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Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson 2017-09-27 The famous true story of a devoted dog. Although first published in 1912, Greyfriars Bobby is still in print and widely read all over the world. The story is about the little Skye terrier, who
kept vigil over his master's grave from 1858 to 1872 in Greyfriars kirkyard in the heart of Edinburgh's Old Town. Greyfriars Bobby was made into a Disney film of the same name in 1960. Bobby, a sparky silver haired Skye terrier,
adopts Auld Jock, a worn out simple shepherd, as his master. Jock is 'let go' by the farmer and dies in poverty having suffered one winter too many. The farmer tries to reclaim Bobby as a pet for his daughter but the dog owes
allegiance only to Auld Jock, guarding his grave in Greyfriars Kirkyard. His devotion changes the lives of those around him and ultimately the conditions of the poor in Edinburgh. Bobby's loyalty is eventually rewarded and he
becomes a famous dog indeed! This story will capture and uplift the hearts of every listener.
On Glasgow and Edinburgh Robert Crawford 2013-02-04 A mere forty miles apart, these cities have enjoyed a scratchy rivalry since wistful Edinburgh lost parliamentary sovereignty and defiant Glasgow came into its industrial
promise. Crawford brings them to life between the covers of one book, in a tale that mixes novelty and familiarity, as Scotland’s cultural capital and largest commercial city do.
Greyfriars Bobby Eleanor Eleanor Atkinson 2017-09-20 When the time-gun boomed from Edinburgh Castle, Bobby gave a startled yelp. He was only a little country dog - the very youngest and smallest and shaggiest of Skye terriersbred on a heathery slope of the Pentland hills, where the loudest sound was the bark of a collie or the tinkle of a sheep-bell. That morning he had come to the weekly market with Auld Jock, a farm laborer, and the Grassmarket of the
Scottish capital lay in the narrow valley at the southern base of Castle Crag. Two hundred feet above it the time-gun was mounted in the half-moon battery on an overhanging, crescent-shaped ledge of rock. In any part of the city the
report of the one-o'clock gun was sufficiently alarming, but in the Grassmarket it was an earth-rending explosion directly overhead. It needed to be heard but once there to be registered on even a little dog's brain. Bobby had heard it
many times, and he never failed to yelp a sharp protest at the outrage to his ears; but, as the gunshot was always followed by a certain happy event, it started in his active little mind a train of pleasant associations
Het waterpaard Dick King Smith 2009-09-20 Na een zware storm vindt de achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei aan de Schotse kust. Ze smokkelt het mee naar huis en verstopt het in het bad. Wanneer Kirstie en haar broertje de
volgende ochtend gaan kijken, zwemt er een klein zeemonster in de badkuip! Het is het vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien. Alleen hun opa weet wat het monster écht is: een waterpaard.
Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson 2017-08-15 Greyfriars Bobby (May 4, 1855 - January 14, 1872) was a Skye Terrier which became known in 19th-century Edinburgh for supposedly spending 14 years guarding the grave of its
owner until he died himself on 14 January 1872. The story continues to be well known in Scotland, through several books and films. A prominent commemorative statue and nearby graves are a tourist attraction.
De kinderkaravaan An Rutgers van der Loeff 2009-10-31 In 1844 trokken zeven kinderen helemaal alleen door het verre westen van Noord-Amerika, dat toen nog een gevaarlijke, ruige wildernis was. Ze waren op weg naar Oregon.
Het werd een barre tocht langs ongebaande wegen, door hagel- en sneeuwstormen. Ze hadden geen voedsel en geen water, en 's nachts in de duisternis gloeiden de ogen van wolven. Een ongelooflijk verhaal over moed en
doorzettingsvermogen, dat écht gebeurd is!
De erfenis van Solomon Farthing Mary Paulson-Ellis 2021-11-04 Een oud-militair sterft alleen in Edingburgh. Geen familie voor zover bekend en geen testament om uit te voeren. Slechts een lommerdbriefje dat gevonden wordt
tussen zijn bezittingen, en vijftigduizend pond in briefjes die in zijn begrafenispark genaaid zijn. Erfenisjager Solomon Farthing wordt getipt over deze onverwachte schat. Om aanspraak te kunnen maken op een deel van de
geldvondst moet hij op zoek gaan naar een levend familielid. Maar tijdens zijn onderzoek ontdekt Solomon een mysterie dat teruggaat naar 1918, naar een groep ingelegerde soldaten, een paar weken voor de wapenstilstand.
Merrythought Teddy Bears Kathy Martin 2009-10-19 A deep dive into the history of the much-loved plush bear brand from one of the world’s foremost teddy bear experts. Merrythought was one of Britain’s longest running Britishmade teddy bear firms with a dedicated international following for their quality, highly collectable bears whose life-size models used to dominate stores such as Harrods and Hamleys. This book—with its quality color illustrations and
use of original sales material—will appeal to teddy bear collectors as well as dedicated Merrythought fans and is full of tips on collecting the popular toys. Written by leading teddy bear expert, Kathy Martin, editor of Teddy Bear Scene
and a regular on programs such as QVC as well as a consultant to firms producing collectable bears, this is a must for collectors, dealers, and those who loved their own Merrythought teddy bears when young. After a short-term
closure, Merrythought was revived and will delight future generations. Its closure made headlines news, showing the enduring popularity of the quality bears. “This must-read book will appeal to Merrythought and teddy bear collectors
and dealers, those who loved their childhood teddies and indeed anyone interested in the history of the great British toy company.” —Collectors Club of Great Britain
Once Upon a Time in Great Britain Melanie Wentz 2014-05-13 Visiting England, Scotland, Ireland, Wales? Don't miss Narnia, Wonderland, Hogwarts and Middle-Earth! If you're planning a trip abroad--or just a flight of fancy into
literature's best-loved magical lands--Melanie Wentz's Once Upon a Time in Great Britain is a wonderful chance to read all about the creation of your favorite children's books. This book is both a practical travel guide for your family
vacation to the UK, and a terrific source of armchair-travel fascination. Each chapter covers classics such as Peter Rabbit and Paddington Bear for the youngest tourists, Alice in Wonderland, Kidnapped and The Secret Garden for the
older kids, and C.S. Lewis' Narnia Chronicles and J.K. Rowling's Harry Potter books for everyone. Read about the real chocolate factory that made such an impression on the young Roald Dahl, or the cozy pub where C.S. Lewis and
J.R.R. Tolkien introduced their friends to Narnia and hobbits. Treat your kids to a visit to the real "100 Aker Wood" that helped A.A. Milne create Winnie the Pooh, or the station where Thomas the Tank Engine lives. And enjoy the
many original illustrations that made the books so distinctive on their first publications. From parents who grew up on Wind in the Willows, Mary Poppins and Peter Pan to kids who thrill to Harry Potter, Once Upon a Time in Great
Britain is a must-have addition to the libraries of children--and adults--everywhere.
Roekeloze Robijntje Hiawyn Oram 1982 Het mooie meisje Robijntje wil gewoon zijn en niet met een deftige prins trouwen. Daarom onderneemt zij allerlei roekeloze avonturen. Prentenboek met humoristische kleurrijke tekeningen.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Greyfriars
De ongelooflijke reis Sheila Burnford 1999 Twee honden en een kat trekken door de Canadese wildernis en beleven vele avonturen tijdens hun poging hun thuis terug te vinden.
The Royal Mile Jan-Andrew Henderson 2017-05-15 A comprehensive illustrated guide to Edinburgh's Royal Mile.
Eleanor Atkinson
Amazing Dogs Jan Bondeson 2011-03-15 Amazing Dogs tells the stories of some of the most extraordinary dogs in history.
Discussing Disney Amy M. Davis 2019-12-01 These scholarly essays examine Disney’s cultural impact from various perspectives—including film studies, history, musicology, gender and more. The academic field of Disney Studies
has evolved greatly over the years, as the twelve essays collected in this volume demonstrate. With a diversity of perspectives and concerns, the contributors examine the cultural significance and impact of the Disney Company’s

various outputs, such as animated shorts and films, theme park attractions, television shows, books, music, and merchandising. By looking at Disney from some of its many angles—including the history and the persona of its founder,
a selection of its successful and not-so-successful films, its approaches to animation, its branding and fandom, and its reception and reinterpreted within popular culture—Discussing Disney offers a more holistic understanding of a
company that has been, and continues to be, one of the most important forces in contemporary culture.
De erfenis van Elizabeth Kirsty Wark 2014-10-14 De oude, eenzame Elizabeth Pringle is een bekend gezicht op het Schotse eiland Arran. Maar is er iemand die haar echt kent? Wanneer ze sterft blijkt haar testament een verrassing
te bevatten. Ze laat haar huis en al haar bezittingen na aan een vrouw die ze nooit ontmoet heeft, maar die ze ruim dertig jaar daarvoor met een kinderwagen langs het huis zag lopen. Het kind uit die kinderwagen, nu een vrouw van
35, besluit uit te zoeken waarom deze vreemde dame haar huis naliet aan haar moeder. Een meeslepende, betoverende roman over liefde en verlangen en de band tussen moeder en dochter.
Greyfriars Bobby - Primary Source Edition Eleanor Atkinson 2013-11 This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant
marks, etc. that were either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into print as part of our
continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you enjoy this valuable book. ++++ The below data was compiled
from various identification fields in the bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool in helping to ensure edition identification: ++++ Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson Harper & Brothers, 1912 Dogs;
English fiction
Classics: Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson 2019-11-11 Greyfriars Bobby adalah anjing kecil berbulu kusut yang tak dapat dipisahkan dari Auld Jock, pemiliknya, seorang gembala baik hati dan sederhana. Ketika Auld Jock
meninggal setelah melalui sekian banyak musim dingin, Bobby sangat sedih. Anjing tidak diperbolehkan memasuki halaman gereja sekaligus pekuburan. Namun Bobby yang berani dan banyak akal itu bertekad memenangkan
simpati Mr. Brown, si penjaga kuburan berwajah muram, supaya diperbolehkan tidur di atas makam Auld Jock yang disayanginya. Masih banyak hambatan yang harus diatasinya, namun Bobby selalu setia menjaga makam tuannya.
Berdasarkan kisah nyata, Greyfriars Bobby ditulis untuk orang dewasa, namun tidak kalah populer di antara anak-anak. Kehangatan dan daya tariknya membuat kisah ini menjadi salah satu kisah hewan yang paling disukai.
Greyfriars Bobby Betty Kirkpatrick 2005-03-07 Greyfriars Bobby was a little terrier best remembered for his complete and utter loyalty to his owner. When his master died, Bobby took up a more or less constant vigil at his grave in
Greyfriars Kirkyard, Edinburgh. Now Bobby's statue stands guard opposite the gates of the graveyard and is one of Edinburgh's most visited tourist sites. This is Bobby's story.
Greyfriars Bobby Eleanor Stackhouse Atkinson 2018-08-12 Greyfriars Bobby By Eleanor Stackhouse Atkinson The touching story, mainly true, of a faithful little terrier who lived in the churchyard in Edinburgh where his master had
been buried, and was fed and petted in the neighborhood. A statue of Bobby guards a drinking fountain near the gate. We are delighted to publish this classic book as part of our extensive Classic Library collection. Many of the books
in our collection have been out of print for decades, and therefore have not been accessible to the general public. The aim of our publishing program is to facilitate rapid access to this vast reservoir of literature, and our view is that
this is a significant literary work, which deserves to be brought back into print after many decades. The contents of the vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the original works. To ensure a high quality
product, each title has been meticulously hand curated by our staff. Our philosophy has been guided by a desire to provide the reader with a book that is as close as possible to ownership of the original work. We hope that you will
enjoy this wonderful classic work, and that for you it becomes an enriching experience.
Greyfriars Bobby Eleanor Stackhouse Atkinson 2015-11-22 "Greyfriars Bobby" from Eleanor Stackhouse Atkinson. American author, journalist and teacher (1863 - 1942).
Een maand op het land J.L. Carr 2014-05-29 Bijzondere vriendschap tussen twee veteranen uit WO I Getraumatiseerd komt soldaat Tom Birkin in de zomer van 1920 aan in Oxgodby, een plattelandsdorpje in het noorden van
Engeland. Daar begint hij in afzondering aan de blootlegging en restauratie van een muurschildering in de plaatselijke kerk. Hij maakt kennis met Moon, eveneens een veteraan uit de oorlog, die in opdracht van een rijke dorpsgenoot
het landgoed om de kerk afzoekt naar een verloren graf. Langzaam sluiten de nieuwsgierige dorpsbewoners Tom in het hart en ontmoet hij Alice Keach, de jonge vrouw van de dominee op wie hij stilletjes verliefd wordt. Kunnen de
rust van het Engelse platteland en de warmte van de zomer Tom de oorlog doen vergeten? Literaire klassieker over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog Een maand op het land is een poëtisch meesterwerkje, waarin geen woord
te veel staat en dat de krachtige genezende werking van kunst en de liefde toont. Off the record Na een leven als o.a. onderwijzer, cricketer, voetballer, restaurateur en RAF-piloot in WO II werd James Carr uitgever van piepkleine,
handzame boekjes met een gedicht of stukje tekst uit de Britse literatuur, van William Blake bijvoorbeeld, prachtig geïllustreerd. Als hij de voordeur van zijn kleine huis in Kettering opendeed, lag daar de gang vol boeken, vertelde
vertaalster Marijke Emeis. En op haar inhoudelijke vertaalvragen antwoordde hij: 'Do the best you can!' Dit moet een bijzonder leuke man geweest zijn. SL Persrecensies 'Dit mini-meesterwerk is op een rustige manier een van de
mooiste boeken ooit.' NPR Books 'Kort en krachtig, geen woord te veel, op een prachtige manier beheerst, liefdevol geobserveerd [] geen sentimentele terugblik op een nostalgisch verleden maar een ervaring die hoofdpersoon en
lezer niet loslaat.' The Spectator 'Een intiem, warm meesterwerkje, prachtig geschreven.' Moors magazine
GREYFRIARS BOBBY Eleanor (Stackhouse) Mrs Atkinson, 18 2016-08-26
De tijdmachine H.G. Wells 2015-06-30 In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.' De Tijdreiziger De
vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog steeds tot een van de meest gelezen
Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij schreef De tijdmachine in 1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als een van
de grote Science Fiction meesterwerken gezien en diende, en dient nog steeds, als belangrijke inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden verslag van zijn verblijf in de verre
toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan de
ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
De genialiteit van vogels Jennifer Ackerman 2017-06-28 Vogels zijn verbluffend intelligente wezens. Diezelfde papegaaien die ons het woord 'papegaaien' hebben bezorgd, praten ons niet alleen na, maar blijken te kunnen
antwoorden, rekenen en spellen. Sommige kraaiensoorten lossen ingewikkelde puzzels op en maken ingenieuze werktuigen. Vogels vertonen indrukwekkende sociale vaardigheden. Ze bedriegen en manipuleren. Ze spelen
luistervink. Ze hebben een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ze geven cadeautjes. Ze spelen. Ze plagen. Ze delen. Ze onderhouden sociale netwerken. Ze rivaliseren om status. Ze troosten elkaar. Ze onderrichten hun jongen. Ze
chanteren hun ouders. Ze waarschuwen elkaar voor gevaar. Ze verzamelen zich bij een dode soortgenoot. En misschien rouwen ze zelfs. Baanbrekend nieuw onderzoek heeft niet alleen aangetoond dat sommige vogels zich kunnen
meten met de hogere primaten en zelfs de mens, maar ook dat ze daarnaast over geheel eigen vormen van genialiteit beschikken: wie van ons heeft het imitatietalent van de spotlijster of het navigatievermogen van de roodborst?
Veel vogels hebben net als wij een relatief groot brein voor hun lichaamsomvang, met hoge aantallen neuronen en verbindingen waar dit telt. Het vogelbrein mag dan klein lijken, het is tot grootse dingen in staat. In De genialiteit van
vogels doorkruist Jennifer Ackerman de wereld naar de plekken waar het allemaal gebeurt - de onderzoekscentra op Barbados en Nieuw-Caledonië, de koolmezengemeenschappen van het Verenigd Koninkrijk, de prieelvogelhabitats
van Nieuw-Guinea, de gehavende Amerikaanse oostkust vlak na de orkaan Sandy en de opwarmende bergstreken van Centraal-Virginia en het westen van de VS - en duikt ze in de laatste ontdekkingen rond het vogelbrein, die een
nieuw licht werpen op de essentie van intelligentie. Haar verhaal, wetenschappelijke verkenning en reisverhaal ineen, verschaft ons een nieuwe blik op de uitzonderlijke talenten van vogels en op wat ze ons kunnen vertellen over
onze veranderende wereld. Jennifer Ackerman (1959) schrijft al bijna dertig jaar over wetenschap, natuur en biologie. Ze publiceert regelmatig in Scientific American, National Geographic en The New York Times. 'Een heerlijk
prikkelend en onderhoudend boek. Jennifer Ackerman biedt een meesterlijk overzicht van het onderzoek dat ons begrip van cognitie bij vogels in de afgelopen twee decennia drastisch heeft veranderd. De genialiteit van vogels is
belangrijk om wat het ons vertelt over vogels, maar ook over het menselijk vernuft dat betrokken is bij het ontrafelen van de raadsels van het vogelbrein. Het is een boek vol kennis en verwondering en een bevestiging van de
verbluffende complexiteit van onze wereld.' - Wall Street Journal 'De genialiteit van vogels is niet alleen leuk voor experts en vogelfans. Ook voor de terloopse lezer vallen er genoeg verrassende en wonderlijke feiten uit op te pikken.'
The Times
Oude zaken Kate Atkinson 2019-06-12 “Oude zaken” van Kate Atkinson is een literaire thriller met privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. "Hadden ze nog meer kunnen boffen? Een hittegolf midden in de schoolvakantie,

precies waar hij thuishoorde. Elke ochtend was de zon al lang voor hen op, stak de draak met de dunne zomergordijnen die slap voor hun slaapkamerramen hingen." Privé-detective Jackson Brodie wordt aangesteld om onderzoek te
doen naar drie schijnbaar niet verwante zaken. Hoe dieper hij graaft, hoe meer verrassende verbindingen en ontdekkingen bovenkomen. En onmerkbaar raakt hij helemaal verstrikt in het verdriet, de vreugde en het verlangen van zijn
klanten. Een absoluut hoogtepunt van de moderne literaire thriller. Kate Atkinson groeide op in New York en studeerde Engelse literatuur. Later ging ze les geven en schreef ze voor vrouwenbladen. Ze won onder meer de Ian St.
James Award.
Greyfriar's Bobby Eleanor Atkinson 2010-12 Set in 19th century Edinburgh, Scotland, Greyfriar's Bobby is a classic dog story that teaches the values of friendship, loyalty, compassion and an innate sense of duty. A small terrier
named Bobby was the devoted working companion to an elderly shepherd, but when Old Jock dies and is buried in the Greyfriar's Cemetery the lonely dog takes up his vigil at the grave. This proves no easy accomplishment since
dogs are not allowed in this gated burial ground. Befriended by a kind innkeeper and eventually by the local tenement children, Bobby is sustained physically during his 15-year faithful graveside watch. His canine tenderness and
unflagging devotion gained him the reputation as a beacon of loyalty as Old Jock's only mourner. The dog's dedication at the site of his master's grave touched the heartstrings of amazed humankind. Perhaps considered sentimental
by modern standards of animal/human literary fare, this book remains a classic in canine lore--ultimately inspiring the citizens of Edinburgh to erect a statue honoring Bobby's lifelong vigil. This short book also offers descriptions of
Scotland's scenic beauty, along with gentle insights into the Victorian lifestyle. For dog lovers and kids of all ages!
Caledonication John Kv Eunson 2014-03-27 So, you thought you knew everything you needed to about Scotland and its chequered history? Well, think again. Did you know that tobacco made up half of Scotland's exports in the
eighteenth century? Did you know that JM Barrie created the name 'Wendy' for his play Peter Pan in 1904, meaning that there are no Wendys over the age of 104...? Did you know that The Beatles played at Dingwall Town Hall in
1963? See? John KV Eunson leads us through the history of the Scots in this accurate but none-too-heavy look at the great country. On a journey of almost breakneck speed full of chuckles, we still have enough time to stop and
smell the heather, taste the fudge and feel the ghosties.
Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson 2022-05-28 Greyfriars Bobby was a Skye Terrier who became known in 19th-century Edinburgh after he spent 14 years guarding his owner's grave until he died on January 14, 1872. The story was
well known in Scotland and other countries and inspired several books and films, presented here.
Greyfriars Bobby Mrs. Eleanor (Stackhouse) Atkinson 1912
Greyfriars Bobby Eleanor Atkinson 2021-03-04 The famous classic Scottish tale based on the true story of a dog's lifetime devotion to his master, first published in 1912, loved and widely read the world over. Bobby, a sparky silverhaired Skye terrier, adopts lonely shepherd Auld Jock, for his master and the two become inseparable. When Jock is dismissed by the farmer he tries to find work in the city, but sinks into poverty and dies, having suffered one cold
winter too many. The farmer tries to reclaim Bobby as a pet for his daughter but the little dog remains faithful only to Auld Jock, guarding his master's grave in Greyfriars Kirkyard in the heart of Edinburgh's old town. By day, he plays
with the local orphans and eats at a nearby tavern but, in spite of anything even the Lord Provost himself can do, Bobby returns each night to sleep by his master. Bobby's devotion changes the lives of those around him and ultimately
the conditions of the poor in Edinburgh. And as the years go by, the little dog's loyalty is rewarded in a very special way.
Schotland H. Bos 2006
Lincoln's Love Story Eleanor Atkinson 2022-09-04 DigiCat Publishing presents to you this special edition of "Lincoln's Love Story" by Eleanor Atkinson. DigiCat Publishing considers every written word to be a legacy of humankind.
Every DigiCat book has been carefully reproduced for republishing in a new modern format. The books are available in print, as well as ebooks. DigiCat hopes you will treat this work with the acknowledgment and passion it deserves
as a classic of world literature.
Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs al ben je oud en wijs Katherine Rundell 2020-06-12 Prikkelende essay van Katherine Rundell over het belang van het lezen van kinderboeken. Met een voorwoord van
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel In Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs al ben je oud en wijs vertelt Katherine Rundell (De ontdekkingsreiziger en Feo en de wolven) waarom kinderboeken zo belangrijk zijn. Een mustread! Katherine Rundell is op dit moment een van de belangrijkste kinderboekenauteurs van het Verenigd Koninkrijk. In haar prikkelende essay toont ze aan waarom je kinderboeken niet de rug moet toekeren als je eenmaal
volwassen bent, en dat het lezen van kinderboeken je wereld alleen maar vergroot. Met een voorwoord van Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. ‘Rundell is ongelooflijk overtuigend en herinnert je aan het wonder en de
opwinding van het lezen, ontdekken en leren. Op briljante, felle wijze bepleit ze haar zaak; haar taalgebruik en metaforen zijn opwindend en fascinerend, en zeer leerzaam. Een waar genot om te lezen.’ Financial Times
Grayfriars Bobby Eleanor Atkinson 2011-01-08 Greyfriars BobbyThe true story of a Skye Terrier
Greyfriars Bobby - Scholar's Choice Edition Eleanor Stackhouse Atkinson 2015-02-16 This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work
was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important
libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no
entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that
this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge
alive and relevant.
Greyfriars Bobby Jan Bondeson 2011-06-15 Explodes the myth of Edinburgh's Greyfriars Bobby.
Doorwaakte nachten Sarah Moss 2011-09-02 De verhalen van twee vrouwen die twee eeuwen van elkaar verwijderd op hetzelfde eiland hun eigen strijd leveren komen prachtig bij elkaar in deze spannende roman die wederom leest
als een thriller. Historica Anna Bennett moet nodig werken aan haar proefschrift over de opvoeding van kinderen door de eeuwen heen. Ze heeft echter ook een peuter die nog geen nacht doorslaapt, een veeleisende zevenjarige
zoon én ze is getrouwd met een bioloog die hen heeft meegenomen naar het afgelegen eiland Colsay om daar papegaaiduikers te tellen. Dan ontdekt Anna tijdens het tuinieren het skelet van een baby in de tuin van hun huis, en op
de zolder vindt ze een stapel brieven die rond 1870 zijn geschreven door May, een jonge vroedvrouw die naar het eiland is gestuurd om de grote babysterfte tegen te gaan. Ze raakt meer en meer geobsedeerd door deze
ontdekkingen en vraagt zich zelfs af of haar schoonfamilie meer weet over de overleden baby. Ondanks de tegenwerking die zij ervaart is Anna vastbesloten het mysterie van de overleden baby te ontrafelen. 'Knap geconstrueerde
thriller.' Margriet 'Moss, die met Koude aarde ook al zo'n spannende, thrillerachtige roman schreef, weet de aandacht vast te houden.' Leewarder Courant
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