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kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid
nemen, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen
samenwerken. Schoolprogramma’s zijn daar niet altijd
voldoende op toegerust. The Leader in Me is een
procesaanpak die staf, leerlingen en ouders betrekt bij
het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de
eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is
gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief
leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over
de hele wereld, ook in de Lage Landen. De zeven
eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap: 1
Wees proactief 2 Begin met het einde voor ogen 3
Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst
begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de zaag
scherp Stephen R. Covey was een internationaal vermaarde
leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn
bestseller De zeven eigenschappen van effectief
leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke
leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25
miljoen verkochte exemplaren in 38 talen. Zijn zoon Sean
Covey is executive vice president van FranklinCovey en
leidt de divisie Education van het bedrijf. David K.
Hatch is daar global director of strategic initiatives.
Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs
in Raleigh, North Carolina. Ze heeft de eerste op
leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde
Staten opgezet.
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed
ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491
woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in
Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend
water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico
verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer
geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het
grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter
dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de
Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan
maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk
dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met
Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan
wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en
levendige synthese van wat door historici, geografen en
archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de
prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners
van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze
talloze mythen en neemt de lezer mee naar de
intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de
Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met
het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief,
primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te
verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en
aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer
nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op
de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van
Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig,
uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te
denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika
wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen
die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek
een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten
is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die
zo vaak op zowel hilarische als ontroerende wijze wordt
opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is
¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn
vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een
man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn
belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een
protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus
al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een
van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris.
Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos
neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David
Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn
boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest
voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien
bij David Letterman. Ook in België is zijn faam groot:
¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld?
Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef Het
Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en
ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten,
mimespelers en over zichzelf vertellen als David
Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿
Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk
van David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken
dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie
dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek
meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten
van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in
zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit
te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een nog
grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan
in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David
Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er
bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas
een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011
Studieboek op hbo/wo-niveau.
De kleine managen voor Dummies / druk 1 2012
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen Andy
Griffiths 2014-10-22 Als je dacht dat de boomhut niet
nóg hoger kon, dan heb je het goed mis! De boomhut is
uitgebreid met maar liefst dertien gloednieuwe
verdiepingen. Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun
waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen! Spring op de
hoogste trampoline ter wereld, rooster marshmallows
boven een werkende vulkaan, neem een duik in de
chocoladewaterval, aai de babydinosaurussen, wandel
hand-in-slurf met de Slurfi nator, vlieg met een
draaistoel met propelleraandrijving, stap in de enge
achtbaan en maak kennis met Professor Stupido, de
grootste ON-uitvinder van de wereld. Dus waar wacht je
nog op? Kom naar boven!!!
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman
Anderson 1995
The leader in me Mariel Summers 2015-07-31 In het
onderwijs ligt de focus terecht niet meer op
kennisoverdracht alleen. De maatschappij vraagt van onze
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bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de
Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang
duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen
en culturen betrad die in alles verschilde van de ons
toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft
voor Science en The Atlantic Monthly.
Het feest van de navolging / druk 1 Richard J. Foster
2008-02 Aanwijzingen voor de weg naar een actieve
beoefening van het geestelijk leven, bestaand uit een
gehoorzame onderwerping aan een aantal regels voor
gebed, vasten, onderdanigheid en dergelijke.
Wie kun je vertrouwen? Tui T. Sutherland 2016-06-01
Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige,
driehoekige vinnen herkende die door het water sneden.
‘Haaien,’ zei hij op hetzelfde moment dat Abeke ook
geschokt naar adem hapte. Honderd eilanden... en op een
van die eilanden leeft het Koningsdier dat Conor, Abeke,
Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun
strijd om Erdas te redden. Maar hoe vind je een magisch
wezen dat zich al decennialang verborgen houdt? Tijdens
hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan
de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze
mist de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op
het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar onverwacht
dichtbij. Er is een verrader in hun midden... maar wie?
TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op
www.spiritanimalstest.nl.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst
Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om
maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we
langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term
‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij
raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp
werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De
meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en
besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende
verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk
anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te
geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen,
ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder
tijd.
Arts & Humanities Citation Index 1980
Het Lichaam Bill Bryson 2019-10-03 Bill Bryson toont in
'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal
bestaat dan dat van ons eigen lichaam. In zijn
bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles
maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van
de wereld op onweerstaanbare wijze toegankelijk voor
miljoenen lezers. Nu richt hij zijn aandacht op de
kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens
is een universum op zich, bestaande uit 37,2 biljoen
cellen. Als je elke streng DNA uit onze cellen achter
elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16
miljard kilometer. We worden bewoond door 40 000 soorten
microben. En hoe vaak denk je dat je per dag met je ogen
knippert? Het antwoord: 14 000 keer, waardoor we zo’n 23
minuten per dag met gesloten ogen doorbrengen. In 'Het
lichaam' neemt Bryson ons mee op een fascinerend
avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan
informatie, onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson
op zijn best.
Roodkapje Jacob Ludwig Carl Grimm 187?
Dansen op lucht Nora Roberts 2013-10-10 Als Nell
Channing een nieuw leven begint op een eiland voor de
kust van Massachusetts, denkt ze eindelijk veilig te
zijn voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze gaat werken
bij Mia Devlin, wier boekhandel annex café het bruisende
centrum van het eiland vormt. Al snel is sheriff Zack
Todd er niet meer weg te slaan. Maar net als Nell hem
een beetje begint te vertrouwen, wordt ze hardhandig
geconfronteerd met haar verleden en met het feit dat het
eiland nog steeds zucht onder een vreselijke vloek
Timemanagement volgens Covey Stephen R. Covey 2011-10-22
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de
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rondte werkt en toch constant in tijdnood verkeert? Dat
vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je
nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey
beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de
prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de
eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes
en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om
te gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen
we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet
genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar toe
Timemanagement volgens Covey biedt een heldere methode
gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee
kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een
goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes
maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt,
hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de
verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet
meer een kwestie van tijd maar van prioriteit.
15 dagen zonder hoofd Dave Cousins 2014-04-05 Binnen
vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn
broertje Jay voorgoed... Het leven is niet gemakkelijk
voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en
zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo.
Wanneer Laurence hoort van een radioquiz waarmee hij een
luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle
problemen te kunnen oplossen. Een onbezorgde vakantie
zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer hun moeder op
een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay
zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar
verdwijning voor iedereen geheim te houden... 15 dagen
zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over
familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het
perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd
boven water probeert te houden wanneer alles even
tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een
genot om te lezen' Sunday Times
Philothea, of inleiding tot het godvruchtige leven
Franciscus (van Sales) 1860
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke
en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het
hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Dribbel naar het strand / druk 7 Eric Hill 2014-03-26 De
jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en
moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft.
Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf
ca. 2 jaar.
Money Matters Workbook for Teens (Ages 11-14) Larry
Burkett 1998-03 Did you know that the average American
teenager spends nearly $3,000 a year? Sounds like a lot,
doesn't it? But with money gifts from birthday and
Christmas, allowances, and part-time jobs, teenagers
have gained purchasing power in this country. But when
you turn 20, will you know where that $21,000 went? We
like to have money, save money, and especially spend
money, but few people put learning about money at the
top of their priority list. As a teen, maybe you don't
feel that you have enough money to worry about it, but
even though you don't have much, you have enough to
matter-especially to the people that sell products for
teens! Don't get caught in the web of marketing gurus.
Take control of your money, so no one else will. In the
Money Matters Workbook for Teens, Larry Burkett and Todd
Temple will show teens how to: Pay fair price for
quality items Avoid being ripped off by misleading ads
and salespeople Stay out of debt Save for a car,
college, your own business Give money away that will
make a difference in the world Save money to do fun
things with your friends Learn skills that will help you
right now, and prepare for a successful financial future
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In
1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs
Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat
Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek
stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar
haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze
2/5

Downloaded from leofarache.com on August 14, 2022 by
guest

in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond
de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen
alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze
dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken,
en confronteert hem aldoor met het mysterie, de
schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is
meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet
los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van
uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim
langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een
zoektocht naar de betekenis van het leven en een
natuurklassieker van jewelste.
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe
editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van
Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen
exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt
als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat:
het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard
Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor
organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met
welke producten behalen we de hoogste winst?), en op
persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet
ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide
gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder
gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar
ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de
professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het
helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te
komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is
aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van
het principe in (online) netwerken.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat
is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit
hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur,
familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell
is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was
hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van
Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Eat that frog Brian Tracy 2017-01-01 Als je elke ochtend
begint met het eten van een levende kikker, zal de rest
van de dag 'een makkie' zijn (aldus Mark Twain). 'Eat
that frog' laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker
op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de taken
waar je het minst zin in hebt. De taken die je voor je
uitschuift blijken namelijk bijna zonder uitzondering de
taken te zijn die de grootste, meest positieve impact op
je leven zullen hebben. In deze klassieker over
productiviteit legt Brian Tracy uit dat succesvolle
mensen niet alles proberen te doen, maar focussen op de
belangrijkste taken en zorgen dat die goed gedaan
worden. Hij vertelt je hoe je voorkomt dat technologie
je tijd domineert en geeft eenentwintig praktische en
haalbare stappen die je helpen om te stoppen met
uitstellen. En vandaag nog je leven te veranderen.
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené Brown heeft
de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de
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emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven,
en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders
en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte
dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot
Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe
ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we
moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe
boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te
beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap:
vanuit het hart en vol moed.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar
vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is
dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar
levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een
ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van
Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode
vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is
maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze
krijgt een idee...
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een
psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding
tot de logotherapie -- on cover.
Onder de maan Patricia Briggs 2015-07-10 'New York
Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met
‘Onder de maan’ het eerste deel in de Mercy Thompsonserie, die onder het nieuwe label URBAN verschijnt. Voor
de liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’,
‘Charmed’, ‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken
en serie ‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een
normaal leven leiden, met haar eigen garagebedrijf, haar
kat en haar vrienden om haar heen. Maar als je zelf de
vorm van een coyote kunt aannemen, je buurman een
weerwolf is, en je onder je vrienden ook vampieren en
fae kunt rekenen, is ‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus
als een van haar vrienden bedreigd wordt door een groep
schimmige figuren die uit lijken te zijn op geweld,
steekt Mercy daar een stokje voor – maar de situatie
blijkt een stuk explosiever dan ze had gedacht... ‘Een
fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik voelde mee
met haar sterke personages en keek meteen uit naar het
volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de ‘Heksen’serie ‘Ik ben dol op deze serie!’ Charlaine Harris,
auteur van de ‘True Blood’-serie
Joris en de geheimzinnige toverdrank Roald Dahl
2016-01-26 Joris moet op een ochtend in zijn eentje op
zijn grootmoeder passen, maar die is intens gemeen. Hij
bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar
maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris en
de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch
kinderboek van de wereldberoemde 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. Joris
woont op een boerderij, ver van alles af. Op een
zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn
grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat
akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan: hij
gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles
in: kanariezangzaad, varkenstabletten, motorolie en nog
veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en
groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak
heen! Wanneer Joris en zijn vader besluiten nog meer
toverdrankjes te gaan maken, gebeuren de vreemdste
dingen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver
ter wereld.’ – VPRO-gids
De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy
Griffiths 2014-02-28 Deel 2 van de waaaaaaaaaaanzinnig
succesvolle boomhutreeks;;;Je kan onze knotsgekke
kleurplaten terugvinden onder 'Downloads' Ga op bezoek
bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu met 13
gloednieuwe verdiepingen, waaronder een botsautobaan,
een skate-ramp, een arena voor moddergevechten, een
antizwaartekrachtkamer, een ijssalon met 78 smaken,waar
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een ijs-opscheppende robot werkt, die Edward Schephand
heet, en het Labyrint des Doods, dat zo ingewikkeld is
dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit weer
uit is gekomen... althans, tot nog toe niet. Dus waar
wacht je op? Kom naar boven!
De staat van Afrika Richard Dowden 2012-12-21 Voor 'De
staat van Afrika' reisde Richard Dowden decennialang
door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en
ziekte. Hij luisterde, leerde en analyseerde. Elke keer
als iemand zegt 'Afrika is...', verbrokkelen de woorden.
Bij elke generaliserende uitspraak moeten op zijn minst
vijf landen worden uitgesloten. En net als je denkt dat
je iets met zekerheid hebt vastgesteld, dat je een
bepalende karakteristiek hebt gevonden, doet zich het
tegendeel op andere plaatsen voor. Afrika zit vol
verrassingen. Decennialang reisde Richard Dowden door
Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte.
Hij luisterde, leerde en analyseerde. Door de
persoonlijke verhalen die hij vertelt, brengt Dowden de
Afrikaanse geschiedenis tot leven.
Meesterschap in liefde Don Miguel Ruiz 2018-01-30
Meesterschap in liefde, het bekendste boek van
bestsellersauteur Don Miguel Ruiz, zit vol Tolteekse
wijsheid. Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe
vinden we liefde in onszelf? 'Meesterschap in Liefde,
wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van
bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons
zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en
ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en drama
in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige
waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze
emotionele wonden kunnen helen en de vrijheid en vreugde
in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons
hebben. Zo krijgen we de speelsheid terug die van vitaal
belang is voor liefdevolle relaties. Deze versie is een
gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een
dierbare! Dit boek geeft antwoord op vragen als: •
Waarom veroorzaken ‘aanpassing’ en het ‘idee dat we
perfect moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt de
sterke behoefte aan controle over de ander de meeste
relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde bij anderen en
hoe vinden we liefde in onszelf? • Hoe leren we anderen
accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan
alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van
jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig kan
maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde, wordt
dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken:
Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel
als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van
tijd stond de FBI op Wall Street en riep senator John
McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres.
Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat over
supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en
geniaalste nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller
zijn dan andere computers en zo tientallen miljarden
extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het
strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de
dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met
Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat.
MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van
Amerika en heeft diverse internationale best sellers op
zijn naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en
Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom
in de financiële wereld. (...) Een topjournalist.' Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als
lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van
John le Carré leest, in plaats van een boek over
algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis
kan als geen ander laten zien hoe de fi nanciële markten
van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer
'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de
kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil.
(...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel
schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te
dave-ramsey-chapter-11-worksheet-answers

veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn
explosieve Flash Boys, over de corrupte beurshandel,
veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q
'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een
antiheld, een geheime samenzwering en mysterieuze dark
pools. Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen
gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets,
spannend geschreven boek in staat de
hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten.
(...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl
itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de zomer van
2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige
behuizing die de lijn nodig had om te overleven. 205
ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en
inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te
bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te
maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden
aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een geul
moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden
ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te
beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard
plastic met een dikte van nog geen vier centimeter en
was ontworpen om vierhonderd flinterdunne strengen glas
te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een
levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke
behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou
komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien
nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde
gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden
van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het
noorden van de staat New Jersey. Het was van cruciaal
belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
Applied Statistics for Engineers and Scientists David M.
Levine 2001 This applied book for engineers and
scientists, written in a non-theoretical manner, focuses
on underlying principles that are important in a wide
range of disciplines. It emphasizes the interpretation
of results, the presentation and evaluation of
assumptions, and the discussion of what should be done
if the assumptions are violated. Integration of
spreadsheet and statistical software complete this
treatment of statistics. Chapter topics include
describing and summarizing data; probability and
discrete probability distributions; continuous
probability distributions and sampling distributions;
process control charts; estimation procedures;
hypothesis testing; the design of experiments; and
simple linear and multiple regression models. For
individuals interested in learning statistics–without a
high level of mathematical sophistication. Please Note:
The CD-ROM originally included is no longer available.
However, the data files can be downloaded at
www.prenhall.com/sincich. And the PHStat2 content can be
purchased standalone.
Jung, C.G., Psychologische typen Carl Gustav Jung 2003
Maak je bed op Admiraal William H. McRaven 2017-10-04
Admiraal William H. McRaven sprak in 2014 bij de
diploma-uitreiking van de Universiteit van Texas. Hij
vertelde hoe zijn opleiding tot Navy SEAL hem zijn hele
leven lang heeft geholpen om succesvoller en gelukkiger
te zijn. Zijn speech ging viral en werd meer dan tien
miljoen keer bekeken. In Maak je bed op vertelt hij meer
over de principes die hem niet alleen in zijn militaire
carrière veel hebben opgeleverd, maar ook daarbuiten.
Met leuke voorbeelden en wijze lessen toont hij dat
discipline en doorzettingsvermogen voor iedereen binnen
handbereik zijn. Hoe haal je meer uit jezelf, ga je
uitdagingen aan en overwin je tegenslagen? Begin de dag
met je bed opmaken.
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit
Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van
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het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats
van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel
is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify.
Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten
heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe
generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over
onder andere strategie, teambuilding, concurrentie,
verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read
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voor iedere ondernemer!
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981
Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog,
aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie,
zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften,
die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op
weg naar zelfverwerkelijking.
Forthcoming Books Rose Arny 1989-09
Rupsje Nooitgenoeg Babyboek Eric Carle 2010
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