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Getting the books Patterns For College Writing 12th Edition now is not type of challenging means. You could not unaccompanied going subsequently book buildup or
library or borrowing from your friends to contact them. This is an enormously easy means to specifically get guide by on-line. This online publication Patterns For
College Writing 12th Edition can be one of the options to accompany you subsequent to having supplementary time.
It will not waste your time. tolerate me, the e-book will definitely tune you new issue to read. Just invest tiny get older to gain access to this on-line notice
Patterns For College Writing 12th Edition as with ease as review them wherever you are now.
Eindelijk krijgt Ruth de langverwachte antwoorden op haar vragen en leert ze haar
moeder kennen. Waar komt ze vandaan en hoe moet ze nu verder met haar leven? Amy
Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van
onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In
haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is
om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken
in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald.
Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck
Club’.
Evergreen: A Guide to Writing with Readings Susan Fawcett 2016-10-05 With
carefully crafted instruction, engaging student models, and plentiful practice
exercises, this best-selling text continues to provide the most effective
paragraph-essay level writing instruction available. EVERGREEN is structured
around Susan Fawcett's proven MAP (model-analysis-practice) format -- a guiding
pedagogy featuring minimal inductive instruction followed by varied practice
designed to improve students' confidence and learning outcomes. Known for its
superior essay coverage, EVERGREEN demonstrates each of the nine rhetorical
patterns with two student sample essays (one in the third person, and one in the
first person), and a graphic organizer. The Eleventh Edition includes a new
chapter focused on active reading strategies; more explanation of and practice for
writing effective thesis statements; updated information about research and citing
sources; and nine new high-interest readings in a variety of modes, with new postreading questions and assignments. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the
ebook version.
Patterns for College Writing, 12th Ed. + Rules for Writers, 7th Ed. Laurie G.
Kirszner 2011-12-22
Patterns for College Writing, 12th Ed + High School Easy Writer 4th Ed Laurie G.
Kirszner 2012-03-01
Writing and Editing for Digital Media Brian Carroll 2019-12-18 In this new
edition, Brian Carroll explores writing and editing for digital media with
information about voice, style, media formats, and content development, combining
hands-on exercises with new sections on idea generation, multi-modal storytelling,
podcasting, and information credibility. Carroll explains and demonstrates how to
effectively write for digital spaces – whether crafting a story for a website,
writing for an app, blogging, or using social media to expand the conversation.
Each chapter features lessons and exercises through which students can build a
solid understanding of the ways that digital communication provides opportunities
for dynamic storytelling and multi-directional communication. Updated with
contemporary examples and new pedagogy, the fourth edition broadens its scope,
helping digital writers and editors in all fields, including public relations,
marketing, and social media management. Writing and Editing for Digital Media is
an ideal handbook for students from all backgrounds who are looking to develop
their writing and editing skills for this ever-evolving industry.
Understanding Community Colleges John S. Levin 2018-03-21 Understanding Community
Colleges provides a critical examination of contemporary issues and practices and

Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1
augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot
ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de
oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij
onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na
de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In
maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat
het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het
Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in
meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren
van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net
zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat
ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden
we niet kunnen leven." Primo Levi
Forthcoming Books Rose Arny 2003
American Book Publishing Record 1998
De wind in de wilgen Kenneth Grahame 2018-04-17 De beroemde klassieker in een
nieuwe vertaling, met de originele tekeningen van Winnie de Poeh-illustrator
Ernest H. Shepard. Het is lente. Aan de oever van de rivier genieten Mol en Rat
van het zorgeloze leven. Ze picknicken, maken tochtjes in Rats roeiboot, en Rat
vertelt Mol alles over de wijde wereld. Bijvoorbeeld over het Wilde Woud, waar
gevaarlijke dieren wonen, over Das, die nooit bezoek wil, en over de rijke Pad,
die in het mooiste en grootste huis in de omtrek woont. Pad heeft de ene
bevlieging na de andere. Als de vrienden met Pads splinternieuwe woonwagen van de
weg worden gereden door een auto, raakt Pad helemaal bezeten van deze razendsnelle
manier van reizen. En vanaf dat moment kan hij nog maar aan één ding denken: hij
moet en zal ook een auto bemachtigen... Generaties zijn opgegroeid met dit
tijdloze verhaal over vriendschap, trouw en optimisme. Door de jaren heen zijn er
wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht, en er zijn bewerkingen van gemaakt
voor toneel en film. Deze editie werd opnieuw vertaald en helemaal in kleur
geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Resources in Education 1998
Patterns for College Writing, 12th Ed. + Rules for Writers With Writing About
Literature (Tabbed Version), 7th Ed. + Compclass for Rules for Writers, 7th Ed.
Laurie G. Kirszner 2012-10-16
De dochter van de heelmeester Amy Tan 2021-05-21 In ‘De dochter van de
heelmeester’ schetst Amy Tan een bewogen familiegeschiedenis die op ontroerende
wijze laat zien hoe belangrijk het is om je eigen verleden te kennen. Ruth, een
Chinees-Amerikaanse vrouw in de veertig, zorgt voor haar dementerende moeder. Ze
heeft haar dochter nooit over haar verleden verteld. Waarom ze plotseling naar
Amerika vertrok, is voor Ruth een raadsel. Maar op een dag vindt ze de
aantekeningen van haar moeder waarin ze haar levensverhaal heeft opgeschreven.
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policy of community colleges. This contributed volume brings together highly
respected scholars as well as new scholars for a comprehensive analysis of the
community college landscape, including management and governance, finance, student
demographics and development, teaching and learning, policy, faculty, and
workforce development. Written for students enrolled in higher education and
community college graduate programs, as well as social sciences scholars, this
provocative new edition covers the latest developments in the field, including
trends in enrollment, developmental education, student services, funding, and
shared governance. At the end of each chapter, the "Questions for Discussion"
section helps to bridge the gap between research and practice.
Patterns for College Writing 12th Ed + Videocentral for English Laurie G. Kirszner
2011-12-22
Patterns for College Writing Laurie G. Kirszner 2011-12-22 Laurie Kirszner and
Stephen Mandell, authors with nearly thirty years of experience teaching college
writing, know what works in the classroom and have a knack for picking just the
right readings. In Patterns for College Writing, they provide students with
exemplary rhetorical models and instructors with class-tested selections that
balance classic and contemporary essays. Along with more examples of student
writing than any other reader, Patterns has the most comprehensive coverage of
active reading, research, and the writing process, with a five-chapter minirhetoric; the clearest explanations of the patterns of development; and the most
thorough apparatus of any rhetorical reader, all reasons why Patterns for College
Writing is the best-selling reader in the country. And the new edition includes
exciting new readings and expanded coverage of critical reading, working with
sources, and research. It is now available as an interactive Bedford e-book and in
a variety of other e-book formats that can be downloaded to a computer, tablet, or
e-reader. Read the preface.
Patterns for College Writing, 12th Ed. + Easywriter, 4th Ed. With 2009 Mla and
2010 Apa Updates Laurie G. Kirszner 2011-12-22
Honderd jaar eenzaamheid / druk 60 Gabriel García Márquez 2009-06
Directions 1980
Onze zielen bij nacht Kent Haruf 2015-10-05 In de vertrouwde omgeving van Holt,
Colorado, de thuishaven van alle werk van Kent Haruf, komt Addie Moore onverwacht
op bezoek bij haar buurman, Louis Waters. Haar man is al jaren dood. Zijn vrouw
ook. Ze kennen elkaar al lang, en wonen in hun eentje in huizen waar geen
gezinsleven meer bestaat en waar de nachten eenzaam zijn. Ze hebben nooit veel
woorden gewisseld, maar nu raken ze in gesprek. En meer dan dat. Addie stelt voor
dat ze samen de nachten doorbrengen en haar bed delen. Het gaat niet om seks, maar
om de intimiteit van de slaapkamer, waar ze hun gesprekken voortzetten en hun
dromen, angsten en verwachten delen. En waar ze in de koude nachten de warmte van
elkaars lichaam voelen. Het nachtelijk samenzijn blijft niet onopgemerkt. In het
stadje Holt spreekt men er schande van. Maar Addie en Louis laten zich hun nieuw
verworven geluk niet afnemen. Totdat Addie's zoon, wiens huwelijk op de klippen
dreigt te lopen, bij zijn moeder aanklopt en vraagt of zij een zomer lang haar
kleinzoon Jamie in huis wil nemen. Een paar dagen lang is Louis niet meer welkom,
maar dan vraagt Addie of hij terugkomt en ontwikkelt zich een diepe vriendschap
tussen de oude man en de kleine jongen die 's nachts beschutting zoekt in het bed
van de twee oude mensen. Familie en buren zijn geschokt en Addie voelt zich
verplicht de relatie met Louis te beëindigen. Maar lang duurt dat niet. Met de
warmte en compassie die zo eigen zijn aan het schrijverschap van Kent Haruf, zorgt
de auteur voor een even wijze als ontroerende ontknoping.
Het puttertje Donna Tartt 2013-09-23 Theo Decker, een dertienjarige jongen uit New
York, overleeft op wonderbaarlijke wijze een aanslag waarbij zijn moeder om het
leven komt. Zijn vader is een paar maanden daarvoor verdwenen en Theo komt na de
aanslag bij de familie van een rijke vriend terecht. Hij is verbijsterd door zijn
nieuwe leefomgeving, verward door zijn klasgenoten die het moeilijk vinden met hem
om te gaan en diepbedroefd door het verlies van zijn moeder. Theo vindt houvast
aan dat ene object dat hem aan haar doet denken: een klein, mysterieus schilderij,
dat hem uiteindelijk in de onderwereld van de kunst doet belanden. Het puttertje
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is een roman met een ongekende energie en vertelkracht, waarin Donna Tartt
levendige personages, betoverend taalgebruik en adembenemende spanning combineert
met diepgaande bespiegelingen over liefde, identiteit en kunst. Een prachtig boek
over verlies, obsessie, overlevingskracht en de meedogenloze speling van het lot.
Donna Tartt is geboren in Greenwood, Mississippi. Ze studeerde klassieke talen en
filosofie aan Bennington College, Vermont. Ze is de auteur van De verborgen
geschiedenis en De kleine vriend. Haar werk is in meer dan dertig talen
verschenen.
Patterns for College Writing, High School Edition 12th Ed + IX Visual Exercises
Laurie G. Kirszner 2013-01-29
The Cumulative Book Index 1999
Critical Reasoning and Logic Robert Boyd 2003 Maintaining that the ultimate goal
of critical reasoning is to make informed, educated decisions, this text presents
a process that enables the reader to apply proper reasoning techniques in a
practical fashion. This book is balanced between three activities: identification
of arguments, evaluation of arguments using inductive reasoning, and evaluation of
arguments using deductive reasoning. For computer scientists, mathematicians,
philosophers, or anyone who is interested in using the practical applications of
logic to evaluate their own writing and arguments as well as the writing and
arguments of others.
Reconnecting Reading and Writing Alice S. Horning 2013-09-06 Reconnecting Reading
and Writing explores the ways in which reading can and should have a strong role
in the teaching of writing in college. Reconnecting Reading and Writing draws on
broad perspectives from history and international work to show how and why reading
should be reunited with writing in college and high school classrooms. It presents
an overview of relevant research on reading and how it can best be used to support
and enhance writing instruction.
Weesmeisje Kim van Alkemade 2016-08-09 Weesmeisje nr. 8 is een op feiten
gebaseerde, ontroerende roman over het vermogen van mensen om kwaad te doen... en
lief te hebben. De vierjarige Rachel Rabinowitz belandt in het Joodse weeshuis in
New York, waar dokter Mildred Solomon medische experimenten uitvoert op kinderen.
Rachel wordt onderworpen aan een reeks röntgenbehandelingen, waardoor haar
gezondheid voorgoed wordt aangetast. Als volwassen vrouw ondervindt Rachel
dagelijks de lichamelijke consequenties van de behandelingen. Desondanks werkt ze
als verpleegster in een verzorgingstehuis, waar ze op een dag dokter Solomon onder
haar hoede krijgt. Al snel realiseert Rachel zich dat zij nu de macht in handen
heeft. Moet ze haar kans grijpen om wraak te nemen, of kan ze de oude vrouw
vergeven? 'Onontkoombaar, verontrustend en fascinerend.' - Historic Novels Review
'Een sterk debuut.' - Lambda Literary Review
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05 Cicero s reputatie als onovertroffen redenaar
ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam van een man was,
maar die van de welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen voor Cicero s
redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren
nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke op dit gebied. In De ideale
redenaar laat Cicero enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige
discussie houden over de eisen die men aan een goed redenaar mag stellen en over
de opleiding die hij moet volgen om de idealen van de welsprekendheid zo dicht
mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat beheersing van de retorische
technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men ook over algemene
ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In speelse vorm
komen alle aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de invulling
van het betoog tot en met de voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders.
Meer dan twintig eeuwen na publicatie is De ideale redenaar nog steeds een
standaardwerk voor iedereen die in het openbaar moet spreken.
The Prentice Hall Reader George Miller 2017-03-01 This is the eBook of the printed
book and may not include any media, website access codes, or print supplements
that may come packaged with the bound book. Forming the building blocks you need
for academic writing in any course. The Prentice Hall Reader helps you organize
your writing around structural patterns and engage in these patterns by reading.
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These patterns help you organize your knowledge to see different ways in which
information can be conveyed. Most commonly used in academic writing, the
structural patterns will guide you through skills such as narration, description,
classification, comparison, explanation, analysis, definition, and argument across
all subject matter you may encounter in a classroom. These skills will extend to
your academic work across subjects. The 12th Edition expands on previous editions
with 43 essays. This includes 26 new essays, 11 written by students, and 27 that
employ examples of the organizational strategies emphasized throughout the book,
used in academic and literary texts, and visuals. Readings are chosen based on how
well they demonstrate a particular pattern of organization, appeal to an audience
of first-year students, and promote interesting discussion and writing activities.
The SAGE Guide to Writing in Criminal Justice Research Methods Jennifer M. Allen
2020-01-28 The SAGE Guide to Writing in Criminal Justice Research Methods equips
students with transferable writing skills that can be applied across the field of
criminal justice—both academically and professionally. Authors Jennifer M. Allen
and Steven Hougland interweave professional and applied writing, academic writing,
and information literacy, with the result being a stronger, more confident writer,
researcher, and student in criminal justice. Focused on teaching students how to
write in the academic setting while introducing them to a number of other writing
tools specific to research methods, such as writing literature reviews, abstracts,
proposals, and more. The perfect companion for any criminal justice research
methods course, this brief text focuses on key topics that will benefit students
in their classes and in the field.
De lener Rebecca Makkai 2012-03-23 Officiële website van Rebecca Makkai Rebecca
Makkai over waarom boeken zo belangrijk zijn
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK
AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van TaNehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om
als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat
raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende
gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid
laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse
cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten
zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft
hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven.
Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Cari Gara-Gara Strategi Menulis Argumentasi Edisi Revisi Umar Thamrin 2021-03-01
Buku ini hadir untuk memberikan solusi terhadap kurangnya literatur yang membahas
tentang penulisan argumentasi. Buku ini secara praktis membahas apa yang dimaksud
dengan argumentasi, bagaimana membangun sebuah argumentasi, dan bagaimana
menyajikannya dalam tulisan yang jelas, tegas, dan santun. Tidak perlu terdengar
ilmiah, yang diperlukan adalah menulis argumentasi seharusnya lebih menyenangkan,
tidak berbeda dari menulis skrip drama, penuh dengan konflik yang menarik dan
solusi yang meyakinkan. Tidak perlu kening berkerut dan membosankan, yang
diperlukan hanyalah bahasa yang santun, tegas, dan menggelitik. Cari Gara-Gara
Strategi Menulis Argumentasi Edisi Revisi ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak.
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen
Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In
'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom waar te maken.
Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de tips en oefeningen van
Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven
vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste gedachten onder woorden
te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin
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steeds een advies wordt uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering inspirerende
teksten die tot de verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven
vanuit zijn of haar hart.
De dagboeken 1950-1962 / druk 1 Sylvia Plath 2005 Keuze uit de dagboeknotities van
de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
Patterns for College Writing 12th Ed + I-Claim 2.0 + Research and Documentation in
the Electronic Age 5th Ed Laurie G. Kirszner 2013-01-02
De ondergrondse spoorweg Colson Whitehead 2016-12-22 BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK
AWARD Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op
het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar heeft zijn oog op haar laten
vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in
Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van antislavernijactivisten)
begint ze een lange, huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van Amerika
richting het vrije Noorden, met de slavenpatrouille op haar hielen.
Patterns for College Writing, 12th Ed. + Rules for Writers, 7th Ed.+ Compclass for
Rules for Writers, 7th Ed. Laurie G. Kirszner 2012-07-01
Democratie voor de elite / druk 1 Michael Parenti 2008-09 Kritische analyse van
het politieke systeem in de Verenigde Staten.
Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de
vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze
wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is ¿het grootste
wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk
is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen
deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus
al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running
gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos
neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een fenomeen in de
Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public
Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn faam
groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast
van overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en
ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf
vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes
van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden
en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit
niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek meegenomen, een stukgelezen
exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend
in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt
waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack
Morgan in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet
alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en
dát is pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
De gebroken ladder Keith Payne 2017-06-08 Financiële onzekerheid leidt tot
irrationeel en roekeloos gedrag Het verhaal van ongelijkheid is die van de sociale
ladder. Wij kijken naar de mensen om ons heen om onze welvaart te bepalen. Een
arme Amerikaan zou in India rijk zijn met zijn ijskast en smartphone, maar hij
ervaart toch echte armoede. En op het moment dat iemand zich arm voelt, is
wetenschappelijk aangetoond dat ze beslissingen op de korte termijn – die vaak op
de lange termijn verkeerd zijn – gaan nemen. Keith Payne onderzoekt hoe
ongelijkheid binnen onze eigen sociale omgeving ons financieel verdeelt. Maar ook
welke ingrijpende gevolgen het heeft op de manier waarop we denken, hoe we
reageren op stress, hoe onze immuunsystemen functioneren en hoe we morele ideeën,
zoals rechtvaardigheid en eerlijkheid, bekijken. Ongelijkheid creëert sociale
problemen, zoals een lagere gemiddelde levensverwachting, ernstige
gezondheidsproblemen, psychische aandoeningen en criminaliteit. De gebroken ladder
onderzoekt alle fysieke, psychologische en morele effecten van ongelijkheid en
geeft zo een helder, maar ook verontrustend beeld over onze wereld in deze tijd.
Keith Payne doceert psychologie aan de Universiteit van North Carolina. Hij
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publiceerde meer dan zeventig artikelen en hoofdstukken over ongelijkheid en
discriminatie. Zijn werk is onder andere gepubliceerd in The Huffington Post, The
Atlantic, Scientific American en Psychology Today.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek
de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde
honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een
ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden
en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland
wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige
mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek.
De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te
ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo
is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor
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tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een
moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor je klaarstaan. En
wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor
je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten,
hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai
betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt
leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse
filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai
‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van
op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we
in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen
tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen
op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant
Journal
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