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Als laatste het hart Margaret Atwood 2015-10-20 Na de wereldwijde economische crisis houden Stan en
Charmaine, een pasgetrouwd stel, met moeite het hoofd boven water. Ze wonen in hun auto en verdienen
lang niet genoeg om hun torenhoge schulden af te betalen. Ze zijn zo wanhopig dat ze, wanneer ze een
advertentie zien in de lokale krant over een ‘sociaal experiment’ in de stad Isotopia, zich onmiddellijk
aanmelden. Alle deelnemers leiden een dubbelleven: de ene maand zijn ze gevangene, de andere maand
bewaker. Het is de ultieme vorm van timesharing. In het begin lijkt alles probleemloos te verlopen. Ze
hebben een eigen huis en een vaste baan. Maar wanneer Stan en Charmaine, zonder dit van elkaar te
weten, een allesverslindende obsessie ontwikkelen voor het stel dat in hun huis woont als ze zelf in de
gevangenis zitten, verandert het sprookje in een levensbedreigende situatie. Wantrouwen, schuld en
seksuele verlangens nemen de overhand. Stan moet vrezen voor zijn leven. Margaret Atwood schreef een
even briljante als angstaanjagende roman over de gevolgen die de economische crisis zou kunnen
hebben voor de vrijheid van het individu. Margaret Atwood (1939) wordt beschouwd als de ‘grande dame’
van de Canadese literatuur. Met haar talloze romans, gedichten en verhalenbundels heeft ze een
miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De blinde
huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto. ‘Het is hilarisch. Maar
je stopt wel met lachen als je je realiseert dat de wereld die hier wordt geschetst in elk opzicht
beangstigend geloofwaardig is.’ the Observer ‘Margaret Atwoods nieuwste boek is net zo heerlijk
verontrustend als haar toegewijde fans maar konden hopen.’ Daily Express ‘Het is niet gemakkelijk om
schrijvers te vinden die een bewerking van Een midzomernachtsdroom weten in te passen in een verhaal
met seksbots, blauwe teddyberen en een Elvis look-a-like die in zijn broek plast. Het is ook niet
gemakkelijk om schrijvers te vinden die bloedserieuze thema’s als de strijd tussen vrijheid en veiligheid,
de overdaad aan kapitalisme en het verdwijnen van privacy op zo’n luchtige manier kunnen behandelen.’
the Sunday Times Over Het jaar van de vloed (2009): ‘De humoristische inslag en het groteske karakter
van Atwood komen zeer ten goede aan deze roman.’ de Volkskrant ‘Atwood rijgt moeiteloos verschillende
takken van wetenschap aaneen in een poging de mensheid te duiden.’ de Telegraaf Over MaddAddam
(2013): ‘Haar personages verrijken de wereld om ons heen.’ The Economist ‘Atwoods roman doet denken
aan de late Shakespeare; haar scherpe en zwarte humor gaat hand in hand met een teder mededogen
voor de mens.’ The Independent
National Union Catalog 1980
Ulrich's International Periodicals Directory Carolyn Farquhar Ulrich 1998
Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991 Goethes kleurenleer, waarbij aan de beleving van kleuren
een belangrijke rol wordt toebedeeld.
Mergent Industrial Manual 2003
Red Book 1990-11 "The magazine for young adults" (varies).
ECEL 2021 20th European Conference on e-Learning Prof. Dr.-Ing. Carsten Busch 2021-10-28
Advances in Production Management Systems E. Eloranta 2012-12-02 This book is divided into four
sections: invited papers, principles, systems and techniques. The invited papers form an extensive
overview of the state-of-the-art of production management. The themes range from the everlasting hunt

for better productivity to the implications of CIM architectures (particularly CIM-OSA) for production
management. The other three sections of the book look at the various problems affecting production
management. One of the characteristics of modern production management is the need for better
principles, systems and techniques for interorganizational production management. Another topic of
crucial relevance is the necessity to master not only repetitive manufacturing but also one-of-a-kind
product manufacturing. From the managerial point of view, the forecast-based make-to-stock principles
have proven insufficient, with market forces demanding fast and reliable deliveries of customer-oriented
products. The goals of production management have been re-evaluated as a result.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Dochters van de bruid Susan Mallery 2017-07-18 Courtney, het buitenbeentje Courtney staat bekend als
brokkenpiloot. Maar ze mag dan minder georganiseerd zijn dan haar twee zussen, er is één ding waar ze
heel goed in is: geheimen bewaren - zoals haar affaire met een sexy producer! Bij het plannen van haar
moeders bruiloft komt alles aan het licht, en dat valt niet in goede aarde bij haar familie... Sienna, de vrije
ziel Wanneer Sienna's vriend haar een aanzoek doet - nota bene op het verlovingsfeest van haar moeder!
- is ze compleet verrast. Ze heeft al twee verbroken verlovingen op haar conto staan. Moet ze 'ja' zeggen,
terwijl ze daar eigenlijk helemaal niet zo zeker van is? Rachel, de cynicus Rachel dacht dat liefde voor
altijd was... tot het moment van haar scheiding. Terwijl de trouwdag van haar moeder dichterbij komt en
haar ex haar smeekt om een tweede kans, dringt een ongemakkelijk besef zich aan haar op. Was het
misschien ietsepietsie voorbarig om Greg zo resoluut de rug toe te keren?
Reference Book of Corporate Managements Dun and Bradstreet, inc 1994
Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications
Alphose Zingoni 2019-08-21 Advances in Engineering Materials, Structures and Systems: Innovations,
Mechanics and Applications comprises 411 papers that were presented at SEMC 2019, the Seventh
International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, held in Cape Town,
South Africa, from 2 to 4 September 2019. The subject matter reflects the broad scope of SEMC
conferences, and covers a wide variety of engineering materials (both traditional and innovative) and
many types of structures. The many topics featured in these Proceedings can be classified into six broad
categories that deal with: (i) the mechanics of materials and fluids (elasticity, plasticity, flow through
porous media, fluid dynamics, fracture, fatigue, damage, delamination, corrosion, bond, creep, shrinkage,
etc); (ii) the mechanics of structures and systems (structural dynamics, vibration, seismic response, soilstructure interaction, fluid-structure interaction, response to blast and impact, response to fire, structural
stability, buckling, collapse behaviour); (iii) the numerical modelling and experimental testing of materials
and structures (numerical methods, simulation techniques, multi-scale modelling, computational
modelling, laboratory testing, field testing, experimental measurements); (iv) innovations and special
structures (nanostructures, adaptive structures, smart structures, composite structures, bio-inspired
structures, shell structures, membranes, space structures, lightweight structures, long-span structures,
tall buildings, wind turbines, etc); (v) design in traditional engineering materials (steel, concrete, steelconcrete composite, aluminium, masonry, timber, glass); (vi) the process of structural engineering
(conceptualisation, planning, analysis, design, optimization, construction, assembly, manufacture,
testing, maintenance, monitoring, assessment, repair, strengthening, retrofitting, decommissioning). The
SEMC 2019 Proceedings will be of interest to civil, structural, mechanical, marine and aerospace
engineers. Researchers, developers, practitioners and academics in these disciplines will find them
useful. Two versions of the papers are available. Short versions, intended to be concise but selfcontained summaries of the full papers, are in this printed book. The full versions of the papers are in the
e-book.
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De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op
een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd
waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest
in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe heeft de geest zich zo kunnen
aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze gesprekken,

grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens
vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom
wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen?
De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden.
Wat is de rol van taal in de conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook
een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur
van verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het
onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen
zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel
hoeken op debat en controverse kan rekenen.
The Timber Producer 1994
Een liefdevolle wereld Will Bowen 2011-10-09 !-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal,
div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page
Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; msofooter-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -- Will Bowen is de auteur van
het populaire Een betere wereld, het boek dat door middel van een paars armbandje mensen helpt een
gelukkiger leven te leiden. In Een liefdevolle wereld past Will zijn `niet-klagen -methode toe om partners
een betere, liefdevoller relatie te geven. Hij geeft praktische tips hoe je kunt vermijden dat je negatief
reageert en hoe je een positieve levenshouding kunt aanleren én behouden. In dit boek komen vele
mensen aan het woord die vertellen hoe ze de negativiteitsbril af durfden zetten en ontdekten dat een
positieve kijk niet alleen henzelf inspireerde, maar ook hun omgeving ertoe aanzette de uitdaging aan te
gaan.
Industrial Equipment News 1969
Brieven van een reiziger Franz Liszt 1994 Reisbrieven van de pianovirtuoos en componist (1811-1886).
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