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of both classic and contemporary studies at the end of chapters
Connect™ Psychology: a digital teaching and learning environment that
improves performance over a variety of critical outcomes; easy to use
and proven effective. LearnSmart™: the most widely used and intelligent
adaptive learning resource that is proven to strengthen memory recall,
improve course retention and boost grades. SmartBook™: Fuelled by
LearnSmart, SmartBook is the first and only adaptive reading experience
available today.
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn
1972
De drie zusjes Alice Hoffman 2011-06-10 Elv, Meg en Claire wonen met
hun moeder in een groot oud huis op Long Island. Annie wil haar
dochters beschermen tegen alle nare dingen, maar ze weet niet dat met
Elv, haar oudste, ‘het ergste al was gebeurd’ in de zomer dat zij elf was
geworden. Wat doet een moeder als een van haar kinderen het verkeerde
pad op gaat? Hoe redt ze een dochter zonder de anderen op te offeren?
Hoe diep kan liefde gaan, en hoe ver kan het je voeren? De drie zusjes is
een ontroerend en meeslepend verhaal over de bijzondere band tussen
drie zusjes, die zwaar onder druk komt te staan. Het is een verhaal over
volwassen worden, een familiegeschiedenis, een liefdesroman vol
sensueel verlangen, waarin het magische en het alledaagse door elkaar

Choice Richard K. Gardner 1976
EBOOK: Psychology: The Science of Mind and Behaviour Nigel Holt
2015-02-16 Psychology: The Science of Mind and Behaviour is here with
a new, fully updated and revised third edition. Bringing new
developments in the field and its renowned pedagogical design, the third
edition offers an exciting and engaging introduction to the study of
psychology.This book’s scientific approach, which brings together
international research, practical application and the levels of analysis
framework, encourages critical thinking about psychology and its impact
on our daily lives. Key features: Fully updated research and data
throughout the book as well as increased cross cultural
referencesRestructured Chapter 3 on Genes, Environment and
Behaviour, which now starts with a discussion of Darwinian theory
before moving on to Mendelian geneticsCore subject updates such as
DSM-5 for psychological disorders and imaging techniques on the brain
are fully integratedRevised and updated Research Close Up
boxesCurrent Issues and hot topics such as, the study of happiness and
schizophrenia, intelligence testing, the influence of the media and
conflict and terrorism are discussed to prompt debates and questions
facing psychologists todayNew to this edition is Recommended Reading
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heen lopen, terwijl de meisjes opgroeien en keuzes maken die hen blijven
achtervolgen, veranderen en uiteindelijk zullen bevrijden.
De wetenschap en praktijk der geneeskunde William Aitken 1868
Science Citation Index 1975 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Over het ontstaan van soorten / druk 1 Charles Darwin 2007-11
Paperbound Books in Print 1992
De reis van de "Beagle" Charles Darwin 1892
Asa Gray, 1810-1888 Anderson Hunter Dupree 2013
Who's Who in the World 1995 Marquis Who's Who 1995-12 This
single volume affords instant access to more than 35,000 individual
biographies of the people whose activities are shaping today's world.
Among those profiled are prominent government figures, high-ranking
military officers, leaders of the largest corporations in each country,
heads of religious organizations, pioneers in science & the arts & many
more.
Vast in het spoor van Darwin E. J. A. Zevenhuizen 2008 Biografie van de
evolutionist en geneticus Hugo de Vries (1848-1935).
Biologie voor Dummies Donna Rae Siegfried 2001 Behandeling van de
kringlopen van het leven.
De autobiografie van Charles Darwin Charles Darwin 2008-12
De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die
tot een huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.
Holt Biology: Mendel and heredity 2003
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981
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.
Beter / druk 1 Atul Gawande 2011-02 Ervaringsverhalen door de
Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende
artsen.
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003
Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
De wetten van de geneeskunde Siddhartha Mukherjee 2016 Kritische
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kanttekeningen bij de huidige medische wetenschap.
2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur
Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw)
zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die
wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische
roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de Verenigde
Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord.
Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en
kwaad, leven en dood, fictie en feit, een van de belangrijkste romans die
deze eeuw zijn verschenen.
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 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.
Jung, C.G., Psychologische typen Carl Gustav Jung 2003
Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat begon als een
romantische wandeling door de Londense dierentuin, ontaardt al snel in
een ruzie over hun toekomst samen. John Cromartie is stapelverliefd op
Josephine Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem
te voelen. Hoe durft hij aan haar te twijfelen! 'Je zou opgesloten moeten
worden en tentoongesteld, hier in de dierentuin!' Ze bedoelde het vast
niet zo letterlijk, maar eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie een brief
aan het bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de
dierentuin zich laat voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling
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dieren, maar dat er geen mens is opgenomen in de rij mensapen?
Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de
orang-oetan en de chimpansee voor hem ingericht met een tapijtje,
leesstoel en boekenkast, en een klein privékamertje erachter met een
bed en badkamertje. De eerste dag staat er een handjevol mensen voor
zijn tralies naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar
elke dag wordt het publiek groter, en al snel wordt er in heel Engeland
over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de
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gedachte pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen de
toegestroomde dagjesmensen staat? Komt het ooit nog goed tussen hen?
Als ze weer oog in oog staan, zou ze dan alsnog voor een toekomst met
hem samen kiezen - zelfs al is het voor het oog van de wereld? Met Een
man in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot
literair talent. Net als in Vrouw of vos slaagt hij erin ons het
onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.
Handbook of General Psychology Benjamin B. Wolman 1973
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