allemaal.’ - Edward van de
Vendel
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom
zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de
verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere
oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de
snelst groeiende economieën ter wereld en blijven
andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat
het de politieke en economische instituties zijn die het
economische succes of falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en economische groei stimuleren
en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren
hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén
daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In ZuidKorea legt de overheid verantwoording af aan de burgers
en heeft de bevolking volop economische kansen; het
land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal
geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek
en historische research hebben de auteurs een nieuwe,
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overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons
met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom.
Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT.
Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James
Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why
Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek
geschreven, dat het verdient te worden gelezen door
politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit
boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter
hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden &
ziektekiemen
What does it mean to teach English creatively to primary
school children? Teaching English Creatively
encourages and enables teachers to adopt a more
creative approach to the teaching of English in the
primary school. Fully updated to reflect the changing UK
curricula, the second edition of this popular text explores
research-informed practices and offers new ideas to
develop imaginatively engaged readers, writers,
speakers and listeners. Underpinned by theory and
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research, and illustrated throughout with examples of
children’s work, it examines the core elements of
creative practice and how to explore powerful literary,
non-fiction, visual and digital texts creatively. Key themes
addressed include: Developing creativity in and through
talk and drama Creatively engaging readers and writers
Teaching grammar and comprehension imaginatively
and in context Profiling meaning and purpose, autonomy,
collaboration and play Planning, reviewing and
celebrating literacy learning Ensuring the creative
involvement of the teacher Inspiring and accessible,
Teaching English Creatively puts contemporary and
cutting-edge practice at the forefront and includes a
wealth of innovative ideas to enrich English teaching.
Written by an experienced author with extensive
experience of initial teacher education and English
teaching in the primary school, it’s an invaluable
resource for any teacher who wishes to embed creative
approaches to teaching in their classroom.
Bring the amazing animal kingdom right into your home!
Packed with fun facts about animals and more than 40
full-colour maps that detail the countries where they live.
This fabulous educational book for kids zooms-in on
countries and continents to show key animal habitats
and locations around the world. A thrilling animal
adventure around the globe, perfect for kids ages 6-8.
Each colourful map in this children's book is bursting with
animal facts, combining illustrations with gorgeous
photographs that highlight each continent's most iconic
animals. From the tallest mountains and desolate
deserts, to wild grasslands and tropical rain forests; it
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covers key habitats and locations for each country.
Packed with tons of fun facts and figures, the Children's
Illustrated Animal Atlas explains where the habitats are
found, what the climate is like and describes the plants
and animals that live in them, making the information
easy for kids to comprehend. This children's atlas also
includes a super awesome, colourful world map pull-out
poster showing every corner of the world and animals
that live in each country. Through this educational atlas,
children are shown how to read a map, use a map key,
follow a compass and how to judge scale and distance.
Charming and informative, this kids' atlas is a delightful
addition to every child's library. Take A Thrilling Animal
Adventure Around The Globe! An enchanting atlas,
packed full of fascinating facts and more than 600
incredible animals. From polar bears in the frozen north,
to thorny devils in the Australian outback and to toucans
in the Amazon rain forest, this factbook will bring the
world of Earth's wildlife right into your home! Some of the
amazing animals you can expect to encounter: - Emu Australia's largest bird - Giant hummingbird - the biggest
of its kind in the whole world - Cheetah - the world's
fastest land animal - Ploughshare tortoise - males try to
flip each other over during fights (talk about fighting dirty)
- And much, much more! The Children's Illustrated
Series brings a whole host of educational subjects and
general knowledge to life in full living colour. Detailed
drawn pictures, photographs and images teach your
child about History, Language, Geography and more.
Get a copy of the Children's Illustrated Animal Atlas or
any of the other wonderful titles and start your collection.
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Many desert animals around the world are in danger of
becoming extinct. In this enlightening nonfiction title,
readers will learn a few of the causes of extinction in the
desert and what problems extinction causes for animals,
wildlife, and humans alike. Through vibrant photos of
beautiful animals and stunning facts in conjunction with
informational text and useful charts and diagrams,
readers will learn and understand concepts such as habit
loss and learn ways that animal activists help to protect
animals and their environments, as well as helpful tips to
get involved in conserving biodiversity. This 6-Pack
includes six copies of this title and a lesson plan.
In this colorful board book, every page is bursting with
interesting animals and tons of things to discover!
Curious readers will love meeting Felix the mouse and
his bright red airplane, who not only acts as their tour
guide but also loves to hide himself in every scene. Tots
will spend endless time playing seek-and-find with the
sneaky Felix. For the nonreader, Felix has taken
photographs of some of his favorite animals and has
shared them on every page so kids can match the
"photographs" with the animals on the maps, and
beginning readers will enjoy learning about each
continent and reading the names of 270 animals, easily
labeled on every page. Structured around continents,
this is the perfect first animal atlas for children, taking
readers on a trip around the world to visit Europe, Africa,
Asia, North America, South America, and Australia while
discovering tons of extraordinary animals, from
elephants, flamingos, and cows to lesser-known species
like moles, tarsiers, and axolotls.
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