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Het plein en de toren Niall Ferguson 2017-11-15 In Het plein en de toren laat Niall Ferguson zien dat netwerken zo oud zijn als de geschiedenis. Het centrum van bijna alle oude
steden vertoont eenzelfde structuur: een groot plein waar het volk zich verzamelde en een toren van waaruit de elite heerste. De strijd tussen deze twee groepen is door de
geschiedenis heen een veldslag van netwerken geweest. Gilden, families, broederschappen, clans - wie kent wie, wie werkt samen met wie? Soms lag de macht bij de toren,
soms bij het plein. Van de drukkers en priesters die de Reformatie hebben vormgegeven tot de vrijmetselaars die de Amerikaanse revolutie hebben geleid, het waren netwerken
die de gevestigde orde van pausen en koningen verstoorden. Het plein en de toren is een eerbetoon aan de talloze manieren waarop de strijd tussen rivaliserende netwerken de
loop van de geschiedenis heeft bepaald.
De reisgenoten J.R.R. Tolkien 2012-11-12 In een rustig dorpje in de Gouw krijgt een jonge hobbit een immense taak. Hij moet een gevaarlijke reis door Midden-aarde
ondernemen naar de Doemberg om daar de Ene Ring te vernietigen. Alleen op die manier kan hij voorkomen dat Sauron de Zwarte met zijn heerschappij de hele wereld zal
overmeesteren. Zo begint J.R.R. Tolkiens klassieke verhaal In de ban van de ring, dat vervolgd wordt in De twee torens en De terugkeer van de koning. 'Meesterwerk? O, ja, daar
bestaat geen twijfel over.' - Evening Standard 'Uniek, groots en meeslepend.' Algemeen Dagblad
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Wereldorde Henry Kissinger 2015-03-09 Provocerend en uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een wereldreis langs de historische opvattingen over de
ordening van de wereld. Hoe uiteenlopend deze opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf als het middelpunt van de wereld en beschouwde de eigen normen en
waarden als universele standaard. In onze tijd speelt de internationale politiek zich af op wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen over de hoe de wereld in elkaar zit,
of zou moeten zitten, komen met elkaar in aanraking. Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels en een gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is
een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse conflictsituaties en hoe we - mogelijk - tot een vreedzame oplossing kunnen
komen. Henry Alfred Kissinger werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn familie verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het naziregime. Als politicus en
diplomaat is hij overal op de wereld geweest, stond presidenten met raad en daad terzijde en was nauw betrokken bij de grote politieke gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef
vele boeken waaronder zijn memoires (Classic Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Algoritmes aan de macht Hannah Fry 2018-12-11 Stel, je staat terecht. Wie laat je liever beslissen over je lot: een foutgevoelige want menselijke rechter of een algoritme zonder
enige empathie? Stel, je koopt een zelfrijdende auto. Wil je dat die zo veel mogelijk levens redt bij een botsing, of dat hij de eigen inzittenden bevoordeelt? Stel, een nieuwe
machine heeft je medische gegevens nodig om kankerpatiënten te redden. Geef je je privacy op voor het algemeen belang? Algoritmes spelen een steeds grotere rol in ons leven.
Op wat voor manier precies? En is het wel verstandig om belangrijke beslissingen zo klakkeloos aan ze uit te besteden? Wiskundige Hannah Fry gidst ons langs de dilemma’s van
ons nieuwe, geautomatiseerde bestaan.
Beren en Lúthien J.R.R. Tolkien 2017-08-23 De epische romance tussen Beren en Lúthien die ten grondslag ligt aan de liefde tussen Aragorn en Arwen uit In de ban van de ring
nu voor de eerste keer gepresenteerd als een volwaardig, op zichzelf staand verhaal Het verhaal van Beren en Lúthien is een essentieel element in de evolutie van De
Silmarillion, de mythes en legendes die stammen uit het begin van Midden-aarde. Tolkien schreef het verhaal een jaar nadat hij terugkeerde uit Frankrijk, waar hij eind 1916 vocht
bij de Somme. Centraal staat het lot dat de liefde van Beren en Lúthien overschaduwt: Beren is een sterfelijke man, Lúthien een onsterfelijke elf. Haar vader, een heerser binnen
het elfenrijk, is het niet eens met de liefde en draagt Beren een onmogelijke taak op die hij moet volbrengen voordat hij met Lúthien zal mogen trouwen. Dit leidt tot de heroïsche
poging van Beren en Lúthien om samen de gevaarlijkste van alle slechte wezens, Morgoth, De Zwarte Vijand, te beroven van een Silmaril. De pers over het werk van J.R.R.

Tolkien ‘Het verhaal van Beren en Lúthien was zo belangrijk voor Tolkien dat de namen op de grafsteen van de schrijver en zijn vrouw staan.’ NRC Handelsblad ‘De kinderen van
Húrin is een waardevolle toevoeging aan een van de meest geliefde mythologieën in de Engelse literatuur.’ The Guardian ‘Majestueus! Lezers van De hobbit en In de ban van de
ring zullen in De Silmarillion een eigen wereld vinden, middeleeuwse romances, stoere sprookjes, en heftige oorlogen die bol staan van heroïsche razernij. Overrompelend.’ Time
Magazine
De hobbit 2002 Een dwerg wordt door een tovenaar uitgezonden om een groep dwergen te leiden bij hun speurtocht naar de draak die de schatten van het dwergenvolk heeft
geroofd.
De drie musketiers Alexandre Dumas 1890 Historische roman, spelend in 1625, over de lotgevallen van drie, later vier koninklijke musketiers, die een strijd op leven en dood
voeren met aanhangers van de minister kardinaal Richelieu.
Dromen van Cocagne Herman Pleij 2000
Duin messias Frank Herbert 2018-04-24 Het spannende vervolg op scifi-klassieker Duin In Duin Messias gaat het verhaal van Paul Muad'Dib verder. Aan het hoofd van zijn
Vrijmanse Fedaykin werd hij Keizer van het hele bewoonde universum. Maar met zijn fanatieke veroveringsoorlog heeft hij velen tot vijand gemaakt. Om hem heen worden allerlei
complotten gesmeed, zowel door openlijke vijanden als door mensen die hij vertrouwt...
Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci 2017-06-06 Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci laat zien hoe deze oude filosofie toepasbaar is in het moderne leven. Toen
Pigliucci de vijftig naderde, werd hij overvallen door grote levensvragen en het besef van zijn eigen sterfelijkheid. Hij ging zich verdiepen in de praktische filosofie van de stoïcijnen,
die uitstekend past bij seculiere westerlingen. Ze leert je te focussen op wat binnen je macht ligt en zo een zekere gelijkmoedigheid te bereiken. Pigliucci combineert een
glasheldere uitleg van deze tijdloze filosofie met persoonlijke voorbeelden. Ten slotte formuleert hij twaalf leefregels voor de moderne stoïcijn.
Kinderen van Duin Frank Herbert 2018-04-24 Deel 3 in de spannende Duin-saga De woestijnplaneet Arrakis begint in Kinderen van Duin al flink groen en weelderig te worden.
Toch wonen de kinderen van Muad’Dib, de tweeling Leto en Ghanima, in een woestijnvest. Ze worden opgeleid voor de keizerlijke troon en voor een centrale rol in de Vrijmanse
religie. Hun tante en regentes Alia wil de voorzienige gaven van de kinderen gebruiken om de vijanden van het geslacht Atreides uit te schakelen. Maar Leto en Ghanima hebben
zo hun eigen plannen.
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille
moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De
zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de
Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale documenten bezorgen bij
Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te
overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een
nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal geschreven worden in bloed.
Einstein Walter Isaacson 2015-04-03 Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter
Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins
wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen
verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde
biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Assassins creed broederschap Oliver Bowden 2013-05-03 `Ik ga op reis naar het zwarte hart van een verdorven rijk om mijn vijanden uit te roeien. Maar Rome is niet in één dag
gebouwd en kan niet genezen worden door één enkele assassijn. Ik ben Ezio Auditore da Firenze. Dit is mijn broederschap. Het eens zo machtige Rome is in verval geraakt. De
stad wordt overspoeld door rampspoed en verloedering en haar inwoners gaan gebukt onder het juk van de familie Borgia. Er is maar één man die hen kan bevrijden van deze
tirannie: Ezio Auditore, de meesterassassijn. Ezio s missie vraagt het uiterste van hem. Cesare Borgia, nog kwaadaardiger en gevaarlijker dan zijn vader, de paus, zal niet rusten
voordat hij heel Italië heeft veroverd. En in zulke verraderlijke tijden zijn samenzweringen aan de orde van de dag, zelfs binnen de gelederen van de broederschap
De spektakelmaatschappij Guy-Ernest Debord 2001 Hegeliaans-marxistische kritiek op de kapitalistische maatschappij en op de revolutionaire stromingen die het kapitalisme
hebben bestreden.
Leonardo da Vinci Walter Isaacson 2017-10-10 Walter Isaacson, auteur van de bekroonde bestsellers over Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, brengt Leonardo da Vinci
tot leven in deze geweldige biografie. Gezien in DWDD De geheimen van de grootste genie uit de geschiedenis 'Verslavend.' Trouw 'Een bron van verbazing en verwondering.'
**** de Volkskrant 'Een schitterende zoektocht naar de man die geen verschil maakte tussen kunst en wetenschap.' ***** Het Parool 'Monumentale, prachtig geïllustreerde
biografie.' Historisch Nieuwsblad Leonardo da Vinci wordt gezien als het meest creatieve genie ooit. Naast zijn wereldberoemde werk als schilder was hij ook uitvinder, schrijver,

architect, beeldhouwer, componist, anatomist, filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboeken en nieuwe
ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson een prachtig verhaal over hoe Da Vinci’s kunst verweven is met de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit
gebaseerd was op vaardigheden die we in de hand hebben, zoals zijn onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter
Isaacson is auteur van talloze biografieën die alom worden geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en Benjamin Franklin. Hij is CEO van het Aspen Institute en voorheen
voorzitter van CNN en hoofdredacteur van Time Magazine.
De staat van Afrika Richard Dowden 2012-12-21 Voor 'De staat van Afrika' reisde Richard Dowden decennialang door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte. Hij
luisterde, leerde en analyseerde. Elke keer als iemand zegt 'Afrika is...', verbrokkelen de woorden. Bij elke generaliserende uitspraak moeten op zijn minst vijf landen worden
uitgesloten. En net als je denkt dat je iets met zekerheid hebt vastgesteld, dat je een bepalende karakteristiek hebt gevonden, doet zich het tegendeel op andere plaatsen voor.
Afrika zit vol verrassingen. Decennialang reisde Richard Dowden door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte. Hij luisterde, leerde en analyseerde. Door de
persoonlijke verhalen die hij vertelt, brengt Dowden de Afrikaanse geschiedenis tot leven.
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Ponti Sharlene Teo 2018-09-06 De zestienjarige Szu woont met haar moeder Amisa, in de jaren zeventig een beeldschone actrice, in een vervallen huis in de hitte en drukte van
Singapore. Als Szu de rijke en zeer sarcastische Circe ontmoet, worden ze meteen beste vriendinnen. Voor Szu is de vriendschap een kans om te ontsnappen aan de
verstikkende relatie met haar moeder, en Circe is op haar beurt gefascineerd door de mysterieuze beroemdheid Amisa. Zeventien jaar later zit Circe diep in de put, als ze op haar
werk wordt gevraagd om mee te werken aan een remake van de jaren 70-cultfilm Ponti, de film waar Amisa ooit kortstondig beroemd mee is geworden. Circe zit opeens weer met
haar gedachten bij de twee vrouwen uit haar verleden, en ze worstelt met een schuldgevoel dat ze al die tijd heeft weten te onderdrukken. Vanuit het perspectief van de drie
vrouwen vertelt Ponti over vriendschap en herinnering, en hoe de beslissingen die je als tiener neemt consequenties kunnen hebben die pas jaren later duidelijk worden.
Olympische Spelen in de oudheid Moses I. Finley 2004 Verschillende aspecten van de Griekse spelen die in de loop van duizend jaar iedere vier jaar in Olympia werden
gehouden (776 v.Chr.- 261 n.Chr.).
De erbarmelijke oorlog Niall Ferguson 2010 Historische analyse van de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
Duin Frank Herbert 2017-10-03 Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden gekregen. Een bijzondere kans, want deze
woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn
concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat ze toch gaan – de kans om
alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en is de
grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en films.
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers
die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering
pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen
hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart.
Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Nosferatu Joe Hill 2013-08-06 'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto, bestuurd door een heel slechte man: de
140-jarige Charles Manx. Charlie houdt zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit
een kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat was echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu
volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten. Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En hij zal
pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is een strijd op leven en dood...
Nosferatu is een griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt. 'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum opus, een ongelooflijk

boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver van onder andere
Zwart hart en Hoorns, dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de schrijver van de comics Locke & Key. Samen met Stephen King schreef hij de novellen
Hoogste versnelling en Het hoge gras.
Duin Kapittel Frank Herbert 2019-08-13 Niet lang na de gebeurtenissen in Ketters van Duin bereikt de strijd tussen de Zusters van de Bene Gesserit en de heerszuchtige
Achtenswaarde Matres uit de Verstrooiing een gewelddadig hoogtepunt. De Zusters zijn door de beproevingen, die ze hebben moeten doorstaan tijdens de duizenden jaren
durende heerschappij van God-Keizer Leto II, gestaald voor de machtsstrijd die na de dood van de Dwingeland losbrandde. De inwoners van het Keizerrijk trokken toen het heelal
in. Inmiddels onderworpen aan het terreurbewind van de Achtenswaarde Matres, een karikaturale nabootsing van de Bene Gesserit, keren vele miljarden van hun nakomelingen
terug naar het Oude Rijk. Met hun nietsontziende overmacht onderwerpen de Achtenswaarde Matres nu de ene planeet na de andere, en vanuit de ruimte verschroeien ze de
bolwerken van de Zusters – zoals het oude Duin, nu alleen nog een rokende sintelklomp. Maar de Kapittelplaneet van de Bene Gesserit hebben ze nog niet opgespoord. Zijn de
Zusters sterk genoeg voor de beslissende krachtmeting?
In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011
De sneeuwkoningin Hans Christian Andersen 2020-06-24 Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed
was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven
verspreidden zich over de wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun
ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de
sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes
"De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het
lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn
talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De
sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
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
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie
en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de
zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Een rimpel in de tijd Madeleine L'Engle 2018-03-08 A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt
tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar
tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te
zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te
vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn
favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht
van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
Nachthandel Lee Child 2017-11-07 In deze tweeëntwintigste Jack Reacher-thriller van Lee Child komt Reacher een kostbaar sieraad tegen in een pandjeshuis. Hij is vastberaden

de eigenaar te vinden. In Nachthandel, de 22e Jack Reacher-thriller van bestselleraureur Lee Child, maakt Reacher een wandelingetje in een stad in het Amerikaanse midwesten.
In de etalage van een pandjeshuis valt zijn oog toevallig op een sieraad, een kleine damesring van de militaire academie West Point. Wie zou van zoiets afstand doen? Jack
Reacher gaat op zoek naar de eigenaresse en laat zich niet dwarsbomen. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot
ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Child maakt er in het desolate sneeuwlandschap van Wyoming weer een vermakelijk avontuur van.’ Vrij Nederland ‘Nachthandel is
weer een geslaagd en geloofwaardig Reacher-avontuur. Het wachten op de volgende Lee Child is begonnen.’ NRC Next
De avonturen van Tom Bombadil J.R.R. Tolkien 2015-11-12 ‘Wie genoot van de gedichten in In de ban van de ring moet eens naar deze bundel kijken, die ook nog eens erg mooi
staat in de boekenkast.’ Hebban.nl over De avonturen van Tom Bombadil In het Oude Woud onder aan de heuvel woont de mysterieuze Tom Bombadil, over wie veel vreemde
verhalen en hobbitliederen de ronde doen. Deze markante figuur uit In de ban van de Ring beleeft menig spannend avontuur. Met zijn geliefde Goudbezie, maar ook met lelijke
trollen en de Man in de Maan. De pers over J.R.R. Tolkien ‘Onmisbaar voor alle fans van Tolkien en zijn wereld.’ Publishers Weekly ‘Tolkiens boeken zijn ware klassiekers die tot
op de dag van vandaag worden gelezen.’ Trouw ‘In de ban van de ring is hét boek van de twintigste eeuw.’ de Volkskrant
Ketters van Duin Frank Herbert 2019-03-19 Het Rijk is in verval geraakt. De grote Verstrooiing zag miljoenen mensen de afbrokkelende beschaving verlaten en zich buiten het
bereik van de bekende ruimte verspreiden. De planeet Arrakis – nu Rakis geheten – is teruggekeerd naar zijn woestijnklimaat en zijn grote zandwormen sterven. In hun streven
naar macht keren de Verlorenen terug naar huis. Terwijl de verschillende fracties strijden om controle over de overblijfselen van het Rijk, raakt men in de woestijn van Rakis in de
ban van een jong meisje genaamd Sheeana. De Bene Gesserit staan voor een ingrijpende keuze: moeten ze breken met hun eeuwenoude tradities en de mensheid richting een
nieuwe toekomst sturen waarin ze niet meer met uitsterven bedreigd worden? Ketters van Duin is het vijfde deel in de zesdelige serie herziene vertalingen van de legendarische
sciencefictionklassiekers van Frank Herbert, in een prachtige nieuwe uitvoering.
Wat is de vraag? Erik de Kort 2012 Praktische gids voor marktonderzoekers (en hun opdrachtgevers) voor een correcte probleemanalyse en daarbij passende vraagstelling; met
een overzicht van methoden en technieken.
De dame Daniel O'Malley 2013-08-14 `Het lichaam dat je draagt was ooit van mij. Zo begint de brief aan een vrouw die bijkomt in een Londens park, omringd door dode mensen
met witte handschoenen. Zonder enige herinnering is ze aangewezen op instructies van haar voormalige zelf om haar identiteit te ontdekken en degenen op te sporen die haar
willen vernietigen.Daniel O Malley debuteert met een briljante mix van spionagethriller, fantasy en onderkoelde Britse humor vol verwijzingen naar literatuur, popcultuur,
occultisme en geschiedenis.
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson 1995
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze
productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van een vreemdeling
voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in
het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
God-Keizer op Duin Frank Herbert 2018-09-19 Er zijn meer dan drieduizend jaar verstreken sinds de gebeurtenissen in Duin. De enige band met dat verre verleden is de vrijwel
onsterfelijke Leto II Atreides, God-Keizer op Duin. Die tirannieke heerser lijkt in alle opzichten zijn menselijkheid kwijt te zijn. Om de macht over het hele bewoonde heelal in
handen te krijgen, legde hij de uitgifte van de steeds schaarser wordende specie aan banden. Hij alleen doorgrondt de toekomst en beseft dat de evolutie van de mens ten einde
loopt, tenzij hij ingrijpt. Maar dat ingrijpen zou zijn eigen ondergang betekenen... Na Duin, Duin messias & Kinderen van Duin is dit het vierde deel in de serie herziene vertalingen
van de legendarische sciencefictionklassiekers van Frank Herbert, in een prachtige nieuwe uitvoering.
De platformsamenleving José van Dijck 2016 Analyse van de impact van online platforms op overheid en samenleving aan de hand van voorbeelden op het terrein van vervoer,
journalistiek en onderwijs.
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