The Jungle Chapter Summaries
If you ally dependence such a referred The Jungle Chapter Summaries book that will offer you worth, get the very best seller from us currently
from several preferred authors. If you want to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are furthermore launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections The Jungle Chapter Summaries that we will enormously offer. It is not nearly the costs.
Its practically what you dependence currently. This The Jungle Chapter Summaries, as one of the most involved sellers here will unquestionably
be along with the best options to review.

The Jungle, Upton Sinclair Upton Sinclair 2008-06 Created by Harvard students for students everywhere, SparkNotes books contain complete
plot summaries and analyses, key facts about the featured work, analysis of the major characters, suggested essay topics, themes, motifs, and
symbols, and explanations of important quotations.
Summary and Analysis of The Lost City of the Monkey God: A True Story Worth Books 2017-04-25 So much to read, so little time? This brief
overview of The Lost City of the Monkey God tells you what you need to know—before or after you read Douglas Preston’s book. Crafted and
edited with care, Worth Books set the standard for quality and give you the tools you need to be a well-informed reader. This short summary and
analysis of The Lost City of the Monkey God includes: Historical context Chapter-by-chapter summaries Profiles of the main characters Detailed
timeline of key events Important quotes Fascinating trivia Glossary of terms Supporting material to enhance your understanding of the original
work About The Lost City of the Monkey God by Douglas Preston: Douglas Preston’s The Lost City of the Monkey God is a gripping account of
the search for a civilization lost in the impenetrable jungles of Central America. For centuries, legends of the White City—the City of the Monkey
God—have infused Central American culture and fired the imaginations of explorers and adventurers worldwide. The conquistadores heard of
this marvel, but were never able to penetrate the jungle to find it. Author and journalist Douglas Preston accompanies a team of filmmakers and
archaeologists into the one of the deadliest jungles on the planet to rediscover a truly lost world. The summary and analysis in this ebook are
intended to complement your reading experience and bring you closer to a great work of nonfiction.
De oude man die graag liefdesromans las Luis Sepúlveda 1996 In het leven van een oude man in een afgelegen dorpje in het Amazonegebied
speelt het conflict tussen natuur en beschaving een grote rol.
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door
Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van
India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom

voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen:
hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut
prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
Quicklet on Upton Sinclair's The Jungle (CliffNotes-like Book Summary) Rebecca Meredith 2012-03-14 Quicklets: Your Reading Sidekick!
ABOUT THE BOOK IIn researching this book, Upton Sinclair spent several weeks undercover working in the meatpacking industry. His book,
The Jungle, which was published in 1906, was written as a composite of figures and fates he encountered. He was called a muckraker in
dredging up the truth about the meatpacking industry, and would expose many other social injustices in nearly 90 other books. The awareness
he brought, reaching readers emotions in this book are held partially responsible for the passing of The Pure Food and Drug Act and The Meat
Inspection Act by President Theodore Roosevelt and Congress. MEET THE AUTHOR Rebecca Meredith received her degree in Comparative
Literature from Reed College. She has since written lifestyle articles, literary reviews, children's stories and travel accounts. Her interests are
wide, and include mythology, food, sociology, philosophy, travel, arts, history, biography, architecture, design, illustration, interview style, new
journalism, lifestyle, collaboration, personal development, storytelling, teaching, psychology, and advertising. EXCERPT FROM THE BOOK The
Jungle traces the story of a family from Lithuania who emigrated to the United States seeking wealth. They come as a couple to be married, an
elderly father, a strong large woman, an aunt with several children, some of whom are crippled, and a single, middle-aged man. Together they
pool their money and set out together to navigate a foreign country without any English, personal connections, or know-how in this new society.
The book can be divided into three parts, which Ive titled Dreams and Disillusionment (1), Deal with the Devil: Fend for Yourself (2), and Rebirth
of Hope Through Socialism (3). In the first section, the family arrives in Ellis Island in New York, makes their way to Chicago, and then step-bystep deals with every possible wrong turn and misfortune as they try to build their new lives and survive. The readers hope for the family is
likewise dashed, as each characters misfortune weakens their sense of wholeness and connection to their love for one another. The story opens
with a scene representing a crossroads in which hope and tradition of a couple getting married are pitted against a scenario in which the
celebrants take advantage of the innocent for their own benefit, leaving the couple in debt. Old world traditions and hopes. New world greed and
disillusionment. The Lithuanian wedding is put on with food and drink offered to the guests, and then guests in turn are meant to offer up a
sizable donation to start the couple off on their new lives. Instead, the bartender finds a way to cheat the couple by beginning with one keg half
empty and ending with one half full and charging for two kegs; the guests manage to slip outside with their stomachs full and not return, thus
avoiding the financial gift they are obligated to offer in good will. Buy a copy to keep reading! CHAPTER OUTLINE Quicklet On Upton Sinclair’s
The Jungle + About the Book + About the Author + List of Key Characters + Overall Summary with Embedded Character Descriptions + ...and
much more Upton Sinclair's The Jungle
The Jungle Selena Ward 2002 "Get your "A" in gear! They're today's most popular study guides-with everything you need to succeed in school.
Written by Harvard students for students, since its inception "SparkNotes(TM) has developed a loyal community of dedicated users and become
a major education brand. Consumer demand has been so strong that the guides have expanded to over 150 titles. "SparkNotes'(TM) motto is
"Smarter, Better, Faster because: - They feature the most current ideas and themes, written by experts. - They're easier to understand, because
the same people who use them have also written them. - The clear writing style and edited content enables students to read through the material
quickly, saving valuable time. And with everything covered--context; plot overview; character lists; themes, motifs, and symbols; summary and
analysis, key facts; study questions and essay topics; and reviews and resources--you don't have to go anywhere else!
The Jungle Book Study Guide CD Saddleback Educational Publishing 2011-01-01 Thirty-five reproducible activities per guide reinforce basic

reading and comprehension skills while teaching high-order critical thinking. Also included are teaching suggestions, background notes,
summaries, and answer keys. The guide is digital and only available on CD-ROM; simply print the activities you need for each lesson. Timeless
Classics--designed for the struggling reader and adapted to retain the integrity of the original classic. These classic novels will grab a student's
attention from the first page. Included are eight pages of end-of-book activities to enhance the reading experience.
Een handvol stof / druk 1 Evelyn Arthur St John Waugh 2010-10 Zedenschets van het Britse society-leven tussen de wereldoorlogen.
The Jungle Total Class Notes 2012-02-01 Don't want to read the actual book? Tired of reading super long reviews? This new study guide is
perfect for you!! This study guide provides a short and concise review guide of The Jungle by Upton Sinclair. The guide includes: · A short
summary of the entire novel · The major themes and their relationship to the storyline · A character guide with brief details on each role · Bulletpoint chapter reviews that go into more detail than the book summary · A few potential essay topics with possible answers. All of this in-depth
study guide is designed to make studying more efficient and fun. Stay tuned for our upcoming updates that will include additional quiz questions,
audio guides and more tools that will help you easily learn and prepare for school. Need help or have suggestions for us? Email us at
info@totalgroupmobile.com and we will get back to you as soon as possible. @TheTotalGroup
Heer van de vliegen William Golding 2016-03-11 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.
The Jungle Book Laurel and Associates 2001-01-01 Each 48-page Study Guide includes 35 reproducible exercises, teaching suggestions,
background notes, chapter summaries, and answer keys.
De tijgervrouw van Galina Téa Obreht 2011-09-26 Tijd: het heden. Plaats: een Balkanland, verwoest door jarenlange conflicten. Natalia, een
jonge arts, is op een missie naar een weeshuis om er kinderen te vaccineren. Onderweg krijgt ze het bericht dat haar geliefde grootvader is
overleden, in een veldhospitaal ver weg en onder onduidelijke omstandigheden. Hij was arts, net als Natalia, en ze herinnert zich hoe hij haar
vroeger altijd betoverde met zijn verhalen, doorspekt met lokale mythes en legenden, zoals die van de zwervende “doodloze” man. Haar
grootvader was een zeer rationeel mens, maar toch raakt ze ervan overtuigd dat hij zijn laatste dagen doorbracht met het zoeken naar deze
vagebond, die claimde onsterfelijk te zijn. Terwijl Natalia worstelt met die gedachte, stuit ze op een aanwijzing in haar favoriete roman, The
Jungle Book van Kipling, die haar leidt naar het ongelooflijke verhaal van de tijgervrouw van Galina. Obreht maakt royaal gebruik van de rijke
folklore van de Balkan en weeft een veelkleurig tapijt dat het recente verleden van haar geboorteland weergeeft. De tijgervrouw van Galina is
een mysterie, een diepgaand emotioneel familieverhaal, en een prachtige illustratie van de complexe geschiedenis van de Balkan. ‘Een
zelfverzekerd debuut, waarin Obreht thema's uit oude volksverhalen mengt met recente geschiedenis. (...) Een veilige roman, met
gladgeschuurde, afgeronde hoeken, waarover je genietend je handen kunt laten glijden.’ – NRC Handelsblad 'De tijgervrouw van Galina is
sowieso al een spectaculair geslaagde roman, maar dat Obreht bovendien pas 26 is, maakt het zonder meer ongelooflijk!' - Marie Claire
Stilte Alice Munro 2014-06-02 In Stilte vinden we verhalen over vrouwen van alle leeftijden en in alle mogelijke omstandigheden. Hun levens
worden tastbaar gemaakt door de subtiliteit en de compassie van de schrijfster. Alice Munro laat de lasten van het leven en de verrassingen van

de liefde zo levendig zien dat het onze eigen verhalen zouden kunnen zijn.
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een
uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het
brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus
maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van
de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
The Jungle Frank H. Thompson 1970 Study Aid includes a short biography of the author, a brief synopsis of the story, chapter summaries and
commentaries, and review questions and theme topics.
Portret van een dame Henry James 2018-10-26 In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en
bedrog. Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen die
haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk charmante,
beschaafde, kunstminnende expat avant la lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’
meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad van het verstikkende leven van
Isabel Archer oppakt waar de roman van James ophield.
Een tijdelijke vertelling Ruth Ozeki 2013-06-07 Ruth vindt op het strand van een desolaat eiland in Canada een aangespoelde Hello Kittylunchbox. In de trommel zit een Japans dagboek en een oud horloge. Nieuwsgierig verdiept Ruth zich in haar bijzondere vondst. Door het lezen
van het dagboek wordt ze in de wereld van het zestienjarige meisje Nao gezogen. Het lijkt alsof er een onzichtbare draad tussen beide vrouwen
gespannen is. In Tokio heeft Nao besloten dat er maar één uitweg is voor haar pijnlijke eenzaamheid en het voortdurende gepest van haar
klasgenoten: zelfmoord. Maar eerst begint ze een dagboek over het leven van haar zenboeddhistische overgrootmoeder. Het dagboek wordt
Nao s toevluchtsoord en zal uiteindelijk invloed hebben op meer levens dan alleen het hare. Ozeki weet met Een tijdelijke vertelling schijnbaar
onmogelijke verbanden te leggen tussen schrijver en lezer, verleden en heden, feit en fictie, tussen geschiedenis, mythen en pesten.
The Jungle Book Study Guide Saddleback Educational Publishing 2011-01-01 Thirty-five reproducible activities per guide reinforce basic reading
and comprehension skills while teaching high-order critical thinking. Also included are teaching suggestions, background notes, summaries, and
answer keys. The guide is digital; simply print the activities you need for each lesson. Timeless Classics--designed for the struggling reader and
adapted to retain the integrity of the original classic. These classic novels will grab a student's attention from the first page. Included are eight
pages of end-of-book activities to enhance the reading experience.
SUMMARY - The Entrepreneur Roller Coaster: It’s Your Turn To #JoinTheRide By Darren Hardy Shortcut Edition 2021-06-04 * Our summary is
short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas of a big book in less than 30 minutes. By reading this summary, you will
discover all the keys to starting an entrepreneurial venture and achieving success, while avoiding the pitfalls that trap many young entrepreneurs.
You will also discover : that you are capable of starting your own business: anyone can do it; what questions to ask yourself in order to maximize
your chances of success; how to get the answers to these questions; why those who find the courage to go for it fail most of the time; the
philosophy that many salespeople are sorely lacking; the essential components of any successful business; the behaviors to adopt to achieve
success as well as those to avoid. Darren Hardy, is a best-selling author for the prestigious "New York Times" and editor of "Success Magazine".
He started his own business at the age of 18 and quickly became successful, before turning to coaching and personal development for aspiring

entrepreneurs. *Buy now the summary of this book for the modest price of a cup of coffee!
Summary of Yossi Ghinsberg's Lost in the Jungle Everest Media, 2022-04-03T22:59:00Z Please note: This is a companion version & not the
original book. Sample Book Insights: #1 I want to thank my parents, who taught me that being a happy old person is the purpose of life. I am a
fortunate man of many assets, and these are my friends.
Nacht op de rivier Erica Ferencik 2017-06-03 Nacht op de rivier is een onvergetelijke, must read thriller voor liefhebbers van Ruth Ware. Wini
heeft geen behoefte aan een avontuur. Na een moeizame scheiding en het verlies van haar geliefde broer wil ze alleen maar samen zijn met
haar drie beste vriendinnen. Maar de energieke Pia heeft andere plannen. Plannen voor een weekendje adrenalineverhogend, adembenemend
wildwaterkanoën in de wildernis van Maine. Vijfduizend vierkante kilometer afgelegen natuur. Alleen maar bergen, rivieren en frisse lucht. Geen
telefoonbereik. Geen mensen. Geen hulp... Met helder getekende personages (die tegen elkaar worden uitgespeeld), een rake stijl en met de
snelheid van de razende rivier zelf is Nacht op de rivier een onvergetelijke thriller.
Van muizen en mensen / druk 1 John Ernst Steinbeck 2003 De eenzaamheid en de hoop eens een eigen boerderij te bezitten, binden twee
mannen op hun zwerftocht van ranch tot ranch in Californië.
Max en de Maximonsters Maurice Sendak 1968 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.
Hart der duisternis Joseph Conrad 2015-07-01 Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn scheepskameraden
het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een
afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met
de donkerste krochten van de menselijke geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het definitieve oordeel
over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Summary of Juliane Koepcke's When I Fell From the Sky Everest Media, 2022-06-13T22:59:00Z Please note: This is a companion version & not
the original book. Sample Book Insights: #1 I am one of the few who have survived a plane crash from a great height. The crash shaped the rest
of my life and led me to where I am today. It was my good fortune that I had spent a few years of my young life in the jungle. #2 I fell in love with
the jungle when I was young, and I have spent my life preserving it. The rain forest is not only full of wonders, but it is also crucial for the
continued existence of a young species: human beings. #3 I am now sitting on the airplane, taking off from Munich Airport.
CliffsNotes on Sinclair's The Jungle Richard P. Wasowski 2001 The original CliffsNotes study guides offer expert commentary on major themes,
plots, characters, literary devices, and historical background. The latest generation of titles in this series also feature glossaries and visual
elements that complement the classic, familiar format. With help from CliffsNotes on The Jungle, you explore one of the first American social
protest novels. At first look, the novel is a gritty investigation into the meatpacking industry; however, it evolves into a challenge to the policies
and beliefs of our political organizations at the beginning of the 20th century. This concise supplement to Upton Sinclair's The Jungle helps you
understand the overall structure of the novel, actions and motivations of the characters, and the social and cultural perspectives of the author.
Other features that help you study include Chapter-by-chapter summaries and analysis Character analyses of major players A character map
that graphically illustrates the relationships among the characters Critical essays A review section that tests your knowledge Glossaries of key
words and terms Classic literature or modern modern-day treasure — you'll understand it all with expert information and insight from CliffsNotes
study guides.
Heimwee naar de jungle

Alejo Carpentier 1999 Een Cubaanse componist ontvlucht de grote stad om een reis te maken op de Orinocorivier.
Ver van huis / druk 2 Ishmael Beah 2007-09 Een ex-kindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij de burgeroorlog in Sierra Leone
betrokken raakte, zijn familie verloor en later met succes meedeed aan een ontwapenings- en ontwenningsprogramma.
Study Guide to The Jungle by Upton Sinclair Intelligent Education 2020-02-15 A comprehensive study guide offering in-depth explanation, essay,
and test prep for Upton Sinclair’s The Jungle, a novel portraying the harsh conditions and exploitation of immigrants in major US cities in the
early twentieth century. As a novel of the turn of the twentieth century, The Jungle reflects not only the American scene of Sinclair's young
manhood but also many of his own life circumstances. It becomes important to view the novel in terms of both his life and his times. Moreover,
Sinclair’s journalistic background provided him with the opportunity to expose corruption in business and government. This Bright Notes Study
Guide explores the context and history of Sinclair’s classic work, helping students to thoroughly explore the reasons it has stood the literary test
of time. Each Bright Notes Study Guide contains: - Introductions to the Author and the Work - Character Summaries - Plot Guides - Section and
Chapter Overviews - Test Essay and Study Q&As The Bright Notes Study Guide series offers an in-depth tour of more than 275 classic works of
literature, exploring characters, critical commentary, historical background, plots, and themes. This set of study guides encourages readers to dig
deeper in their understanding by including essay questions and answers as well as topics for further research.
Chapterize -- Lean In by Sheryl Sandberg John Delaney 2014-09-24 Chapterize is an automated book summarization tool. Our goal is to extract
important sentences and concepts from a book, then edit them into a cohesive, bulleted format. We are continually testing and improving it, and
would love to hear your feedback. EXCERPT FROM CHAPTER 2 - SIT AT THE TABLE -Our invited guests, mostly men, grabbed plates and
food and sat down at the large conference table. Secretary Geithner's team, all women, took their food last and sat in chairs off to the side of the
room. -I motioned for the women to come sit at the table, waving them over so they would feel welcomed. The four women had every right to be
at this meeting, but because of their seating choice, they seemed like spectators rather than participants. -A moment when I realized that in
addition to facing institutional obstacles, women face a battle from within. -When a man fails, he points to factors like didn't study enough or not
interested in the subject matter. EXCERPT FROM CHAPTER 5 - ARE YOU MY MENTOR? -Chasing or forcing the [mentor] connection rarely
works, and yet I see women attempt this all the time. -The question is a total mood killer, the equivalent of turning to a pensive date and asking,
What are you thinking? -I mentor when I see something and say, I want to see that grow. -For the past decade, talk of mentorship and
sponsorship has been topic number one at any womens career seminar. -I realized that searching for a mentor has become the professional
equivalent of waiting for Prince Charming. -The acknowledgments in this book include a long list of people who have been generous enough to
guide and advise me. In turn, I have tried to mentor others, including friends of friends, and as I get older, children of friends.
Summary of Larry Alexander's Shadows in the Jungle Everest Media 2022-07-24T22:59:00Z Please note: This is a companion version & not the
original book. Sample Book Insights: #1 The Alamo Scouts were America’s smallest elite fighting force, and their mission was to infiltrate
Japanese lines and gather intelligence. They were trained to get the hell out of there in one piece. #2 The team’s first mission was to land on the
coast of New Guinea and retrieve intelligence on the Japanese. They landed near a small glow, which was a Japanese signal fire. They waited
for any sounds of alarm, and when none came, they began moving forward. #3 After a two-hour journey, the team arrived at their destination.
They set up an observation post, and watched as Japanese soldiers passed by. Some without weapons and all looking exhausted and hungry.
#4 The team had spent the afternoon hours slowly making their way through thick brush and muddy swamps. They were exhausted, but it was
important to keep moving. They wanted to at least reach the Mabaf River, another three hours away.
Summary & Analysis:Chris Beat Cancer By Chris Wark : A Comprehensive Plan for Healing Naturally Black Book 2018-12-06 Book Summary:

Chris Beat Cancer Chris Wark was just 26 years old when he was diagnosed with Stage IIIC colon cancer. Despite the insistence of his doctors
and family, Chris chose not to pursue the standard treatment of chemotherapy. In his journey, we read about his struggles to convince his family
that his choice, healing through natural eating, was not a pipe dream, but rather a holistic, proven method of transforming his cancer cells back
into normal cells. His Introduction tells how he had his life set up exactly as he wanted it, but cancer intervened. He struggled with the notion of
having Stage IIIC colon cancer at the young age of 26. He was prepared to accept traditional treatment, but something held him back. For more
information click on BUY BUTTON
Matterhorn Karl Marlantes 2011-10-09 ‘Fenomenale debuutroman. Een van de eerlijkste en indrukwekkendste romans die over de
Vietnamoorlog zijn geschreven. En misschien zelfs over oorlog in het algemeen.’ ***** Het Parool ‘Een literair meesterwerk.’ Trouw Vietnam,
1969. Tweede luitenant Waino Mellas is eenentwintig jaar en net aangekomen op Matterhorn: een Amerikaanse vesting diep in de Vietnamese
jungle. Vlak na zijn aankomst krijgt zijn eenheid het bevel in vijandig gebied op zoek te gaan naar een Noord-Vietnamese legerunit. Mellas en
zijn mannen zullen ziekte, honger, bloedzuigers, tijgers en een vrijwel onzichtbare vijand moeten trotseren, maar het zijn de raciale spanningen
en de valse loyaliteiten die hen ten val dreigen te brengen. Matterhorn is niet alleen een rauw verslag over de waanzin van de oorlog maar
tevens een krachtig en universeel verhaal over moed, vriendschap en opoffering. In de pers ‘Een rauw verslag vanuit de waanzinnige
oorlogsjungle.’ VPRO Gids ‘Een oorlogsroman in zijn meest pure vorm.’ ***** de Volkskrant ‘Intens en authentiek. Het boek is, zoals oorlog zelf,
repetitief en bij vlagen gruwelijk.’ NRC Handelsblad
De stad van de wilde goden Isabel Allende 2015-10-12 In deze roman beschrijft Isabel Allende de spannende en fascinerende gebeurtenissen
die een groep onderzoekers in de ongerepte natuur van het Amazonegebied meemaakt. Met betrokkenheid en humor schildert Allende wat er
plaatsvindt als totaal verschillende culturen met elkaar botsen. Kate Gold is reisboekenschrijfster, excentriek en voor de duivel niet bang. Op een
dag komt haar vijftienjarige kleinzoon Alex logeren, juist als ze de opdracht heeft aangenomen om in het Amazonegebied de 'beesten' op te
sporen, onbekende wezens die ongelooflijk sterk zijn en een dodelijke stank verspreiden. Alex en Kate sluiten zich aan bij een expeditie, die
bestaat uit een bonte verzameling mensen. Onder hen een aantrekkelijke vrouwelijke arts, een arrogante antropoloog, een fotograaf, een
puissant rijke ondernemer, enkele soldaten en een Braziliaanse gids met zijn twaalfjarige dochter Nadia, met wie Alex veel optrekt. Nadia kan
praten met dieren en heeft een zesde zintuig, waar Alex met zijn stadse manieren aanvankelijk schamper over doet. Ieder van de deelnemers
heeft zo zijn eigen redenen om de jungle in te trekken. Na een gevaarlijke reis raakt de expeditie in de dodelijke greep van de 'beesten'. Alex en
Nadia worden door een indianenstam die nog nooit met de westerse beschaving in contact is geweest, ontvoerd naar de stad van de wilde
goden, een mythische wereld die in niets lijkt op wat zij kennen. Zo begint een adembenemend en fantastisch avontuur zoals alleen Allende dat
vertellen kan. De stad van de wilde goden is het eerste deel van een avonturentrilogie voor jong en oud.
Blijf rustig Maile Meloy 2017-11-01 Blijf rustig van Maile Meloy is een ijzersterke, psychologische thriller over de nachtmerrie van iedere ouder:
wat als je kind opeens verdwijnt? Voor de liefhebbers van Paula Hawkins en Ruth Ware. In een opwelling besluiten Liv en Nora met hun
gezinnen op een cruise naar de Cariben te gaan. De vakantie begint perfect: iedereen geniet van de luxe op het schip en van het mooie weer.
Maar tijdens een stop in Costa Rica gaat het mis. De mannen gaan golfen, de vrouwen naar het strand met de kinderen. Liv doezelt wat in de
zon en Nora flirt met de gids. En opeens zijn de kinderen weg... Een familiecrisis in een warm vakantieland die genadeloos onder je huid kruipt.
Wat zou jij doen? Meloy combineert een uitzonderlijk schrijfniveau met een commerciële plot die klinkt als een klok. Niet weg te leggen!
Heart of Darkness Study Guide and Book (Annotated) Joseph Conrad 2012-08-08 Heart of Darkness may be short, but that doesn't make it an
easy read; the short novel is loaded with themes, imagery, and symbols. If you need a little help understanding it, let BookCaps help with this

study guide. Along with chapter by chapter summaries and anaylisis, this book features the full text of Conrad's classic novel is also included.
BookCap Study Guides are not meant to be purchased as alternatives to reading the book.
Rubyfruit jungle Rita Mae Brown 1978
De jungleboeken Rudyard Kipling 2015-11-09 Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van Midas Dekkers
Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatiefilm van Disney.
Maar weinig mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan de film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een
verzameling verhalen en gedichten met de jungle als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit oeroude
dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest op de
verbeelding van generaties lezers.
Reflective practice Sicora, Alessandro 2017-03-08 What is a mistake in social work and how can we turn it into a positive learning experience?
Simply going over the events of the day is often not enough and can become overwhelming. Learning from professional errors is, however, vital
for successful reflective practice. This important book presents a theoretical framework that underpins this learning, along with a series of
strategies for social workers to use either by themselves or as part of a group. These include creating questions and narratives to enhance
learning, assertive techniques for receiving and offering criticism and organisational learning from mistakes. With plenty of practice examples and
questions for reflection, this is essential reading for both social work students, and practitioners and managers at all stages of their career.
Kleine bij Chris Cleave 2009-10-31 Op een mooi strand wacht een verhaal op een verteller. Het verhaal maakt je aan het lachen. Het ontroert je,
het schokt je en het vervult je met afschuw. Maar steeds weer zul je terugkeren naar dat strand. Keer op keer. We willen je eigenlijk niet vertellen
waar dit boek over gaat. Het is een uiterst bijzonder verhaal en we willen je leesplezier niet verpesten. Maar toch moet je genoeg weten om het
boek te kunnen kopen, en daarom vertellen we je dit: Dit is een verhaal over twee vrouwen. Ze hebben elkaar ontmoet op een paradijselijk
Afrikaans strand, en een van hen heeft een verschrikkelijke keuze moeten maken. Twee jaar later ontmoeten ze elkaar opnieuw, en dat is waar
het verhaal begint. Op het moment dat je begint te lezen, wil je je vrienden erover vertellen. Maar vertel hun alsjeblieft ook niet waar dit boek over
gaat. Door de magie van het boek komen ze het vanzelf te weten. Chris Cleave (1974) woont in Londen en is columnist voor The Guardian. Zijn
eerste boek werd vertaald in twintig landen en bekroond met verschillende internationale prijzen. Kleine Bij is zijn grote doorbraak. Het karakter
en de stem van Kleine Bij laten Cleave van zijn beste kant zien. (...) Een aangrijpende geschiedenis van de menselijke triomf. the new york times
Een buitengewone roman met snelle en scherpe dialogen, een emotioneel geladen plot en een ethische strijd van de overtuigende personages.
the independent De stem die spreekt vanaf de eerste bladzijde van Chris Cleaves Kleine Bij is een stem die je nog nooit hebt gehoord _ het is de
stem van een slimme, behoedzame en ontmoedigde immigrant, getekend door haar verschrikkelijke verleden. (...) Lees deze urgente, wrange en
grappige roman om inzicht te krijgen in de kracht van de mensheid, een kracht die angst kan ontwapenen. Zonder twijfel het beste boek van het
jaar. metro

the-jungle-chapter-summaries

Downloaded from collectie.museumrotterdam.nl on September 26, 2022 by guest

