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Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die
zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen,
maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen.
Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het
Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden
uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is
binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te
bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur

complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel
af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook
morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect
verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven
nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Bayern Munchen Uli Hesse 2016-10-06 Toen in 1963 de Bundesliga werd opgericht was Bayern München niet van de partij. De
club was voor de Tweede Wereldoorlog groot geworden onder leiding van de joodse voorzitter Kurt Landauer en toen de nazi's aan
de macht kwamen, bleef Bayern hem trouw, met alle gevolgen van dien. Maar Bayern kwam terug: in de jaren zeventig won de club
met Franz Beckenbauer, Uli Hoeness en Sepp Maier driemaal op rij de Europacup. De laatste jaren is Bayern, onder aanvoering
van Louis van Gaal, Jupp Heynckes en Pep Guardiola en met spelers als Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben en Robert
Lewandowski, uitgegroeid tot met afstand de beste Duitse club. In tegenstelling tot andere grote Europese clubs is Bayern niet het
speeltje van een sjeik of oligarch, maar nog in handen van de leden. Sportjournalist Uli Hesse sprak met talloze spelers en trainers
van Bayern München. Aan de hand van hun verhalen vertelt hij de fascinerende geschiedenis van een unieke club.
De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen,
alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen
schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over
grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als
nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich
bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en
vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend
is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke
illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen Terry Denton 2017-02-24 Winnaar Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij
Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waaronder
een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een stadion voor ALLE SOORTEN BALSPORTEN, Andyland,
Terrystad, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!
En vind je de koe op elke pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.
Vertrouweling Kate Morton 2013-02-20 Tijdens een feest op de boerderij van haar familie op het Engelse platteland ontsnapt de
zestienjarige Laurel Nicolson naar de boomhut uit haar kindertijd. Terwijl ze dagdroomt over haar toekomst ziet ze een vreemdeling
met haar moeder praten. Voordat de middag voorbij is zal Laurel getuige zijn van een misdaad die alles wat ze weet over haar

familie op zijn kop zet. Vijftig jaar later is Laurel een succesvolle actrice en woont ze in Londen. Ze keert terug naar de boerderij
voor de negentigste verjaardag van haar moeder en wordt daar overweldigd door vragen die ze tientallen jaren heeft weggestopt.
Beetje bij beetje ontrafelt ze een schokkende, geheime geschiedenis die zijn oorsprong vindt in de oorlog... De pers over de boeken
van Kate Morton ‘Een prachtig geschreven en onvergetelijke roman.’ Daily Express ‘Het knap opgebouwde verhaal zit vol met losse
draadjes die aan het einde allemaal samenkomen in een verrassende ontknoping.’ NBD Biblion ‘Je kunt maar een ding doen en dat
is verder lezen.’ Hebban.nl
Louis en Louise Julie Cohen 2020-01-14 In 1978 wordt een baby geboren – en daar splitst het verhaal. Louis en Louise zijn
dezelfde persoon in twee verschillende levens. Ze maken dezelfde helse nacht mee, en moeten leven met de gevolgen... Julie
Cohen schreef met 'Louis en Louise' een prachtige roman met een gedurfd uitgangspunt. Op 8 september 1978 wordt een baby
geboren – en vanaf dat punt splitst het verhaal zich in tweeën. Louis en Louise zijn dezelfde persoon in twee verschillende levens.
Het enige verschil is de laatste letter van hun naam. Ze hebben dezelfde beste vrienden, hetzelfde rode haar, dezelfde droom om
ooit schrijver te worden. Ze maken dezelfde verschrikkelijke nacht mee, en moeten leven met de gevolgen, Louis als man en Louise
als vrouw. Julie Cohen groeide op in Amerika, maar werd tijdens haar studie verliefd op Engeland. Sindsdien woont ze daar met
man, zoon en hond. Voor haar romans won ze al verschillende prijzen. Eerder schreef ze de romans 'Samen' en 'Zij, jij en ik'.
Het geheim van de zusters Kate Morton 2013-02-14 Riverton Manor, Engeland, 1924. Op de avond van een groot society-feest
pleegt de jonge dichter Robbie Hunter zelfmoord. Twee zussen, Hannah en Emmeline Hartford, zijn hier getuigen van; de ene zus
is zijn toegewijde bewonderaarster, de andere volgens de geruchten zijn minnares. Na die avond spreken zij elkaar nooit meer. Wat
is er gebeurd? De enige die de waarheid kent, is dienstmeid Grace Reeves. En zij doet er alles aan om het gebeurde te vergeten.
Maar als er na zeventig jaar een film wordt gemaakt over die veelbesproken avond, komen oude herinneringen weer boven en
wordt het steeds moeilijker om geheimen verborgen te houden.
De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een groot deel van de stad en
laat velen dakloos achter. Tegelijkertijd gaat de aardappeloogst in Ierland verloren. Twee schijnbaar ongerelateerde historische
feiten tot de Ierse migranten de schuld krijgen van de honger in Manhattan. Timothy Wilde is door zijn invloedrijke broer Valentine
geronseld voor de kersverse politiemacht in New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York toegewezen en door de dagelijkse
confrontatie met de misère daar overweegt hij zijn baan op te geven. Maar dan botst hij op een nacht tegen een jong meisje op.
Bird is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt nachthemd, maar weigert te vertellen wat haar is overkomen. In een
opwelling besluit Timothy haar onder zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan het praten krijgt, vertelt ze hem over een
plek waar tientallen lichamen van Ierse kinderen zijn begraven. Timothy moet op zoek naar een brute seriemoordenaar die erop uit
lijkt de anti-Ierse sentimenten nog eens aan te wakkeren. De strijd die losbarst zou hem wel eens zijn broer, zijn grote liefde en zijn
leven kunnen kosten.
Uitstelgedrag Piers Steel 2011-11-15 Waarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen

we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en staat het aanrecht steeds vol? Waarom
begint een dieet altijd morgen? En dat allemaal terwijl we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers
Steel, zelf een notoire uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes over dit
verschijnsel, bijvoorbeeld dat het aan iemands perfectionisme zou liggen. Helder en onderbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij
hij vooral het verband legt met impulsiviteit. Het slechte nieuws van Steel is dat uitstelgedrag een diepgewortelde gewoonte is, waar
95 procent van de bevolking aan lijdt. Het goede nieuws is dat we er ook van af kunnen komen. Hiervoor geeft Steel een rijk
arsenaal aan beproefde technieken.
Russisch voor Dummies + CD Andrew Kaufman 2009 Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde tekst.
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een
zeker moment onderging het brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders
wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons
mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo
geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de
mens.
Een cluyte van playerwater 1838
De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie
Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus MacNeil de
mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op een nieuw leven, een
eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt
hij als een blok voor de jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven
van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als in het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de
schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen achtervolgen. De pers
over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’
Algemeen Dagblad ‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel.
Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde
dat doet verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot
angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt.
Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete
zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een

mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells
de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst
voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen
maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel
veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Forthcoming Books Rose Arny 1998
Kamtsjatka Marcelo Figueras 2011-10-21 Op een dag vertelde papa me dat oom Rodolfo was gestorven en dat hij wilde dat ik met
hem meeging naar de wake. Oom Rodolfo lag in een kist helemaal achterin en er waren wel drie of vier kamers vol boze,
geagiteerde mensen die koffie met veel suiker dronken en rookten als ketters. Dat was een pak van mijn hart, want ik heb een
hekel aan klagende mensen en ik had me voorgesteld dat een wake een bijeenkomst van huilebalken zou zijn. Ik heb papa nooit
gevraagd hoe oom Rodolfo was gestorven. Dat was niet nodig. Niemand gaat op zijn dertigste dood van ouderdom. Een volwassen
man kijkt terug, door de ogen van het tienjarige jongetje dat hij toen was, op een korte periode in zijn leven, namelijk de periode
vlak voor de staatsgreep die Argentinië in een dictatuur zou veranderen. Met zijn ouders en broertje moet hij op stel en sprong
vluchten naar het platteland en een andere naam en identiteit aannemen. Dat wordt ‘Harry’, naar de beroemde verdwijnkunstenaar
Harry Houdini. Harry voelt haarfijn aan dat er iets niet pluis is, maar kan het niet benoemen. Binnen de beperkingen van dit nieuwe
leven proberen hij en zijn broertje en ouders een zo normaal mogelijk bestaan op te bouwen.
De ruiters Tim Winton 1997 Een Australisch echtpaar is van plan zich te vestigen in een huisje in Ierland. Als de vrouw naar
Australië gaat om een en ander te regelen, keert ze echter niet meer terug.
De maansteen William Wilkie Collins 1870
Alleen voor jou Luke Allnutt 2018-02-28 Een onweerstaanbaar verhaal over liefde, verlies en hoop – voor de lezers van Nicholas
Sparks en David Nicholls Rob Coates kan zijn geluk niet op. Hij deelt zijn leven met Anna, zijn dierbare vrouw, ze wonen in een
prachtig huis in Londen, en dan is er nog het belangrijkste: Jack, hun zoon, die ervoor zorgt dat elke dag een feestje is. Maar dan
gaat het mis. Anna is ervan overtuigd dat er iets niet in orde is met Jack. Na een lange reeks doktersbezoeken blijkt ze gelijk te
hebben, en het leven van de familie Coates wordt een opeenstapeling van onzekerheden en moeilijke beslissingen. Het
ondenkbare gebeurt, en in de tijd die volgt brengt Rob zijn dagen door als een slaapwandelaar, niet in staat zijn verdriet,
schuldgevoel en zelfmedelijden los te laten. Maar hij is vastbesloten vrede te sluiten met het noodlot en zich een weg terug te
vechten naar het leven. Alleen voor jou is hartverscheurend en recht uit het leven gegrepen, en zal ervoor zorgen dat je alles wat je
hebt én wat je ooit hebt verloren, nog meer gaat waarderen. Lezers over Alleen voor jou ‘Zowel ontroerend teder als nietsontziend
eerlijk. Alleen voor jou is een verhaal dat me zal bijblijven.’ Isabel Ashdown, auteur van Mijn kleine zusje ‘Allnutt schetst een
gevoelig en hartverscheurend portret van een vader.’ ‘Dit boek zal je hart breken, maar het ook weer repareren. Allnutt schrijft met

mededogen.’
Aan de rand van het meer Kate Morton 2015-10-08 Een heerlijk feelgoodverhaal met een vleugje mysterie. Alice Edevane is een
intelligent, nieuwsgierig meisje van veertien dat opgroeit op een prachtig landgoed aan de rand van een meer in Cornwall. Ze
schrijft graag verhalen, maar de mysteries die ze verzint verbleken bij wat haar familie te wachten staat: na afloop van een groots
en schitterend zomerfeest met honderden gasten ontdekken de Edevanes dat hun jongste zoon Theo spoorloos is verdwenen. Het
drama verscheurt de familie, en het landgoed blijft uiteindelijk verlaten achter. Bijna zestig jaar later kijkt Alice terug op een
succesvolle carrière als schrijfster. Hoewel ze tevreden is met haar leven, knaagt de onopgeloste verdwijningszaak nog steeds aan
haar. Honderden kilometers verderop logeert de jonge rechercheur Sadie Sparrow in het huis van haar grootvader in Cornwall.
Tijdens een wandeling stuit ze op het oude landgoed – nu een overwoekerde ruïne. Haar nieuwsgierigheid is gewekt, waardoor een
reeks gebeurtenissen in gang wordt gezet die Sadie en Alice samenbrengt. Als de schokkende waarheid eindelijk aan het licht
komt, blijkt het verleden nog lang niet afgesloten te zijn... De pers over Aan de rand van het meer ‘Een spannend en boeiend
verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Het is een zeer ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl
Eend op de fiets David Shannon 2003 Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel
eens proberen. Prentenboek met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
De kantlezer Brunonia Barry 2009-10-31 Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar geliefde
oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden te zijn verdronken. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt
ze geconfronteerd met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze van haar moeder gekregen heeft.
Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de kust
en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden om levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid
over haar eigen jeugd onder ogen moeten zien.
Outline Review for Dental Hygiene, Valuepack (Book With Cd-rom) Jacqueline N Brian 2001-01-01
CMDT 2017 eBook ValPak: CMDT 2017 and Study Guide, Second Edition Maxine A. Papadakis 2016-10-17 SAVE WHEN YOU
BUY THE CMDT VALUE PACK – AND TAP INTO THE EXPERTISE OF THE #1 ANNUAL BOOK IN INTERNAL MEDICINE! This
dollar-saving package includes: CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2017 CMDT is the most successful annual book
covering the field of internal medicine and has been acclaimed for its comprehensive coverage of current inpatient and outpatient
care, diagnostic tools relevant to day-to-day practice, and full review of all primary care topics. In addition to its use as a reference
text, CMDT is outstanding as a core clinical textbook for medical students and nurse practitioner and physician assistant students to
study for a variety of exams in a variety of medical and health-related markets. CURRENT Medical Diagnosis & Treatment Study
Guide, 2nd edition The study guide is organized according the Core Curriculum of the Clerkship Directors in Internal Medicine. The
30+ core topics include essentials conditions, presentations, and diseases seen by general practitioners in the inpatient and
outpatient setting. The Second Edition study guide has been extensively updated and covers the essential issues a third-year

medical student must know for the clerkship shelf exam in Internal Medicine. The study guide utilizes content from CMDT, Quick
Answers, and LANGE Pathophysiology of Disease to provide case-based content that tests key concepts in clinical reasoning,
clinical problem-solving, and recognition of essential clinical facts. Each topic includes: • Learning Objectives • An expanded list of
questions to evoke case analysis • Detailed discussion of Signs and Symptoms, Lab Findings, Imaging Studies, Medications. •
Discussions of Therapeutic Procedures and Outcomes (eg, Follow up and Complications) • References for each topic
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar
brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder
de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder
de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis
dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van
de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis.
Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan
zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij,
maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden
meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Het boek van jou en mij Fionnuala Kearney 2019-06-07 Vanaf het moment dat hun ogen elkaar kruisen op een huisfeestje, zijn Erin
en Dom meant to be. Op hun huwelijksfeest krijgen ze van Erins vader een notitieboekje, waarin ze alles kunnen opschrijven wat ze
niet tegen elkaar durven te zeggen. Het dolverliefde stel weet echter zeker dat ze het nooit nodig zullen hebben. Vol overgave
beginnen ze aan hun leven samen, maar een noodlottig ongeluk drijft de twee uit elkaar. Dan wordt het boekje alsnog onder het
stof vandaan gehaald en vullen de pagina’s zich met even eerlijke als hartverscheurende woorden. 'Het boek van jou en mij' is een
onvergetelijk liefdesdrama over twee geweldige mensen die dapper aan de liefde beginnen en aan den lijve ondervinden wat er
wordt bedoeld met in voor- en tegenspoed.
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.
Werkboek geweldloze communicatie Lucy Leu 2006-11-29 Praktische oefeningen om conflicterend taalgebruik te vermijden en door
openheid, luisteren, mededogen en een kwetsbare opstelling tot wederzijds begrip te komen.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen.
Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een
bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als
ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden
klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme
over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de
wereld veranderen.
Annie Dunne Sebastian Barry 2010-11-12 Het leven heeft Annie Dunne niet erg vriendelijk behandeld: van de dochter van een
gerespecteerde politiechef in Dublin is ze geworden tot een op zichzelf aangewezen oudere vrouw, afhankelijk van de gunsten van
verre familieleden. Haar grootste angst is om te worden vergeten en alleen te sterven. Een zomer lang draagt Annie de zorg voor
haar jonge achterneef en -nicht. Ze is zich maar al te goed bewust dat de twee kinderen haar kans op geluk zijn. Maar een wereld
die in snel tempo verandert brengt onverwachte bedreigingen, en de toekomst laat niet op zich wachten.
Kijk me in de ogen Jan Huisamen 2014-02-20 Meneer, ik haat Abraham Klink! Ik haat hem als de lepelhond die mijn lammetjes
steelt. Ik haat hem als de tarweluis die mijn akker afvreet tot er geen korreltje over is. Ik haat hem als de kogelspin die in een
korenschoof kruipt en je bijt als je er eentje optilt. Ik haat hem als de adder op de weg die je aanvalt als je langsloopt. Zuid-Afrika,
1950. Katryn Jonis, een ongeletterde kleurlinge, staat terecht voor moord. Het slachtoffer is de zoon van haar aartsvijand en
buurman Abraham Klink. Er zijn geen getuigen en al het bewijsmateriaal pleit tegen haar. Zonder de hulp van een advocaat vecht
ze in de rechtbank voor haar leven. Ze heeft maar één wapen tot haar beschikking: de waarheid, zo zuiver en heilig als alleen de
waarheid kan zijn.
Elisa Sighicelli Elisa Sighicelli 2001 Shrink-wrapped, looseleaf textbook for student binder + eBookPLUS Jacaranda FlexiSavers
provide students with a flexible, cost-saving alternative to the student textbook on your booklist. FlexiSavers are priced at 70% of
the RRP of a standard textbook and are packaged as shrink-wrapped, looseleaf pages - making them ideal for student binders. All
Jacaranda FlexiSavers include access to eBookPLUS. JACARANDA FLEXISAVER BENEFITS FOR PARENTS & STUDENTS: 1.
30% cost saving 2. Flexible format enables insertion of students and teacher notes throughout 3. Lightweight option of only bringing
the chapters required to school This new edition of New Concepts in Commerce 3e offers the following features: * engaging and
detailed coverage of syllabus content, suitable for a range of student abilities * content revised to ensure currency and accuracy *

new and updated case studies make the world of commerce relevant for students New Concepts in Commerce 3e eBookPLUS is
an electronic version of the textbook and a complementary set of targeted digital resources. These flexible and engaging ICT
activities are available online at the JacarandaPLUS website (www.jacplus.com.au). Your eBookPLUS resources include: * video
eLessons bring key concepts to life * interactivities to enhance student understanding * weblinks to supporting material Click to view
New Concepts in Commerce 3e eBookPLUS. Click here to view a New Concepts in Commerce Third Edition Value Pack.
Wawrzyniec Tokarski Wawrzyniec Tokarski 2007 New Concepts in Commerce Third Edition with eBookPLUS follows highly
successful earlier editions in addressing Commerce teachers' needs by providing engaging, up-to-date and detailed content
suitable for a range of student abilities. The fully revised third edition covers the four core and eleven option topics from the Years 7
to 10 Commerce syllabus in New South Wales. Features of this edition * A comprehensive revision of content ensures syllabus
applicability, currency, accuracy, high-interest and relevance to students' lives. * An increased number of case studies with linked
activities in both core and option topics make the world of commerce come alive for students. * Extensive new content on ecommerce includes online shopping, m-commerce and use of financial and shopping-related apps. * The core topic of Employment
Issues contains new material on Fair Work Australia, changing work patterns, modern awards, National Employment Standards and
legal issues in the workplace. * The core topic of Law and Society contains new civil and criminal case studies. * The Global Links
and Our Economy option topics include updated economic data along with coverage of the Global Financial Crisis and European
Debt Crisis. * New content in the option topic of Promoting and Selling includes children's advertising, invasion of privacy, CocaCola target markets and targeted product range, and advertising. * Glossary terms and definitions in context, use of dot points,
graphic or visual displays, and careful grading of activities allow for differentiation of learning. New Concepts in Commerce 3e
eBookPLUS is an electronic version of the textbook and a complementary set of targeted digital resources. These flexible and
engaging ICT activities are available online at the JacarandaPLUS website. Your eBookPLUS resources include: * four ICT
projects, with engaging video briefs presented by industry professionals. Students use the ProjectsPLUS system to complete
assessment tasks in a real-world scenario. * eLessons and interactivities for core chapters * student worksheets for elective topics *
curated weblinks to key commerce bodies and other support material on the internet. Click to view New Concepts in Commerce 3e
eBookPLUS. Click here to view a New Concepts in Commerce Third Edition Value Pack.
Het boek van Gould Richard Flanagan 2009 Een strafgevangene in 1830 op Van Diemen's Island weet te overleven door zijn
uitzonderlijke tekenkunst.
Recht in Nederlandsch-Indië 1896
Everyone I Know Lives on Roads Trevor Dodge 2006 Fiction. EVERYONE I KNOW LIVES ON ROADS examines the accident
scene of celebrity, fate and language, measuring the skidmarks for traces of our Oedipal selves and chalking out the metaphorical
places where these three paths converge. Road ragers and rubberneckers met along the way include Kathy Acker, Alan
Greenspan, Jacques Derrida, Ayn Rand, Michael Alig and James Joyce, with hourly traffic reports from Dan Rather. "Though

literature is usually the most conservative of art forms, a book sometimes appears that offers exciting new possibilities. Trevor
Dodge's EVERYONE I KNOW LIVES ON ROADS is one of them: with the smooth surfaces found in new-painting, with the
understated riffs of new-music, the stories collected here are as lean as they are savvy, as savvy as they are funny, as funny as
they are connected to the thought, life and paths of our present moment"--Steve Tomasula.
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