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When people should go to the book stores, search introduction by shop,
shelf by shelf, it is in point of fact problematic. This is why we allow the
books compilations in this website. It will totally ease you to see guide
The Comprehensive Vintage Motorcycle Price Guide 20132014 Ed Antique
Classic And Special Interest Motorcycles Model as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially
want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps
in your method can be all best place within net connections. If you goal to
download and install the The Comprehensive Vintage Motorcycle Price
Guide 20132014 Ed Antique Classic And Special Interest Motorcycles
Model, it is definitely simple then, back currently we extend the belong to
to buy and create bargains to download and install The Comprehensive
Vintage Motorcycle Price Guide 20132014 Ed Antique Classic And Special
Interest Motorcycles Model fittingly simple!

Yearbook of International Organizations 2013-2014 Union of International
Associations 2013-09-06 Providing both an international organizations
and research bibliography, Volume 4 cites over 46,000 publications and
information resources supplied by international organizations, and
provides nearly 18,000 research citations under 40 subject headings. This
volume also includes a research bibliography on international
organizations and transnational associations.
De wielermaffia Tyler Hamilton 2012-11-13 Tyler Hamilton was een van
de meest geliefde en snelste wielrenners ter wereld. Zijn jarenlange
dopinggebruik heeft hij altijd ontkend. In De wielermaffia vertelt hij voor
het eerst zijn verhaal. Hij laat zien hoe de wereld van het professionele
wielrennen met de komst van het `wondermiddel EPO midden jaren
negentig in korte tijd drastisch veranderde. Om in de Tour met de besten
mee te kunnen komen, kon je niet anders dan doping gebruiken. Meer
nog dan Hamilton was zijn vriend en ploeggenoot Lance Armstrong een
spin in het dopingweb. Hij was het die EPO faciliteerde, contacten
onderhield met de meest vooraanstaande artsen onder wie de sluwe
Italiaanse dokter Michele Ferrari en zijn mederenners dwong om doping
te gebruiken.
Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude januariochtend wordt
in de sneeuw die Shetland bedekt het lichaam gevonden van Catherine

Ross. Het zeventienjarige meisje is gewurgd met een sjaal. Boven het
lichaam cirkelt een grote groep raven. Inspecteur Jimmy Perez
ondervraagt als eerste Magnus Tait, de laatste die Catherine in leven
heeft gezien. De plaatselijke bevolking brengt de verdachte ook in
verband met de verdwijning van de elfjarige Catriona Bruce, een aantal
jaren geleden. Voor de bewoners van Shetland is Magnus de
gedoodverfde moordenaar. Maar Perez twijfelt. Is deze eenzame,
tragische figuur wel tot moord in staat?
Laatste trein naar Zona Verde Paul Theroux 2013-09-17 `Ik was weer
gelukkig, terug in Afrika, rijk van het licht, schrijft Theroux wanneer hij
begint aan een nieuwe reis: van Kaapstad naar Angola, dwars door het
continent waar hij zoveel van houdt. Hij reist door de Kaapprovincie van
Zuid-Afrika naar Namibië, waar hij een oude droom verwezenlijkt: de San
(Bosjesmannen) bezoeken. Hij onderneemt een adembenemende
olifantensafari in Botswana en belandt in Angola, bijna op de grens met
Congo. Na meer dan vierduizend kilometer door de bush beëindigt hij zijn
reis eerder dan hij van plan was, een beslissing waarover hij,
teleurgesteld, genadeloos eerlijk schrijft.
Fantasia III / druk 1 Geronimo Stilton 2008 De feeënkoningin uit Fantasia
is ontvoerd door de gemene heks Stega. Geronimo Stilton (ik-figuur)
besluit te helpen. Hij beleeft daarbij veel spannende avonturen.
Het rookgordijn Joop Bouma 2013-07-02 De tabaksindustrie in Nederland
heeft decennialang grote invloed gehad op het tabaksbeleid van de
overheid. In de media meed de bedrijfstak zorgvuldig iedere discussie
over roken en gezondheid, maar gelijktijdig hebben de
sigarettenfabrikanten met een uitgekiende lobby sinds de jaren 70 met
succes overheidsbeleid ondermijnd en getraineerd. Dit blijkt uit interne
documenten van de Nederlandse tabaksindustrie, die in de VS bij
rechtszaken openbaar zijn geworden. Gedwongen door schadeclaims
heeft de industrie opening van zaken moeten geven over de gevaren en
risico's van het roken. Tot 1999 ontkenden de fabrikanten het
verslavende effect van nicotine en tot voor kort bestreden zij de
uitkomsten van wetenschappelijke studies die de relatie tussen roken en
kanker aantoonden. Bij de productie van sigaretten en shag worden
stoffen toegevoegd waarvan een aantal op z'n minst het verslavende
effect versterken. En hoewel de sigarettenindustrie altijd beweerd heeft
dat haar marketingbeleid niet op jongeren is gericht, blijkt in de praktijk
dat deze doelgroep wel degelijk de reclame heeft bepaald. In dit boek
wordt gedetailleerd beschreven hoe de tabaksindustrie in Nederland
jarenlang, niet gehinderd door overheidsingrijpen, een product op de
markt kon brengen, waaraan in Nederland sinds 1950 ongeveer een
miljoen mensen zijn overleden. Joop Bouma, onderzoeksjournalist bij
Trouw, beschrijft in dit boek de Nederlandse tabakslobby en de reacties
daarop uit politiek en samenleving. Hij maakte ook gebruik van
duizenden interne documenten die vijf Nederlandse ministeries vrijgaven
na een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur.

De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een schipbreuk spoelt de
lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de
kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de
wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen
zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder
ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland.
Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug
willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de
wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de
korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele
illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in
meer dan 20 talen vertaald.
De drie musketiers Alexandre Dumas 1890 Historische roman, spelend in
1625, over de lotgevallen van drie, later vier koninklijke musketiers, die
een strijd op leven en dood voeren met aanhangers van de minister
kardinaal Richelieu.
De zwakste schakel Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is
wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn
Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De
zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement.
Deze inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel
minder tijd kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te
doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige technieken zorgen ervoor
dat projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat de
gewenste resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een
belangrijk boek voor iedereen die dagelijks de uitdaging aangaat om
innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren. `Iedereen die geen
exemplaar van dit boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans
om zich zowel zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu
Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper,
leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun
eigen organisaties.
The Comprehensive Vintage Motorcycle Price Guide - 2013/2014 Ed.
2013-04-15 The vintage motorcycle market is alive and vibrant, with more
and more enthusiasts buying and selling vintage bikes—some for
investment and some for pure enjoyment. This Guide includes
comprehensive data for dozens of brands from the U.S. and around the
world, from Ace to Zundapp. It covers all models for the years 1901
through 1996. Designed by enthusiasts for enthusiasts, the Guide opens
with an overview of which bikes are hot and which are not, with
commentary by vintage motorcycle experts on why prices are changing
as they are. It also includes a guide to show how each price grade is
defined and how to recognize which grade a particular bike belongs in.

Prices are derived from actual sales between knowledgeable enthusiasts
and are given for six quality grades, ranging from rat-bike to like-new.
Unlike price guides used by insurance companies to establish motorcycle
values, this Guide is based on actual purchase prices tallied from recent
auctions and major motorcycle exchange meets. Printed in a handy
pocket-size, this is the perfect companion to have with you at the next
motorcycle auction or when you find that rare specimen in the farmer’s
barn. Just one insight gained from this price guide on your next sale or
purchase will earn back many times the book’s cost.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van
Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over
een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als
het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader
dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil.
Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken
wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin
subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat is belangrijker
in de liefde: wat we wensen of wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen
onze keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door krachten die we
niet onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze
vragen en portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het stadsleven
en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een straatverkoper die in boza
handelt, een traditioneel Turks drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd
wordt niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn
vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de
straten van Istanbul in een periode die vier decennia omspant, van 1969
tot 2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse baantjes, naast het
verkopen van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige van de
veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan en vraagt zich
vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem
anders maakt dan alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd wordt verteld
vanuit het perspectief van een groot aantal personages en is een modern
epos over het leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke
oeuvre van de meesterverteller Orhan Pamuk.

Hond & liefde Clive D.L. Wynne 2019-12-25 Dierpsycholoog Clive Wynne
neemt ons in Hond & liefde mee in zijn onderzoek naar de liefde van de
hond voor zijn baasje, en waar die vandaan komt in de evolutie van wolf
naar huis- en hulphond. Hij vertelt toegankelijk en betrokken over het
gedrag van, maar meer nog over onze relatie met ons favoriete huisdier.
Zo laat hij zien dat honden niet per se bijzonder intelligent zijn, maar hun
slimheid danken aan hun toewijding en hard werken. Hond en liefde is
een verhelderend en opvallend populairwetenschappelijk boek over de
relatie tussen mens en hond.
Daantje, de wereldkampioen Roald Dahl 2016-01-26 'Daantje, de
wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig
kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is aardig, slim,
oplettend en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen,
samen met zijn vader, een geweldig verteller en een genie op het gebied
van vliegers. Net als de dorpsagent en de domineesvrouw stroopt
Daantjes vader af en toe een fazantje omdat het zo vreselijk spannend
is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks een
jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn vader bindt Daantje
de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De mysterieuze zolder Neal Shusterman 2014-09-05 Een geniale
uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend avontuur... Een
mysterieuze zolder... In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde
voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een
garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de
spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien wat er over 24
uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar
liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen.
Al snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse
natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn uitvindingen van de
grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit
ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is
het begin van een zinderend en meeslepend avontuur...
Fluisternetwerk Chandler Baker 2019-09-03 ‘Als je maar naar ons had
geluisterd,’ vertellen de vrouwen op de eerste bladzijde van
Fluisternetwerk, ‘dan zou dit allemaal niet gebeurd zijn...’
Razendspannende roman voor liefhebbers van Liane Moriarty en Big Little
Lies Sloane, Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren bij Truviv, Inc. Het
plotselinge overlijden van de directeur betekent dat hun baas, Ames,
waarschijnlijk de leiding over het hele bedrijf zal overnemen. Ames wordt
al jaren omringd door geruchten over hoe hij vrouwen behandelt. Deze
geruchten zijn altijd genegeerd, onder de tafel geveegd door degenen
hogerop. Maar de wereld is veranderd, en de vrouwen bezien zijn

promotie nu in een ander licht. Deze keer, als ze ontdekken dat Ames zich
ongepast gedraagt, zullen ze het niet zomaar laten gaan. Deze keer
zullen ze besluiten dat het genoeg is geweest. Het besluit van Sloane en
haar collega’s zet een catastrofale beweging in gang in het kantoor.
Leugens zullen worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden onthuld. En
niet iedereen zal het overleven. Al hun levens – als vrouwen, moeders,
echtgenotes, vriendinnen, zelfs als tegenstanders – zullen dramatisch
veranderen.
De benedenrivier Paul Theroux 2012-08-28 Ellis Hock had nooit gedacht
dat hij nog naar Afrika terug zou keren. Hij drijft een ouderwetse
herenmodezaak in een dorp in Massachusetts, maar droomt nog steeds
van zijn Afrikaanse Eden, het dorp aan een geïsoleerde benedenrivier in
Malawi waar hij vier jaar als schoolmeester doorbracht. Als zijn vrouw bij
hem weggaat en zijn dochter haar deel van het testament al wil opeisen,
beseft hij dat er maar één plek op aarde is waar hij naartoe kan: het dorp
in Malawi waar hij ooit gelukkig was. Hij treft een veranderd dorp aan: de
school die hij heeft gebouwd is in verval geraakt, de kerk en de kliniek
zijn verdwenen, de bevolking is verarmd en apathisch. Ze herkennen hem
nog wel de blanke man die niet bang is voor slangen en ontvangen hem
met open armen. Maar is dit nieuwe leven een ontsnapping of wordt hij in
de val gelokt?
De dromendieven Maggie Stiefvater 2014-09-15 Maggie Stiefvater is een
meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat zou
je dan nemen? Ronan Lynch heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij
voorwerpen uit zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens:
een groepje vrienden van de eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de
dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken dat hij verborgen is in
de bergen vlak bij hun school. Tijdens hun zoektocht naar de koning
komen Ronans geheimen langzaam maar zeker aan het licht en zetten ze
een reeks onheilspellende gebeurtenissen in gang... De dromendieven is
het tweede deel van de nieuwe, verslavende fantasyserie van Maggie
Stiefvater. Eerder verscheen De ravenjongens. Stiefvaters debuut Huiver
stond wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York
Times. De pers over De ravenjongens: 'De onheilspellende sfeer zet je
nekhaartjes gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen
en een eeuwenoude legende, verweven met de onderlinge vriendschap
van de jongens en de mysterieuze Blue, zorgen ervoor dat dit verhaal je
niet meer loslaat.' Young Adult Books
De derde toestand Amos Oz 2011-06-21 Efraïm, kortweg Fima, is een
54-jarige Israëliër, die alles veel en veel beter weet dan de regering, er
eindeloze tirades tegen af kan steken en trouwens graag woest tekeer
gaat tegen elk onrecht waar ook ter wereld. Hij jaagt er zijn vrienden
moeiteloos mee in de gordijnen. Een onmogelijke man. Maar hij is ook
uiterst behulpzaam, trekt zich het lot van de behoeftigen aan, van de
vrouwen, van de zoon van zijn ex-vrouw, tot wie hij nu eens een tedere
en dan weer maniakaal woeste relatie onderhoudt. Het beeld dat Oz

schetst van deze man uit onze dagen herkennen we moeiteloos in
mensen om ons heen, en in onszelf.
Fantasia IV Geronimo Stilton 2009 In Fantasia is het laatste drakenei
gestolen. Nu dreigen de draken uit te sterven. Geronimo Stilton (ikfiguur) wordt gehaald om te helpen zoeken naar het ei.
Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 Orson Scott Card is voor
sciencefiction wat Tolkien is voor fantasy. Enders Game sloeg bij
verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten
gezien als het beste wat sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft
twee bloedige invasies van `Kruiperds maar nauwelijks overleefd. Om een
derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar
veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een
sterschip van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al
heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal
blinkt hij uit, waardoor de schoolleiding torenhoge verwachtingen van de
jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet Zal het Ender lukken om
de held te worden die de Aarde gaat redden?
Koersen in het duister David Millar 2012-06-12 Het onthullende
dopingverhaal van een topwielrenner In deze autobiografie vertelt de
Britse topwielrenner David Millar op een eerlijke en open manier hoe hij
tot dopinggebruik is gekomen. Hij vertelt onder andere hoe groot de druk
van het wielerwereldje is om mee te doen aan de dopingcultuur. Hij werd
betrapt en geschorst. Inmiddels fietst Millar weer en zet hij zich actief in
voor de strijd tegen doping in de sport. Deze autobiografie, die een
unieke kijk achter de schermen van het wielrennen geeft, is
waarschijnlijk het meest onthullende en authentieke dopingverhaal van
een coureur, dat er tot nu toe is verschenen.
Naschokken Nadia Owusu 2021-03-02 Buitengewone memoir over
identiteit, familie en verbondenheid. Voor liefhebbers van Zadie Smith en
Maggie Nelson. Als Nadia twee is, laat haar Armeens-Amerikaanse
moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft achter met haar kleine zusje en
hun Ghanese vader, die als ambtenaar bij de Verenigde Naties werkt. Ze
bewonen plekken over de hele wereld: Rome, Dar es Salaam, Kumasi en
Londen. Nadia spreekt meerdere talen en heeft meerdere thuislanden. Ze
vraagt zich af of ze Europees, Afrikaans of Amerikaans is. Of niets van dat
alles? Als haar vader overlijdt, voelt Nadia zich meer dan ooit ontworteld
en alleen. Naschokken is het ontroerende verhaal van Nadia’s zoektocht
naar haar identiteit, dat laat zien welke naschokken een trauma kan
hebben op persoonlijk vlak, en ook hoe dat doorwerkt van generatie op
generatie.
Neergestort Gary Paulsen 1996 Na een vliegtuigongeluk moet een
13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te
houden. - 13 jaar e.o.
De avonturen van een jonge bioloog David Attenborough 2018-02-14
Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!' Sir David Attenboroug, de
bekendste bioloog ter wereld 'Onmogelijk om weg te leggen.' The

Telegraph Vijftig jaar geleden veranderde Sir David Attenborough de
manier waarop we naar de natuur kijken voorgoed. In een tijd waarin de
natuurdocumentaire nog niet bestond moest de man, die later Planet
Earth zou maken, alles in de praktijk bedenken. In dit boek kijkt de
legendarische Brit terug op die baanbrekende eerste stappen voor de
BBC. Een spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met
Attenborough in gevecht gaat met kaaimankrokodillen, gaat racen met
luiaards, gaat vissen naar piranha's en achter komodovaranen aangaat
tijdens een gevaarlijke fotoshoot. In zijn kenmerkende stijl vertelt de
bekendste bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn
indrukwekkende carrière.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik
mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen
kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier
kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute
armoede leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en
zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd.
Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen
van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend.
Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer
teleur.
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne
science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells
(1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk
geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het
Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van een vreemdeling
voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil
vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter
vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren
dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te
wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige
beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt
dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet
zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een
plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar
gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de
Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven,
erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie.
Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je
raakt.’ NRC
Nosferatu Joe Hill 2013-08-06 'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk.
Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel slechte auto,
bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx. Charlie
houdt zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een plek die hij
Kerstland noemt, 'waar het verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog

nooit een kind teruggekomen, behalve één meisje, Victoria McQueen. Dat
was echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies
ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem
wanhopig te vergeten. Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de
bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer rond in zijn NOS4A2, op jacht En
hij zal pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar iets
heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg
is een strijd op leven en dood... Nosferatu is een griezelig goede thriller
die je diep de donkere kant van de verbeelding in trekt.
'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum opus, een
ongelooflijk boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met
lezen is het onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de
gelauwerde schrijver van onder andere Zwart hart en Hoorns, dat is
verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de schrijver van
de comics Locke & Key. Samen met Stephen King schreef hij de novellen
Hoogste versnelling en Het hoge gras.
Podkin Eenoor Kieran Larwood 2017-03-03
Grondregels van de filosofie van het midden Eric Hoogcarspel 2011
Hoogcarspels vertaling van Nagarjuna's Grondregels is de eerste in het
Nederlands direct uit het Sanskriet.Nagarjuna leefde waarschijnlijk in de
tweede eeuw van onze jaartelling in India en is een van de invloedrijkste
boeddhistische denkers. Hij ontwikkelde zijn filosofie in de traditie van de
Prajnaparamita Sutra's, die leren dat de dingen 'leeg' zijn als een illusie.
Het werk dat hier wordt gepresenteerd is een vertaling van Nagarjuna's
bekendste werk, de Mulamadhyamakakarika's. In dit werk probeert de
filosoof aan te tonen dat de werkelijkheid niet kan worden teruggebracht
tot begripsmatige structuren, omdat denken en begripsvorming op het
vlak liggen van de mentale voorstelling en daarom fantasie zijn. De
werkelijkheid wordt daarentegen ervaren en juist om die reden kan ze
niet worden gedacht. Het werk heeft enorme invloed uitgeoefend op de
geschiedenis van het boeddhistisch denken in Centraal- en Oost-Azie.
Nagarjuna toont de absurditeit aan van begrippen zoals substantie,
causaliteit en de idee van beweging, tenminste voor zover die termen
gedacht worden te verwijzen naar een op zichzelf bestaande
werkelijkheid. Evenals de westerse filosoof Immanuel Kant wijst hij op de
grenzen van het menselijk verstand en schept zo openheid voor de
vrijheid van het ervaren.
Stad in brand Garth Risk Hallberg 2015-10-30 ‘Een grote,
duizelingwekkende debuutroman.’ – The New York Times Stad in brand is
een in alle opzichten grote en grootse roman over liefde, verraad en
vergiffenis, over kunst, New York en rock-’n-roll, vol personages van wie
je gaat houden. Een boek om je helemaal in te verliezen. Oudejaarsavond
1976, vlak voor middernacht. New York staat op scherp. Vanuit Central
Park klinkt een pistoolschot. En dan nog een. De zoektocht naar de
schutter brengt een aantal onvergetelijke personages bij elkaar, uit
allerlei uithoeken van de stad: Regan en William Hamilton-Sweeney, de

gebrouilleerde erfgenamen van een van de grootste fortuinen van de
stad; Keith en Mercer, de mannen die hen, in voor- en tegenspoed,
liefhebben; Charlie en Samantha, twee tieners uit de voorsteden,
aangetrokken door de New Yorkse punkscene; een obsessieve journalist;
diens idealistische buurvrouw en de rechercheur die probeert te
achterhalen wie van hen mogelijk betrokken is geweest bij het
schietincident. Al deze levens zijn met elkaar verbonden. En wanneer het
licht uitvalt tijdens de beruchte black-out van 13 juli 1977, veranderen al
deze levens voorgoed.
De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders
naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub
heeft in de kelder. Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de
mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben.
Kitser bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar
hoe ver mag je gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de
waarheid? De spionnenclub is een spannend en ontroerend boek over
vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep houdt en
verrast.
Het huis van de familie Turner Angela Flournoy 2017-02-07 Wanneer
Viola ziek wordt en bij haar oudste zoon intrekt, komen al haar kinderen
bijeen om over het lot van hun ouderlijk huis te beslissen. In meer dan
vijftig jaar zijn er dertien Turners opgegroeid. Het huis zag kleinkinderen
geboren worden, een vader overlijden en de stad Detroit instorten. Nog
steeds staat het er, te midden van leegstand en verval. Het blijkt zo goed
als niets meer waard. Nu pas wordt duidelijk hoezeer het familieverleden
ook de toekomst van het huis en zijn bewoners zal bepalen.
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.
Wie je morgen bent Rebecca Stead 2016-09-01 Bridge, Emily en Tabitha
zijn al jarenlang beste vriendinnen. Maar dit schooljaar lijkt niets meer
hetzelfde. Wat gister normaal was, is nu ineens kinderachtig. Waar de
een er nog altijd hetzelfde uitziet, wordt de ander ineens jaren ouder
geschat. Blijven vriendschappen hetzelfde, als je zelf in sneltreinvaart
verandert, en de wereld om je heen ook? Hoe trouw moet je blijven aan
een vriendin die keuzes maakt waar je niet achter staat? Wat doe je als
een gewaagde foto in verkeerde handen valt en doorgestuurd wordt door
de hele school? En kun je verliefd worden op iemand met wie je bevriend
bent? Een indrukwekkend verhaal over liefde, vriendschap en verraad, en
jezelf blijven in een tijd waarin sociale media alles beheersen.
M-train Patti Smith 2015-10-06 ‘Als kind dacht ik dat ik nooit volwassen

zou worden, omdat ik het niet wilde. En toen realiseerde ik me, nog niet
zo lang geleden, dat ik een bepaalde lijn had overschreden, onbewust
gehuld in de mantel van mijn chronologie. Hoe zijn we zo verdomd oud
geworden, zeg ik tegen mijn gewrichten, tegen mijn ijzerkleurige haren.
Nu ben ik ouder dan mijn lief, mijn overleden vrienden. Misschien word ik
zo oud dat de New York Public Library zich verplicht voelt mij de
wandelstok van Virginia Woolf te geven. Die zou ik koesteren voor haar,
en ook de stenen in haar zakken. Maar ik zou ook blijven leven en
weigeren mijn pen af te geven.’ – Patti Smith
Duurzame ontwikkeling Willy Sleurs 2008-09-01 Het begrip duurzame
ontwikkeling heeft vandaag een prominente plaats verworven in
berichtgeving en beleidsdocumenten. Steeds meer wordt het belang
onderstreept van het zoeken naar een evenwicht tussen economische
groei, sociale rechtvaardigheid en een gezonde leefomgeving; van het
streven naar solidariteit, niet alleen tussen ‘hier’ en ‘elders’, maar ook
tussen ‘nu’ en ‘later’. Het onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor
op deelname aan het maatschappelijk leven waarin de idee van duurzame
ontwikkeling steeds meer op de voorgrond zal treden. Het thema moet
dan ook een prominentere plaats krijgen in het schoolcurriculum. Dit
handboek wil in de eerste plaats voorbeelden aanreiken om ‘educatie
voor duurzame ontwikkeling’ een plaats te geven in het curriculum van
de lerarenopleiding. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze
waarop het thema ‘duurzame ontwikkeling’ in de lespraktijk van de leraar
lager en secundair onderwijs kan worden geïntegreerd. Het biedt ook
inspiratie voor schoolleiders om ‘duurzame ontwikkeling’ een plaats te
geven in het pedagogisch project van de school. Extra illustratiemateriaal
bij dit boek vindt u onder de rubriek 'downloads'.
Rapport over de ongelijkheid in de wereld Emmanuel Saez 2018-08-30 Al
enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke
belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog
vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of
terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende economen
(verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over
de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken,
ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze
economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen
landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen
zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk
beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document
voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente
onderwerpen in de hedendaagse politiek en economie. De informatie die
erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor politici,
beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
Medea Euripides 1811
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