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Licht van weleer Robert Jordan 2013-06-13 In Het Licht van Weleer, de spannende afsluiter van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, wordt de Laatste Slag gestreden. Het lot van de wereld wordt bepaald; en de mensheid lijkt te
verliezen... Met Het Licht van Weleer wordt de machtige cyclus Het Rad des Tijds na twintig jaar eindelijk afgesloten. Wereldwijd hebben meer dan veertig miljoen lezers naar dit moment uitgekeken. Brandon Sanderson toont
wederom waarom hij de juiste keuze was om het magnum opus van de in 2007 vroegtijdig overleden Robert Jordan van een geweldig slotakkoord te voorzien. Op de Akker van Merrilor hebben de vorsten van alle grote naties zich
verzameld om zich te scharen achter Rhand Altor. Niet duidelijk is wat Rhand precies van plan is. Als hij besluit de zegels te verbreken van de kerker van de Duistere, kan de steun van de vorsten wel eens heel snel wegvallen.
Rhand wordt desondanks nog steeds beschouwd als de laatste hoop van de mensheid. Maar er zijn er ook die menen dat zijn gezonde verstand het laat afweten. Onder wie Egwene, de Amyrlin Zetel, een van Rhands beste vrienden
en de Hoedster van de Zegels. Maar er gebeurt meer... In Andor zijn de Trolloks erin geslaagd Caemlin in te nemen. Perijn Aybara, in de wolfsdroom, gaat de strijd aan met de Slachter. Elders, in de omgeving van Ebo Dar, is Mart
Cauton op weg naar zijn vrouw Tuon, nu Fortuona, Keizerin van de Seanchanen. Niets staat vast, slechts één ding is zeker: de mensheid balanceert op het randje van de afgrond. En nu de Duisternis steeds dichterbij kruipt,
verplaatst het strijdperk zich langzaam naar Shayol Ghul, de grote zwarte berg waar de Duistere heerst. Het Rad draait, de Eeuw komt tot zijn eind, maar de Laatste Slag zal het lot van de wereld bepalen...
Popular Science 2004-12 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and
science and technology are the driving forces that will help make it better.
De Bullet Journal Methode Ryder Carroll 2018-11-13 Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn
eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen tegenkwamen, en voor hij het wist had hij een viral
beweging in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling vindt inmiddels wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat over wat
Carroll ‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen die er echt toe doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het verleden vastleggen: Creëer een duidelijk
en uitgebreid overzicht van je gedachten, met niets meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je takenlijst op een bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De toekomst plannen:
Zet interesses en losse aantekeningen om in zinvolle doelen en verdeel die vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit boek voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde
multitaskers en creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al jarenlang een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven weer in eigen handen te
nemen.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat
je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je
daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of je nu die grote
wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit revolutionaire boek wijst
je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur
‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een
onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid.
Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de
boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot.
Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Tot in de hemel Richard Powers 2018-10-01 ‘Tot in de hemel’ van Richard Powers is het verhaal van negen mensen die de wereld van de bomen leren zien – en horen. Een laadmeester bij de Amerikaanse luchtmacht die tijdens de
Vietnamoorlog gered wordt door een bodhiboom, een verguisde wetenschapster die bomen met elkaar hoort communiceren, een kunstenaar met een bijzondere verzameling foto’s van een bedreigde kastanjesoort: deze drie, en nog
zes anderen, allen onbekenden van elkaar, zullen op verschillende manieren betrokken raken bij een laatste, heftige verzetsdaad om de resterende paar hectare oerwoud van het Noord-Amerikaanse continent van de ondergang te
redden. ‘Tot in de hemel’ is Powers ten voeten uit: een verrassende fusie van natuurwetenschap en literatuur, een monumentale roman over bomen en mensen. Het is een meeslepende vertelling over activisme en verzet, en
tegelijkertijd een loflied op een wereld naast de onze.
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil
tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft
in de inmiddels verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de
grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te
schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics
te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen
hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het
neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde

kritiek op neoliberalisme, globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een
samenleving waarin de mens centraal staat.
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes maakten laten ons zien dat niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan bereiken. Rework
is inspirerend en innoverend. Twee prettig tegendraadse succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried & Heinemeier Hansson zetten je aan het denken en helpen je op weg. Verplichte kost voor
iedereen die ondernemer of ondernemend is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried en Hansson hanteren een eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees
transparant en eerlijk. Met die filosofie in gedachten schreven ze dit boek: Rework is een no-nonsenseboek voor deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol kan worden zonder mission statement, zonder
eindeloze vergaderingen, en met medewerkers die gewoon aan het einde van de dag naar huis gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is dan een duur
consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Hart van de winter Robert Jordan 2014-01-01 De gemoederen lopen hoog op in dit negende deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Rhand is op de vlucht wanneer zich een dringend probleem voordoet aan de grens van
Andor. Robert Jordan, Het Rad des Tijds 9 - Hart van de Winter Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die
lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het
geschreven... 9 Hart van de Winter De gemoederen lopen hoog op, de spanning neemt toe. Rhand en Min zijn op de vlucht maar laten op vele plekken vallen voor hun belagers achter. Elders, in Caemlin, merkt Elayne dat een
troonopvolger het niet gemakkelijk heeft. Naast opstand, intriges en ambitieuze troonpretendenten heeft ze te maken met veeleisende en zeer verschillende groepen geleidsters. Dan wordt haar aandacht gevraagd voor een dringend
probleem aan de noordgrens van Andor. Ondertussen probeert Cadsuane Sedau te doorzien wat Rhand van plan is...
Intens leven en sterven Elisabeth Kübler-Ross 1996 Lezingen over leven, dood, transformatie en de emoties daaromtrent door de bekende psychiater, aangevuld met haar eigen levenservaring.
Het Vrouwenparlement Aristophanes 1900
Weg van de angst Joe Abercrombie 2011-10-09 ‘Intelligent en fantastisch, psychologisch doorwrocht en doorspekt met humor. Smullen!’ Veronica Magazine Bayaz, de Eerste van Magiërs, leidt een groep avonturiers op een
gevaarlijke missie op zoek naar de poort tot het demonenrijk. Het is een merkwaardig gezelschap: een magiër, de meest gehate vrouw van het Zuiden en Logen Negenvinger, de meest gevreesde man van het Noorden. En ze
hebben maar weinig tijd, want de woeste barbaren zijn de Unie binnengevallen. De Unie wordt overspoeld door vijanden en het enige wat redding kan bieden is een mysterieus reliek dat de sleutel is tot de poort der demonen.
Welkom in de wereld van De Eerste Wet!
ipod + itunes Yvin Hei 2011 Uitleg over het opslaan en afspelen van muziek, video's en foto's en de online muziekwinkel iTunes. De auteurs behandelen natuurlijk ook podcastings: digitale radiostations die beluisterd kunnen worden
met de iPod. Tevens besteden ze aandacht aan accessoires zoals luidsprekers en afstandsbedieningen. Er zijn hoofdstukken over de verschillende generaties iPods, iTunes en afspeellijsten.
De Watsons Jane Austen 2004 Bundeling van twee onvoltooide romans van de Engelse schrijfster (1775-1817).
Heerlijke nieuwe wereld Aldous Huxley 2015-09-15 De Toekomstroman par excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons
ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken. Huxleys denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq,
met name voor diens roman Mogelijkheid van een eiland.
De val van een koning Joe Abercrombie 2011-10-09 Toen de rechtmatige koning van Malonia, koning Cassius, de tiran Lucien van de troon had gestoten, was de verwachting dat vrede en welvaart over Malonia zouden neerdalen.
Maar het land lijkt niet te kunnen ontsnappen aan het duistere verleden en het duurt dan ook niet lang voordat een nieuw, duister complot tegen de koning voor chaos zorgt.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein
of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste
boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens
Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Sinnepoppen Roemer Visscher 1630
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes
op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele
beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en
wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met
Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
De torens van middernacht Robert Jordan 2014-01-03 De Laatste Slag is begonnen in dit dertiende deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. De legers van de Schaduw rijzen op, en de Duistere breekt zijn ketenen los...
Het Rad des Tijds 13 - De Torens van Middernacht Het Rad des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed. Het aanstormend talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de
meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia van passende slotakkoorden te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. De Torens van Middernacht, is het voorlaatste deel waarmee Het Rad des Tijds zal
worden afgerond. 13 De Torens van Middernacht Het einde nadert, de laatste slag is begonnen... De zegels van de kerker van de Duistere brokkelen af. Het patroon zelf is aan het ontrafelen en de legers van de Schaduw rijzen op uit
de Verwording. Perijn Aybara wordt achtervolgd door spoken uit zijn verleden; Witmantels en wolvenslachters zitten hem op de hielen. Telaranrhiod lijkt de aangewezen plaats om naar antwoorden te zoeken, maar Perijn wordt
gehinderd door andere zaken. Hij moet leren de wolf in zichzelf te beheersen, voordat het beest hém overmeestert. Intussen bereidt Martrim Cauton zich voor om de wezens voorbij de stenen poorten, de Aelfinn en Eelfinn, uit te
schakelen. Maar het Rad weeft wat het Rad wil. De Toren van Ghenjei wacht en zijn geheimen zullen eindelijk het lot van een lang verloren vriendin onthullen.
Het pad der dolken Robert Jordan 2014-01-01 In dit achtste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus komt Rhand voor een moeilijke beslissing te staan, en vechten de Aes Sedai in een gevaarlijke veldslag. Robert Jordan,
Rad des tijds 8 - Het Pad der Dolken Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van
een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 8 Het Pad der
Dolken Nu de stad Ebo Dar is ingenomen door de Seanchaanse invallers trekken Nynaeve, Elayne en Aviendha naar Caemlin, waar Elayne een troon wacht. In Illian zweert Rhand dat hij de Seanchanen zal verdrijven, zoals hij al
eerder heeft gedaan. Maar tekenen van waanzin onder zijn volgelingen dwingen hem tot een verstrekkend, misschien wel noodlottig, besluit. Intussen zet Perijn zijn leven op het spel om zijn geliefde Faile te redden, en de opstandige
Aes Sedai, aangevoerd door de jeugdige Egwene Alveren, worden geconfronteerd met een leger dat hun de pas afsnijdt.
Een kroon van zwaarden Robert Jordan 2014-01-01 Terwijl in Een Kroon van Zwaarden, deel zeven in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, de eindstrijd tussen de Draak en het Kwade steeds dichterbij komt, wordt het klimaat

langzaamaan slechter. Robert Jordan, Rad des Tijds 7 Een Kroon van Zwaarden Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van
een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want
zo staat het geschreven... 7 Een Kroon van Zwaarden Heel langzaam dringt het besef door dat de Laatste Strijd nabij is. Rhand Altor verovert nieuwe gebieden in het zuiden en Egwene Alveren gaat haar troepen voor naar het
noorden, waar de renegaat Elaida regeert. Intussen weeft de Duistere een verschrikkelijk web. Hij omkleedt dode dienaren met een nieuwe omhulsel en geeft hun een nieuwe naam, een nieuwe opdracht...
Viersprong van de schemer Robert Jordan 2014-01-01 De Schemer breekt aan in dit tiende deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Hierdoor komen de helden voor een moeilijke keuze te staan. Allen verkeren in
levensgevaar... Robert Jordan, Rad des Tijds 10 - Viersprong van de Schemer Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van
een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want
zo staat het geschreven... 10 Viersprong van de Schemer Onze helden staan voor een moeilijke keuze. De Schemer breekt aan en de macht van de Duistere neemt toe. Erger nog, alle betrokkenen verkeren om uiteenlopende
redenen in levensgevaar. Zo ontdekt Mart, op de vlucht met de Dochter van de Negen Manen, dat zowel de Schaduw als de Seanchanen hem op de hielen zitten. Hij is niet de enige die onder grote druk staat. Zo probeert Perijn zijn
gevangengenomen vrouw Faile te bevrijden en belegeren de rebellerende Aes Sedai van Egwenes Tar Valon. In Andor vecht Elayne voor de Leeuwentroon, door vijanden omringd, wat dubbel gevaar oplevert. En Rhand? Voor hem
is er, ondanks zijn inspanningen, eigenlijk niets veranderd. Hij wordt nog steeds gehaat en gevreesd... `Robert Jordan staat op eenzame hoogte.' Publishers Weekly
Het spel der tronen George R.R. Martin 2015-12-22 George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij de machtige ijsmuur die de noordgrens van het koninkrijk sinds mensenheugenis beschermt, roert
zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn. Immers, de macht van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte omstandigheden aan
zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er nog trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot
zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij de meest omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der tronen.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will
Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest spectaculaire
rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de
geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft
van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat
anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar
kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op
hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven.
De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt
veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om
vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
Who's who in American Education 1992
Heer van Chaos Robert Jordan 2014-01-08 In deel zes van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus is Rhand op zoek naar bondgenoten. Maar is het genoeg om de Duistere te verslaan? En kan hij de rampzalige droogte stoppen?
Robert Jordan, Rad des Tijds 6 - Heer van Chaos Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is
gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 6 Heer
van Chaos Het ogenblik waarop de laatste strijd zal beginnen is daar. De naties zijn ten prooi gevallen aan de gevreesde Verzakers, die de terugkeer van de Duistere voorbereiden. De enige die mogelijk in staat is de snode plannen
te voorkomen, is Rhand Altor. Maar hij is nog in Rhuidean en wacht daar op de uitkomst van het beraad van de Aielstammen. Zullen zij zich onder zijn banier scharen, of niet? En dat terwijl er geen tijd te verliezen is... `Verbeelding en
vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.' Publishers Weekly
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze
maanmensen toe, hun kans afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een getalenteerde monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus verleden, beschimpt door
haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van een intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid,
loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
Kinderen van de rivier Lisa Wingate 2018-01-08 Aangrijpende New York Times bestseller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een weeshuis. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate begint in het Memphis van 1939. De
twaalfjarige Rill leidt met haar broertje en zusjes een zorgeloos leven op een woonboot aan de Mississippi. Dan slaat het noodlot toe: de kinderen worden ontvoerd en komen terecht in een weeshuis. Daar zijn ze overgeleverd aan de
grillen van een wrede directrice. De jonge Rill doet er alles aan om haar broertje en zusjes bij elkaar te houden. In het South Carolina van nu leidt de rijke Avery Stafford een geweldig leven. Een toevallige ontmoeting dwingt haar om
haar familiegeschiedenis onder de loep te nemen, er blijkt meer verzwegen te zijn dan ze ooit had kunnen vermoeden. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur
Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen ontvoerde en verkocht aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The Huffington Post
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
Calibans strijd James Corey 2015-01-28 The Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen... Op Ganymedes, graanschuur van het stelsel van Jupiter, moet een Marsiaanse marinier wanhopig toezien hoe haar peloton wordt
afgeslacht door een monsterlijke supersoldaat. Op Aarde probeert een hooggeplaatste politica te voorkomen dat er opnieuw een interplanetaire oorlog uitbreekt. En op Venus veroorzaakt een buitenaardse protomolecule mysterieuze
veranderingen die misschien wel effect hebben op het hele zonnestelsel. Ondertussen, ver weg in de ruimte, bewaren James Holden en zijn crew van de Rocinante nog altijd de vrede voor de Outer Planets Alliance. Maar hun besluit
om een wetenschapper op het door oorlog verscheurde Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn vermiste dochter, loopt anders af dan gepland. Alles lijkt erop dat de toekomst van de complete mensheid afhangt van één
schip. Holden en zijn crew vormen nu de laatste verdedigingslinie tegen de invasie van een buitenaards ras... een invasie die waarschijnlijk al begonnen is. 'Calibans Strijd is nog beter dan Leviathan Ontwaakt. Dit is ouderwetse
space opera, het soort sf waar ik als kind het liefst mijn tanden in zette. Een echte pageturner die zich afspeelt in een zeer levendig zonnestelsel. Corey heeft zichzelf overtroffen.' George R.R. Martin
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds
geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De
intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over

beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
Een zeer opmerkelijk verschijnsel Hank Green 2018-10-09 #1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een nacht stuit de drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als vanuit het
niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het filmpje gaat viral als blijkt dat er ook in andere steden in de wereld
‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media steeds meer toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar ze
vandaan komen en vooral wat ze willen.
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard
hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men human resources managen als
een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de
hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een praktische toelichting hoe deze kunnen worden
geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten
voor human-resources-management.
Utopia Avenue David Mitchell 2020-09-25 Het weergaloze verhaal over de opkomst en ondergang van een Britse rockband, nu in prachtige paperback Utopia Avenue was hot en happening in 1967-1968. Het was de eigenzinnigste
band ever, al heb je er nog nooit van gehoord. In de psychedelische dampen van Londen spinnen folkzangeres Elf Holloway, gitaarvirtuoos Jasper de Zoet, bluesbassist Dean en jazzdrummer Griff, een op vele vlakken
onwaarschijnlijk viertal, goud uit hun muzikale samenwerking. Ruige tochten langs achterafzaaltjes, seks, drugs en roem in Soho, nieuwe drank en oude demonen, ups en downs: alles levert stof voor de songs op hun enige twee
elpees. Spektakel in Amsterdam, opsluiting in Rome en onvoorzien gevaar in Amerika: dat de band een enerverend bestaan leidt is nog zwak uitgedrukt. Dit boek volgt Utopia Avenues reis door hemel en hel, langs straatrellen en
hersenrevoltes, onwerkelijke trips en werkelijk tuig, de kunst van het songschrijven en harde levenslessen, langs de familie die we kiezen en die we meekrijgen, naar een pact met de duivel, en de wankele ladder van het succes.
Kunnen wij de wereld veranderen, of verandert zij ons? Utopia betekent ‘nergens’ maar zouden we een betere wereld kunnen bereiken als we wisten waar die lag? In de pers ‘Verdraaid aanstekelijk verteld.’ Trouw ‘Een fijn boek over
popmuziek, psychedelica en allerlei intermenselijk gedoe.’ NRC Handelsblad ‘Utopia Avenue, een heerlijke, van enthousiasme druipende, overvolle, bontgekleurde, overstuurde, komische, ontroerende, tedere, historische én
futuristische, klassieke én fantasyroman.’ ***** de Volkskrant
Niemand is te klein om het verschil te maken Greta Thunberg 2019-10-31 De baanbrekende speeches van Greta Thunberg, de jonge activist die dé stem van haar generatie is geworden en met haar daden en woorden geschiedenis
schrijft In augustus 2018 besloot een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, om één dag niet naar school te gaan. Dit dappere besluit zou uiteindelijk leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis, waarmee ze
miljoenen leerlingen inspireerde te staken voor onze planeet. Zo wilde ze ervoor zorgen dat regeringen en politici wel móeten luisteren naar de generatie die het kind van de rekening wordt als het milieubeleid niet snel wordt
aangepast. Thunberg sleepte er een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede mee in de wacht. In dit boek komen Thunbergs eigen krachtige woorden bij elkaar. Haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest
spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze geschiedenis schrijft in Europa en daarbuiten, schudden ons wakker. Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien dat íedereen voor de bescherming van onze
planeet moet vechten, hoe machteloos we ons ook voelen. Onze eigen toekomst hangt ervan af.
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