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Maan Lucinda Riley 2019-01-08 Na de dood van haar vader vertrekt Tiggy D’Aplièse naar de
afgelegen bossen van Schotland om daar te doen wat ze het liefste doet: werken met dieren. Ze
komt terecht op het landgoed van de intrigerende maar moeilijk te doorgronden Charlie Kinnaird.
Daar leert Tiggy de oude gitano Chilly kennen, die haar vertelt dat ze een speciale gave heeft en
haar naar het Spaanse Granada stuurt om daar het spoor van de zigeunergemeenschap van
Sacromonte te volgen. Langzaamaan ontrafelt Tiggy haar exotische maar gecompliceerde
verleden. Tegelijkertijd krijgt ze de kans haar eigen bijzondere gave verder te ontwikkelen. Maar
wanneer het lot een onverwachte wending neemt, zal ze moeten beslissen of ze in Granada blijft,
of teruggaat naar Kinnaird... De zeven zussen – Maan is het vijfde deel uit de zevendelige serie
over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.
Het mysterie van kamer 622 Joël Dicker 2020-11-10 De nieuwe pageturner van de auteur van
Harry Quebert Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in het luxueuze
Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover
dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt duidelijk dat jaren
eerder een moord is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek nooit is afgerond. De
schrijver besluit zich volledig op de onopgeloste moord te storten: wat gebeurde er twintig jaar
eerder in kamer 622? Met de precisie van een Zwitserse meester-horlogemaker neemt Joël Dicker
ons in deze duivelse en adembenemende roman mee naar het hart van zijn geboortestad, waarbij
een liefdesdriehoek, machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achtergrond meespelen.
De monnik die zijn Ferrari verkocht Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol wijze
levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De alchemist De monnik die
zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn
enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd
met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan
naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe
maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude
cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de
potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer
te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling, waarin de tijdloze
spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd met messcherpe zakelijkheid van het Westen.
Een boek dat u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde
en innerlijke rijkdom.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help

them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is
the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
(12) ALTER EGO +2 ST Annie Berthet 2012 Alter Ego + projets + numérique + actualisation x vos
conseilsStructure :9 dossiers de 12 pages:- 1 page d'ouverture - 3 leçons d'apprentissage par
dossier, de 2 doubles pages chacune - 1 double page " Carnet de voyage" - 1 double page
"S'exercer" - 1 page DELFAnnexes: - Des activités de phonie-graphie - Un lexique thématique par
dossier - Un précis grammatical étoffé - Un tableau de conjugaison - Les transcriptions
audioDescriptif :Les "plus" d'Alter Ego + :60% des documents renouvelés et actualisésune offre
numérique encore plus complèteun projet pour chaque dossierdes pages d'évaluation DELF
intégrés au livre de l'élèveplus d'exercices dans chaque dossierdes nouvelles activités de phoniegraphieun précis grammatical completun lexique thématiqueune progression revue sur
l'ensembleEt toujours...une méthode issue des pratiques de classe et conçue par une équipe de
professeurs-formateurs expérimentésune méthode prête à l'emploi, gage d'efficacité et de solidité
pédagogiqueLes composants :Livre de l'élève + CD-ROMCahier d'activités + CD audioGuide
pédagogiqueCD audio classe (x3)Manuel numérique interactivf pour l'enseignant (clé USB)CDROM d'accompagnement
De ellendigen Victor Hugo 1895
De namiddag van een schrijver 1974
METRO 2034 Dmitry Glukhovsky 2018-01-01 Het is 2034. De wereld ligt in puin: een kernoorlog
heeft alle grote steden van de aardbodem weggevaagd, de ruïnes en het omringende land
overgeleverd aan straling en gemuteerde monsters. Wat sinds de Dag des Oordeels van de
mensheid over is, slijt zijn dagen in bunkers en schuilkelders. De grootste daarvan is de Moskouse
metro. De stations zijn veranderd in stadsstaatjes; in de tunnels heersen duisternis en angst.
Station Sebastopol weet als een klein, ondergronds Sparta alleen te overleven ten koste van
zware offers. Maar op een dag raken de bewoners afgesneden van de rest van het metrostelsel
en zien ze zich geconfronteerd met een levensgrote dreiging. Alleen een ware held kan hen nog
redden.
De mooie voedselmachine Giulia Enders 2014-10-15 De mooie voedselmachine - De charme van
je darmen Als je lekker in je vel wilt zitten, gezond oud wilt worden en gelukkiger wilt leven, moet
je goed voor je darmen zorgen. Die zijn de belangrijkste adviseur van ons brein. Een verkeerde
balans in je darmflora kan zelfs samenhangen met overgewicht, depressie, alzheimer en
allergieën. Giulia Enders heeft een vrolijk, open en informatief boek geschreven over de
spijsvertering. Makkelijk te lezen, vol feiten, fabels, grapjes en de recentste wetenschappelijke
inzichten. Haar doel is: iedereen meer kans geven op gezondheid. 'Giulia Enders geeft een
fenomenale masterclass "darmen". Boeiend vanaf de eerste zin! Intelligent, aantrekkelijk
geschreven.' Humberto Tan, RTL Late Night 'Wie echt wil weten hoe de spijsvertering in elkaar
steek, van hap tot plons, lees De mooie voedselmachine.' NRC Handelsblad**** 'Enders wijst in
haar boek op de belangrijke rol van de darmen voor het brein. En ook voor andere organen;
eigenlijk voor het hele welbevinden van de mens.' de Volkskrant Giulia Enders (1990) heeft haar
studie geneeskunde bijna afgerond. De mooie voedselmachine is geïllustreerd door haar zus Jill.
Popular Science 2004-09 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.
Het boek van de Baltimores Joël Dicker 2016-03-03 Tot de dag van het Drama waren er twee
families Goldman: de Goldmans-uit-Baltimore en de Goldmans-uit-Montclair. De Goldmans-uitMontclair, waarvan Marcus Goldman deel uitmaakt, zijn een middenklassengezin dat in een klein
huis in Montclair woont. De Goldmans-uit-Baltimore vormen een welvarend gezin dat in een luxe
villa in een rijke buitenwijk van Baltimore woont. Voor hen koestert Marcus een grenzeloze
bewondering. Acht jaar na het Drama besluit Marcus de geschiedenis van zijn familie te vertellen

en blikt hij terug op de lotgevallen van de Goldmans-uit-Baltimore, op zijn dierbare neven Hillel en
Woody en hun buurmeisje Alexandra. Al voor het Drama zich ontvouwde begon het vernis van de
Baltimore-Goldmans langzaam scheurtjes te vertonen. Totdat alles op een dag instortte. En
sindsdien wordt Marcus voortdurend door één vraag geplaagd: wat is er nu echt met de
Baltimores gebeurd?
De aanval op de redelijkheid Al Gore 2017-05-18 'Vernietigend en uiterst precies,' Publishers
Weekly 2017-editie Met De aanval op de redelijkheid schreef Al Gore een vooruitziend en krachtig
manifest over de essentiële rol van de rede en het heldere denken in een gezonde democratie. In
de afgelopen tien jaar zijn Gore's zorgen over de Amerikaanse democratie alleen maar groter
geworden. Over deze 2017-editie zegt Al Gore: 'Ik heb een uitgebreide nieuwe Conclusie
toegevoegd, waarin ik op grond van de verkiezingen in 2016 en het succes van Donald Trumps
campagne probeer uit te leggen wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd en hoe het nu verder
moet.' In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 komt voormalig vicepresident Al Gore met een boek waarin hij de vloer aanveegt met de regering-Bush. George W.
Bush doet er volgens Gore alles aan om de kiezer bang te maken. Toen Bush de Amerikaanse
troepen naar Irak stuurde, geloofde zeventig procent van de Amerikanen dat Saddam Hussein iets
met 11 september te maken had, en wat het meest indruk had gemaakt tijdens de
verkiezingscampagne van Bush waren twee televisiespotjes die de angst voor terrorisme
aanwakkerden. Bovendien bleek de regering-Bush er minder dan welke eerdere regering ook
belang aan te hechten haar burgers naar waarheid te informeren. Erger nog, men leek er
nauwelijks in geïnteresseerd om de waarheid te achterhalen, ging niet op zoek naar informatie,
laat staan naar onverwachte en zelfs ongemakkelijke feiten die kunnen leiden tot onwelkome
conclusies. Hoe kon het zo ver komen met de Verenigde Staten? Hoeveel schade is er aangericht
aan het functioneren van de democratie en aan de rol van Amerika als hoeder van de veiligheid in
de wereld? Al Gore (1948) is een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij was de
45e vicepresident van de Verenigde Staten van 1993 tot 2001. In 2000 verloor hij op het nippertje
de presidentsverkiezingen van George W. Bush. Hierna ging hij lezingen geven waarin hij zijn
bezorgdheid uitte over ecologische stand van zaken van onze planeet en de rol van de mens
daarin. Deze lezingen vormden de basis voor de documentaire An Inconvenient Truth (Een
ongemakkelijke waarheid) over het broeikaseffect.
Engels voor Dummies Gail Brenner 2003 Taalgids voor Amerikaans Engels voor
Nederlandstaligen met weinig kennis van het Engels.
Parel Lucinda Riley 2018-08-13 CeCe heeft altijd het gevoel gehad dat ze nergens echt bij hoorde.
De dood van haar vader is een keerpunt in haar leven. Nu haar zusje Star, met wie ze altijd heel
close was, een nieuw leven opbouwt met haar geliefde, voelt ze zich helemaal alleen. Wanhopig
verlaat CeCe Londen in een poging haar verleden te ontrafelen. De enige aanwijzing die ze heeft
is een zwart-witfoto en de naam van een vrouw die honderd jaar eerder in Australië leefde. Via de
prachtige stranden van het Thaise Krabi reist CeCe naar de ruwe vlaktes van Australië. Zal ze
daar in de wildernis eindelijk haar geluk vinden? De zeven zussen – Parel is het vierde deel uit de
zevendelige serie over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.
Arts & Humanities Citation Index 1995
Australian Books in Print 1994
De verdwijning van Stephanie Mailer Joël Dicker 2019-04-04 Orphea is een rustige badplaats in
de Hamptons, een paar uur rijden van New York. Een stadje waar niet veel gebeurt, tot het op de
avond van 30 juli 1994 wordt opgeschud door een afschuwelijk incident: de burgemeester van de
stad en zijn familie worden thuis vermoord, evenals een toevallige voorbijganger die getuige was
van de tragedie. Het onderzoek wordt geleid door twee jonge politieagenten, Jesse Rosenberg en
Derek Scott. Ambitieus en vasthoudend weten zij de moordenaar te pakken, het bewijs is zeer
overtuigend. Ze verdienen lof voor hun prestatie en ontvangen zelfs een onderscheiding. Twintig
jaar later, in de vroege zomer van 2014, vertelt een journalist met de naam Stephanie Mailer aan
Jesse dat hij destijds een belangrijke fout heeft gemaakt. Voor hij haar uitvoeriger kan spreken,

verdwijnt ze onder mysterieuze omstandigheden. Wat is er met Stephanie Mailer gebeurd? Wat
heeft ze ontdekt? En vooral: wat gebeurde er echt op de avond van 30 juli 1994 in Orphea?
De vier inzichten Miguel Ruiz 2016-02-17 De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een
van de meest geliefde spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud:
Wees onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen, Doe
altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden. Deze
verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid
geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze vier
inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een heel
andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen
creëren. Nu leggen we de verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is
daarbij een overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan veranderen
van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien ligt zo voor de hand dat je je
afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
De selectie Kiera Cass 2014-07-07 Voor 35 meisjes is de selectie dé kans op een beter leven. Zo
kunnen ze ontsnappen aan een armoedig caste-leven en opgenomen worden in een wereld vol
glamour. De selectie biedt de mogelijkheid om in het paleis te wonen en te strijden om het hart van
prins Maxon. America Singer vindt het echter een nachtmerrie. Ze moet haar geheime liefde
opgeven en haar thuis verlaten voor een strijd om een kroon die ze niet wil. Ze moet in een paleis
wonen dat continu wordt aangevallen door rebellen. Dan ontmoet ze prins Maxon en twijfelt ze
aan alles. America realiseert zich dat het leven waar ze altijd van gedroomd had in het niet valt bij
de toekomst die ze nooit voor mogelijk had gehouden.
De kracht van het NU Eckhart Tolle 2010-05-02 Eckhart Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele
boek van het afgelopen decennium, nodigt je uit je over te geven aan het Nu. Bevrijd jezelf van je
constante denken! Tolle's praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente waarheden
aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die wordt beschreven in de bestseller De kracht van
het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf,
het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn
verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier
vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter
dat we al 'heel' en 'volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de
grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we
in onze relaties staan. Relaties kunnen echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen,
mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze bewustwording en we daardoor in staat zijn
meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in het Nu kunnen
zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als 'overgave', 'vergeving' en 'het
onnoembare'. Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht
van het Nu, hét spirituele boek van de afgelopen decennia.
Subject Catalog of the Military Art and Science Collection in the Library of the United States
Military Academy United States Military Academy. Library 1969
Wie is de Black Panther? Jesse J. Holland 2019-01-30 Black Panther is zijn naam, Wakanda zijn
thuisland, welkom in de wereld van T’Challa! BLACK PANTHER IS ZIJN NAAM, WAKANDA ZIJN
THUISLAND, WELKOM IN DE WERELD VAN T’CHALLA De Afrikaanse natie van Wakanda stond
tien eeuwen lang bekend als een onoverwinnelijk land vol onvoorstelbare technologische
uitvindingen. T’Challa, de laatste in een lijn van krijgerkoningen, is de Black Panther, begiftigd met
buitengewone snelheid en kracht, en een pak dat is gemaakt van de onverwoestbare metaalsoort
waarmee zijn land groot is geworden: Vibranium. Buitenstaanders zijn nu van plan om de
rijkdommen van Wakanda te plunderen, inclusief de voorraad van het zeldzame metaal. Aan het
hoofd van deze brute aanslag staat Klaw, een huurmoordenaar met het bloed van T’Challa’s vader
aan zijn handen. Klaw heeft een leger van superkrachtige huurlingen bij zich, allen vastbesloten

om dood en verderf te zaaien in het ongerepte land.
Comprehensive dictionary of engineering and technology Richard Ernst 2000
Who's who in Religion 1992
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht
Wanneer literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet
interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige
Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid,
humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar
wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke
erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een
succesvol leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn
dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke
affaire begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere
verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com
Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en controversieel: een
Amerikaanse bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was
een van de eersten die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur.
Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes die we nu voor
vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld – zijn door
programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren te overzien. En nu zitten we ermee: met
onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op sociale netwerken, diefstal van
bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op privacy. De mens moet weer
belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het
individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen. Over
Jaron Lanier: ‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen dat
internet een publieke ruimte is. Een plek dus die we niet alleen als consument, maar ook als
bewuste burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een
provocatief en bij voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die
geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit
boek lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES ‘Een noodzakelijk tegenwicht voor de
holle retoriek waarmee discussies over technologie meestal gepaard gaan.’ JOHN FREEMAN
Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen behoorlijk
succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton,
Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van
moderne media. Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere
Wired, Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.
Forthcoming Books Rose Arny 1987
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Heer van de vliegen William Golding 2016-03-11 Nog altijd even opwindend en tot nadenken
stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff
end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder
gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander

volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in
falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de
vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie
uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Stralende meisjes Lauren Beukes 2013-06-13 Harper Curtis vindt in 1931 de sleutel van een huis
dat toegang biedt tot andere tijden. Maar de prijs voor het tijdreizen is hoog: om aan het huis te
kunnen ontsnappen, moet hij 'stralende meisjes' vermoorden. Als Kirby Mazrachi in 1989 een
brute aanslag op haar leven overleeft, beseft ze nog niet dat het dezelfde man is die haar in haar
jeugd aansprak en zei dat hij terug zou komen. Als enig overlevend slachtoffer gaat ze op zoek
naar hen die het niet overleefden. Ze komt achter een onmogelijke waarheid.
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse
familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van
een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp.
Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar
elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de
hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar
geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks
gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme
kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het
meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen
een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama.
Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze
haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’
HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die
immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil
gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’
Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven
opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je
nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende
geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David Mitchell
‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de
indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers
die immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te
behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven
over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede
romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel
waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote
negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min
Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel
verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’
Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat
veranderen.’ Bookspotters.nl
Wacht! Wacht! Terry Pratchett 2011-05-30 Flinx zei: ‘Zie je soms wat eigenaardigs aan het topje
van die toren?’ Dendarm staarde omhoog en lachte zenuwachtig. ‘Nou, het is net of er een draak
opzit, hè? Alleen, als je zo'n beetje goed ernaar kijkt, zie je wel dat het gewoon schaduwen en
plukken klimop en zo zijn.’ Flinx probeerde het. ‘Nietes,’ zei hij. ‘Ziet er nog steeds uit als een
draak. Een hele grote.’ Met al hun occult gestuntel lukt het de Unieke en Hoogstverheven Loge
van Verhelderde Mannenbroeders om een enorme draak op te roepen. Die willen ze inzetten om
van de grote stad Ankh-Meurbork weer een grootse stad te maken. Maar als de hete drakenadem

de hele stad in de as dreigt te leggen moeten Kaptein Flinx en zijn prachtkerels, onder wie nu ook
Veldwachter Biet en de Bibliothecaris (onbezoldigd), weer uitkomst brengen. Met Braverd Bingel
Vederstien, het mascottedraakje van de Wacht.
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help
them master the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and
digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is
the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Popular Science 2007-08 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 waarheid over de zaak Harry Quebert Joël Dicker 2014-01-02 New York, voorjaar 2008. De
jonge auteur Marcus Goldman lijdt aan een writers block, en dat terwijl de deadline van zijn
uitgever nadert. Dan wordt in de tuin van zijn mentor, sterauteur Harry Quebert, het lichaam
gevonden van Nola Kellergan, die ruim dertig jaar eerder op vijftienjarige leeftijd spoorloos is
verdwenen. Op Nolas lichaam ligt het manuscript van de roman die Quebert zijn doorbraak naar
het grote publiek heeft bezorgd. Harry Quebert is onmiddellijk hoofdverdachte en zijn beroemde
roman komt in opspraak. Overtuigd van de onschuld van zijn grote voorbeeld vertrekt Marcus naar
Harrys huis in New Hampshire om de werkelijke toedracht rond de dood van Nola te achterhalen.
Maar de waarheid blijkt veel gecompliceerder dan hij dacht. In De waarheid over de zaak Harry
Quebert verbindt Joël Dicker op indrukwekkende wijze een intrigerende moordzaak met een
gevoelig geschreven verhaal over schrijverschap, onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs wordt
afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als opvliegende, zelfzuchtige
leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de auteurs hoe de
onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een
visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde
met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke
beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs’ naasten die voor het eerst
meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze
spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’
ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen – zoals
iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger, ontwikkelde hij een zeer
hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot
een van de meest succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel
volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie
toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details over de
computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
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.
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