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Eventually, you will no question discover a extra experience and achievement by
spending more cash. nevertheless when? accomplish you say you will that you require
to get those every needs as soon as having significantly cash? Why dont you attempt
to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
understand even more something like the globe, experience, some places, taking into
consideration history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own get older to action reviewing habit. accompanied by
guides you could enjoy now is Daugherty Business Solutions Wiki below.

Innovative Solutions for Implementing Global Supply Chains in Emerging Markets
Dwivedi, Ashish 2016-01-28 Advancements in the field of information technology have
transformed the way businesses interact with each other and their customers.
Businesses now require customized products and services to reflect their constantly
changing environment, yet this results in cutting-edge products with relatively short
lifecycles. Innovative Solutions for Implementing Global Supply Chains in Emerging
Markets addresses the roles of knowledge management and information technology
within emerging markets. This forward-thinking title explores the current trends in
supply chain management, knowledge acquisition and transfer mechanisms among
supply chain partners, and knowledge management paradigms. This book is an
invaluable resource for researchers, business professionals and students, business
analysts, and marketing professionals.
Erotische intelligentie Esther Perel 2014-04-03 Een vaste relatie geeft zekerheid, maar
hoe houd je het spannend? De meeste mensen zoeken zekerheid in hun relatie. Ze
willen een betrouwbare, monogame partner die ze door en door kennen. Maar een
intieme en gelijkwaardige relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed seksleven. En juist
het ontbreken van erotiek kan een relatie onder druk zetten. In onze huidige
maatschappij zijn de belangrijkste waarden die we nastreven in een relatie:
gelijkwaardigheid, vertrouwen en eerlijkheid. Deze waarden zijn echter dodelijk voor
een opwindend seksleven, dat juist gebaat is bij machtspelletjes, oneerlijke voordelen
en verleidelijke manipulaties. Perel neemt ons mee in deze paradox tussen liefde en
lust en toont aan dat intimiteit en erotiek goed samen kunnen gaan in een sterke
relatie. Als psychotherapeut heeft ze veel stellen met deze problematiek behandeld. In
dit heldere, soms provocerende boek, dat werelijk oplossingen biedt voor een probleem
waar veel mensen tegenaan lopen, put ze uit de rijke ervaring die ze in haar praktijk
heeft opgedaan. Esther Perel woont in New York en heeft een eigen praktijk als
psychotherapeut. Ze is geboren in België en spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans,
Spaans, Italiaans, Hebreeuws en Nederlands.
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.
Dianetics / druk 1 Lafayette Ronald Hubbard 2007-08 Basiswerk van de grondlegger
van de Scientology Kerk.
L'entreprise disruptée Emmanuelle Blons 2019-01-16 Impossible de passer à côté tant
le sujet est au centre de toutes les préoccupations : l’intelligence artificielle va tout
changer, à commencer par les entreprises. Mais ce changement ne va pas seulement
concerner la transformation digitale, il va ouvrir de nouveaux horizons qui vont impacter
les métiers, transformer les schémas organisationnels, les pratiques professionnelles,
en particulier les méthodes de management. Pour l’entreprise, l’intelligence artificielle
c’est la promesse de disrupter les pratiques, générer de nouveaux espaces de valeurs
et optimiser l’existant. Pour les collaborateurs, c’est la promesse d’en finir avec les
tâches à faible valeur ajoutée et la possibilité d’avoir des métiers plus riches et plus
créatifs.
Misbehaving Richard Thaler 2018-05-04 Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in
‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de
economie op haar kop zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren
zeventig economie als een harde wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein
groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd
werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis
voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal,
doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven.
De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.
Het communistisch manifest Karl Marx 1920
Lexicon Max Barry 2014-04-01 Max Berry, Lexicon `Dichter bij de perfecte thriller kom
je niet: slim, grappig en razendsnel.' Time Magazine `Hou je van honden of katten? Wat
is je lievelingskleur? Kies een getal tussen nul en honderd. Hou je van je familie?
Waarom heb je het gedaan?' Wil Parke wordt in een wc-ruimte van een vliegveld bruut
overmeesterd door twee mannen. Ze stellen hem een reeks vreemde vragen en
beweren dat hij de sleutel is tot een geheime strijd waar hij niets van weet, en dat hij
`immuun' is. Straatschoffie Emily Ruff wordt gerekruteerd door een exclusieve school
waar leerlingen les krijgen in overtuigingskracht. Ze leren woorden te gebruiken als
wapens. De besten worden `dichters en gaan werken voor een sinistere organisatie. Al
snel is Emily het grootste talent... totdat ze een catastrofale fout maakt: ze wordt
verliefd. `Ik daag iedereen uit om de eerste bladzijde te lezen en dan niet door te gaan
tot de laatste.' Lev Grossmann, schrijver van Codex `Absoluut een eersteklas,
spannende thriller. De lezers leven mee met de overtuigende personages en slaan de
bladzijden om tot het bevredigende slot.' Booklist
Stinkhond gaat naar school Colas Gutman 2020-03-31 Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar
sardientjes en ziet eruit als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en dom,
maar hij heeft ook een hart van goud. Vandaag gaat Stinkhond naar school! Zal hij zijn

best doen voor de juf? Zal hij mogen meedoen met voetbal in de speeltijd? Maar
vooral, zal hij vanavond kunnen voorlezen aan Plattekat?
Het leven gaat niet altijd over roze Brianna Wolfson 2018-03-06 Rosie gaat dansend
door het leven, terwijl Rex juist heel serieus is. Als ze elkaar ontmoeten, wordt Rex
meegezogen in de tornado van Rosies liefde. Helaas houdt de relatie tussen de twee
uitersten geen stand: Rosie is onweerstaanbaar, maar ze is ook dodelijk vermoeiend.
Hoelang houd je het vol in een wereld die uit louter roze glitters lijkt te bestaan? Na hun
scheiding probeert Willow, hun dochter, in de verschillende werelden van haar ouders
te overleven. Bij Rosie is dat gemakkelijk. Ze is gek op haar sprankelende moeder, die
alles door een roze bril ziet. Bij haar vader is het lastiger, want hij hee¬ het alleen maar
over regels. Wanneer de wervelwind van Rosies emoties steeds heftiger wordt, ligt een
gebroken hart op de loer. Het leven gaat niet altijd over roze is een hartverscheurende
maar ook troostrijke roman, die laat zien hoe je je weg kunt vinden in een wereld van
extremen, en hoe je hart kan breken maar ook weer helen.
De vier Scott Galloway 2018-02-21 Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van
de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat
geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar
ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en fenomenale succes zo
inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal
fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna
onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes
die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te
worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan?
Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een van de meest gevierde businessprofessoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan
onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren
snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al
sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze inzichten kunnen toepassen voor de
groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan,
zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je moet De
vier begrijpen.
De Russische Revolutie Sean McMeekin 2017-06-28 Tussen 1900 en 1920 onderging
Rusland een complete en onomkeerbare transformatie. Aan het eind van deze twee
decennia was de heerschappij van de Romanovs ten einde, had zich een nieuw regime
gevestigd, was de economie ingestort en hadden meer dan twintig miljoen Russen de
dood gevonden. Het bolsjewistische bewind bleef ondanks alles intact. Bij vrijwel elke
stap die de revolutionairen zetten werden ze geholpen door landen als Duitsland en
Zweden, die probeerden zowel politiek als economisch te profiteren van de chaotische
veranderingen die het land overvielen. In De Russische Revolutie combineert
McMeekin de allernieuwste geschiedkundige bevindingen met een vlot verteld verhaal,
en werpt hij nieuw licht op een belangrijk historisch keerpunt in de twintigste eeuw. Dit
boek is onmisbaar, vernieuwend en bijzonder: Het accent ligt voor het eerst op de
internationale, diplomatieke en militaire achtergronden, op de rol van de Eerste
wereldoorlog, de rol van propaganda die gefinancierd werd met Duitse gelden en op de
resultaten van research in nooit eerder geraadpleegde archieven van het tsaristische
leger.
Vos en Haas Sylvia Vanden Heede 1999 Vos, haas, uil en Piep doen veel samen. A1

t/m A4.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste
deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn
onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de
leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over
de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste
termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert
van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen
van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de
revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president
van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste
ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij
op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen
presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in
de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama
neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis,
maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn
overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale
financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten
beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street
doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht
geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een
beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op
de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd
door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die
besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over
de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die
het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij
nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en
krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van
boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets
waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam
was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50
werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van
deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar
familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca
Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken

met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de
nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks
onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met
Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische
strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Zes dagen Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in
Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney
King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in
brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er vallen
zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans
schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal
mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef zoomt
Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en
angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een tacoverkoper, een
verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild
kloppende hart van LA. Een complexe en fascinerende stad die even warmbloedig is
als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij
diep door tot de gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over
misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van South Central LA.
Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management Lee, In
2016-03-31 The convenience of online shopping has driven consumers to turn to the
internet to purchase everything from clothing to housewares and even groceries. The
ubiquity of online retail stores and availability of hard-to-find products in the digital
marketplace has been a catalyst for a heighted interest in research on the best
methods, techniques, and strategies for remaining competitive in the era of ecommerce. The Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and
Management is an authoritative reference source highlighting crucial topics relating to
effective business models, managerial strategies, promotional initiatives, development
methodologies, and end-user considerations in the online commerce sphere.
Emphasizing emerging research on up-and-coming topics such as social commerce,
the Internet of Things, online gaming, digital products, and mobile services, this multivolume encyclopedia is an essential addition to the reference collection of both
academic and corporate libraries and caters to the research needs of graduate-level
students, researchers, IT developers, and business professionals. .
Waar ik ga Gayle Forman 2018-04-20 Op het moment dat Freya haar stem verliest
tijdens het opnemen van haar debuutalbum, wil Harun weglopen met de jongen van
wie hij houdt en komt Nathaniel na een familietragedie aan in New York. De drie
ontmoeten elkaar in Central Park waarna hun wegen niet meer scheiden. Door beetje
bij beetje delen van hun verleden aan elkaar te onthullen, proberen ze samen de weg
terug naar zichzelf te vinden.
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.
Een vis is een vis Leo Lionni 2007 Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden.
Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat
zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Zwarte golf Kim Ghattas 2020-03-26 Het is bijna niet voor te stellen, maar soennitisch
Saoedi-Arabië en sjiitisch Iran waren lange tijd bondgenoten. En toen brak in 1979 de
Iraanse revolutie uit, werd de Heilige Moskee in Mekka belegerd en trok de Sovjet-Unie
Afghanistan binnen. Saoedi-Arabië en Iran werden felle tegenstanders en
exploiteerden religie in hun rivaliserende strijd. Het gevolg: sektarisch geweld, het
ontstaan van groeperingen als Hezbollah, de 9/11-aanslagen en de opkomst van is.
Zwarte golf beschrijft deze vlammende veertigjarige periode, waarbij de basis van het
boek wordt gevormd door persoonlijke verhalen, zoals van een Pakistaanse
anchorman, een Egyptische romanschrijver en de vermoordde journalist Jamal
Khashoggi. Kim Ghattas legt hiermee de focus op de pluriforme, tot zwijgen gedoemde
meerderheid die vooruitgang wil en vecht tegen de maatschappelijke duisternis sinds
1979.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Vijf niveaus van gehechtheid Don Miguel Ruiz Jr 2013-07-17 Vijf niveaus van
gehechtheid van Don Miguel Ruiz jr., vol eeuwenoude Tolteekse wijsheid, moedigt ons
aan om onze overtuigingen los te laten en ons authentieke zelf te worden.
Eeuwenoude Tolteekse Wijsheid Onbewust hebben we met onszelf afspraken gemaakt
die onze realiteit creëren en onze toekomst beïnvloeden. We kunnen leren deze
gehechtheden los te laten en te worden wie we werkelijk zijn. Er zijn verschillende
niveaus van gehechtheid, variërend van enthousiasme tot identificatie en fanatisme.
We realiseren ons niet dat onze gehechtheid aan bepaalde overtuigingen een masker
is dat we af kunnen zetten. Doen we dat wel, dan ontdekken we ons authentieke zelf
en zijn we vrij om onze levensopdracht te verwezenlijken.
Research Anthology on Cross-Disciplinary Designs and Applications of Automation
Management Association, Information Resources 2021-10-29 Throughout human
history, technological advancements have been made for the ease of human labor.
With our most recent advancements, it has been the work of scholars to discover ways
for machines to take over a large part of this labor and reduce human intervention.
These advancements may become essential processes to nearly every industry. It is
essential to be knowledgeable about automation so that it may be applied. Research
Anthology on Cross-Disciplinary Designs and Applications of Automation is a
comprehensive resource on the emerging designs and application of automation. This
collection features a number of authors spanning multiple disciplines such as home
automation, healthcare automation, government automation, and more. Covering topics
such as human-machine interaction, trust calibration, and sensors, this research
anthology is an excellent resource for technologists, IT specialists, computer engineers,
systems and software engineers, manufacturers, engineers, government officials,
professors, students, healthcare administration, managers, CEOs, researchers, and
academicians.
Nieuwe jongen Tracy Chevalier 2017-07-18 Aanbeland op zijn vierde school in zes jaar
tijd, weet diplomatenzoon Osei Kokote dat hij een bondgenoot nodig heeft wil hij zijn
eerste schooldag overleven. Hij heeft dus geluk dat het klikt met Dee, het populairste

meisje van de school. Maar één leerling kan het niet uitstaan getuige te zijn van deze
ontluikende verwantschap: Ian besluit om de vriendschap tussen de zwarte jongen en
het gouden meisje te verwoesten. Aan het eind van de dag zullen de school en haar
hoofdrolspelers – zowel de leraren als de leerlingen – nooit meer hetzelfde zijn. De
tragedie van Othello wordt verplaatst naar een voorstedelijk Washingtons schoolplein in
de jaren 70, waar kinderen verliefd worden en al voor de lunch niet meer verliefd op
elkaar zijn, en een onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij hun ouders en
leraren hebben opgepikt. Verteld over de schouders van vier elfjarigen – Osei, Dee, Ian
en zijn tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi – zal Tracy Chevaliers krachtige drama
over vrienden die worden uiteengereten door jaloezie, pesten en verraad je wankelend
achterlaten. ‘Dit is een beeldende hervertelling van Shakespeare, en de wisselwerking
tussen zijn personages en hun motivaties passen wonderwel in de wrede wereld van
het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van Chocolat ‘Othello gaat over wat het
betekent om een buitenbeentje te zijn, en dat gevoel kan al op jonge leeftijd de kop
opsteken. We hebben allemaal weleens aan de rand van een schoolplein vol
pestkoppen gestaan, ons afvragend of we wel geaccepteerd zouden worden.’ – Tracy
Chevalier
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een
van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van
de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten
zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige
bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de
planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de
mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde
te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang
voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte
materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem
eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn
inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven
probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn
vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en
uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
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.
10 blind dates Ashley Elston 2019-10-22 Een hilarische en hartverwarmende YAromance over vriendschap, liefde en familie. De filmrechten van 10 blind dates zijn
verkocht aan de makers van de Netflix-hit To All the Boys I've Loved Before! Sophie wil
maar één kerstcadeau: een beetje vrijheid van haar overbeschermende ouders.
Wanneer die besluiten de kerstdagen ergens anders te vieren, verheugt Sophie zich op
wat privétijd met haar vriendje Griffin. Totdat ook Griffin behoefte aan vrijheid blijkt te
hebben… Met een gebroken hart vlucht Sophie naar het huis van haar grootouders, om
samen met de rest van haar familie de feestdagen door te komen. Haar oma bedenkt
een (niet zo) briljant plan om Griffin te vergeten: de komende tien dagen zal ieder
familielid een blind date voor Sophie organiseren. Zo regelt haar nichtje Sara een
superknappe jongen én kaarten voor een exclusief feest. En haar gekke tante Patrice
bezorgt Sophie de hoofdrol in een levende kerststal – met een jongen die nauwelijks tot
haar schouders komt én een krijsende baby. Wanneer Griffin haar toch smeekt om een
tweede kans, is Sophie in de war. Zou het kunnen dat ze gevoelens heeft voor iemand
anders?
Ik weet wie je bent Alice Feeney 2019-05-28 Ik weet wie je bent is een verslavende
psychologische thriller boordevol twists voor de liefhebbers van B.A. Paris en S.J.
Watson. Aimee Sinclair: de actrice die iedereen denkt te kennen, alleen weet men niet
waarvan. Behalve ik. Ik weet precies wie je bent, waar je vandaan komt en wat je hebt
gedaan. Je echtgenoot is vermist en de politie denkt dat je iets verbergt. Voor je werk
doe je je altijd voor als iemand anders, je bent een professionele leugenaar. Maar dat is
niets nieuws voor je, toch? Want ik weet dat je al eerder loog. Je hebt altijd gelogen. En
de leugens die we onszelf vertellen, zijn de gevaarlijkste leugens van allemaal. Een
psychologische thriller boordevol plotwendingen waarvan de haren je te berge rijzen en
je hartslag versnelt. De briljante nieuwe pageturner van de bestsellerauteur van Soms
lieg ik.
De bosbaas Sylvia Vanden Heede 2013-11-16 Perfecte mix van tekst en beeld op maat
van beginnende lezers. Er is een zee in het bos. 'We kunnen pootjebaden!' juicht Vos.
Maar Haas zegt: 'Dat is geen zee. Het is een meer.' 'Meer wat?' vraagt Uil. 'Meer
water', zegt Vos. 'Want eerst was er niets. En nu heel veel. En er komt nog bij ook.
Meer en meer en meer.' En ja, het klopt. Het water stijgt en stijgt. Dat loopt slecht af!
Basisboek Taartdecoraties Tatyana Van Huffel 2020-05-26 Dit unieke boek bevat niet
alleen recepten voor themataarten, maar ook heel wat tips van taartenontwerpster
Tatyana om zelf aan de slag te gaan met rolfondant. Stap voor stap legt ze je uit hoe je
taarten stapelt en maskeert, schildert op rolfondant en de leukste cake toppers creëert.
En dat alles om jouw bakkunsten onweerstaanbaar te maken! Met 50 figuurtjes uit
rolfondant
Schuld David Graeber 2012-06-11 Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte
hij het geld. In tegenstelling tot wat de wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber
dat schuld al bestond ver voordat geld en munten werden uitgevonden en dat de mens
al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de
kwijtschelding daarvan hebben ons morele besef gevormd - het woord 'schuld' werd al
vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt. Slavernij, geweld, oorlogen en
opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek
bestudeert Graeber onze opvattingen over beloftes, krediet en afbetaling, van de
vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij analyseert helder en

buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft ontwikkeld - en werpt een
heel nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
De zon achterna Shobha Rao 2018-09-17 De zon achterna van Shobha Rao is een
spannende roman over de bijzondere vriendschap van twee Indiase meisjes. Nadat de
moeder van Poornima overlijdt is er weinig warmte in haar leven. Ze moet voor haar
broertjes en zusjes zorgen totdat haar vader erin slaagt haar uit te huwelijken. Wanneer
Savitha voor hem komt werken ervaart Poornima voor het eerst vriendschap. Het leven
voelt niet meer zo claustrofobisch en Poornima begint voorzichtig te dromen van
onafhankelijkheid. Dan moet Savitha vanwege een vreselijke gebeurtenis het dorp
verlaten, en Poornima laat alles achter zich om haar te vinden. Poornima’s reis voert
haar langs de onderwereld van India en uiteindelijk naar Seattle. Shobha Rao wisselt in
De zon achterna tussen beide perspectieven en vertelt zo een krachtig verhaal over
hoop en het innerlijke vuur van jonge vrouwen in India. Voor liefhebbers van De
vliegeraar en De zoon van de verhalenverteller.
Deze waarheden Jill Lepore 2020-06-30 Deze waarheden is de briljante weerslag van
de bewogen geschiedenis van de Verenigde Staten. In fonkelend proza beschrijft Jill
Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen historie en met de fundamentele
waarheden waarop zij als natie is gebouwd: gelijkheid van alle mensen, soevereiniteit,
en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dit boek voorziet die
worsteling van historische context. Een erudiete, messcherpe analyse van de
Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de technologie, de erfenis van de
slavernij, de blijvende ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken het
relaas: presidenten en schurken, rijken en armoedzaaiers, wetenschappers en
kunstenaars – en dragen bij aan Lepore’s meeslepende verhaal.
De verendief Kirk Johnson 2018-08-29 ‘De verendief’ van Kirk Wallace Johnson is een
fascinerend verhaal over vogels, vliegbinden en de destructieve kant van de mens. Wat
bezielt iemand om dode vogels te stelen? Op een koele juni-avond in 2009 stapt een
twintigjarige Amerikaanse man op de trein naar het Natural History Museum in Tring,
thuisbasis van een van de grootste ornithologische collecties ter wereld. Hij breekt in bij
het museum en begeeft zich naar de kluis met zeldzame vogelsoorten. Eenmaal
binnen grijpt hij honderden geconserveerde vogels en veren en ontsnapt in de
duisternis. Twee jaar later staat Johnson in een rivier in het noorden van New Mexico,
als zijn vliegvisgids hem vertelt over de roof. Het intrigeert hem. Wat is er geworden
van de verdwenen veren? Zijn zoektocht naar antwoorden voert Johnson naar een
subcultuur waarvan hij nog nooit had gehoord: de victoriaanse kunst van het
vliegbinden.
Mythen en legenden uit de Middeleeuwen H.A. Guerber 1924
Headspace Andy Puddicombe 2020-02-20 Hét boek bij de populaire Headspace-app.
'Als je overweegt om mindfulness te proberen, dan is dit de perfecte introductie.' Bill
Gates Wil je vaker een moment van rust in je leven? Dat het constante gepraat in je
hoofd een moment tot stilstand komt? Dan is het tijd voor een hoofd vol leegte! Per dag
schieten er duizenden gedachten door je hoofd. Tijdens het werk, fietsen, autorijden,
een gezellig diner of 's nachts in bed. Andy Puddicombe laat je in Headspace zien hoe
je in tien minuten je hoofd tot rust kunt brengen. De oefeningen uit dit boek zijn snel,
makkelijk en effectief. Leer hoe je je makkelijker kunt concentreren, hoe je meer rust en
kalmte kunt ervaren en wat je kunt doen om lekker en ontspannen te slapen. 'Andy
Puddicombe doet voor meditatie wat Jamie Oliver voor eten heeft gedaan.' The New

York Times 'It’s kind of genius.' Emma Watson 'Ik kan niet meer stoppen met lezen.
Wat een inspirerend boek.' Libelle Andy Puddicombe is een voormalig boeddhistische
monnik en de belangrijkste meditatie- en mindfulnesstrainer in het Verenigd Koninkrijk.
Het werd zijn missie om meditatie uit de mystieke hoek te halen en het zo toegankelijk
mogelijk voor iedereen te maken. Hij richtte Headspace op, een wereldwijd
onlineplatform en app met geleide meditaties die hij zelf inspreekt.
Challenges and Opportunities of Corporate Governance Transformation in the Digital
Era Kuznetsov, Mikhail Yevgenievich 2019-12-27 While corporate governance has
been a successful concept throughout the centuries, it is in question whether this
concept can remain sustainable in the digital era and during a time of technological and
managerial disruption. Under the pressure of new economic, social, and ecologic
challenges, it is vital to understand how this concept needs to transform. Challenges
and Opportunities of Corporate Governance Transformation in the Digital Era is an
essential reference source that discusses concepts, trends, and forecasts of corporate
governance and examines its transformation under the pressure of new technologies
and economic changes. Featuring research on topics such as corporate identity, ecommerce, and cost management, this book is ideally designed for corporate leaders,
managers, executives, business professionals, consultants, professors, researchers,
and students.
De data-economie Viktor Mayer-Schönberger 2018-02-05
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
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