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Yeah, reviewing a books Punchline Bridge To Algebra 41 Answer Key could increase your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood,
execution does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as capably as accord even more than new will have the funds for each success. next-door to, the broadcast as skillfully as sharpness of this Punchline Bridge To Algebra 41 Answer
Key can be taken as capably as picked to act.

moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft
Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een
speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je
langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur
Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes
kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en
motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Pyramides Terry Pratchett 2011-10-09 ‘Ben jij dan de zoon van een god?’ fluisterde Artuur. ‘Dat
hoort bij koning zijn, waar ik vandaan kom,’ zei Peppink gauw. ‘Mijn vader hoeft er niet veel voor
te doen. De priesters doen het eigenlijke regeren. Hij zorgt alleen dat de rivier elk jaar
overstroomt, snap je, en hij dekt de Grote Koe van de Hemelboog.’ ‘De Grote —’ ‘Mijn moeder,’
verduidelijkte Peppink. ‘Erg gênant allemaal, hoor.’ Zijn opleiding bij het Moordenaarsgilde
maakt Peppink niet bepaald geschikt voor de taak die het lot hem toebedeelt. Hij erft de troon
van het woestijnkoninkrijkje Dwejl-elbab veel eerder dan de bedoeling was. En dat is nog maar
het begin van de ellende... Hij moet ook nog met zijn tante trouwen, die volgens de traditie
tevens zijn oom, zijn neef en zijn vader is. Heilige krokodillen! Een optocht van mummies!
Ontploffende pyramides!
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de
westerse filosofie.
Alice in Wonderland Lewis Carroll 1965
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.
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier Dee Alexander Brown 1972
Hoe dan? Randall Munroe 2019-09-05 De hilarische opvolger van Wat als? Van de auteur van
Wat als? en het brein achter xkcd.com – al meer dan 90.000 exemplaren verkocht 'Briljant.' Bill
Gates Voor elke taak bestaat er een juiste aanpak, een verkeerde aanpak en een aanpak die zo
ontzettend bizar is dat niemand er ook maar over peinst hem te gebruiken. Hoe dan? is een
humoristische handleiding van bestsellerauteur Randall Munroe voor deze derde aanpak. Een
wegwijzer boordevol uiterst onpraktisch advies voor van alles en nog wat, van een gat graven tot
hoe je een vliegtuig veilig aan de grond zet. Net als in zijn eerdere boek Wat als? moedigt

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.
Reinventing organizations Frederic Laloux 2015-10-27 Dé moderne managementklassieker
Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel. Werknemers raken
gedemotiveerd, ondernemers zoeken naar een ander soort management, vertrouwde modellen
schieten tekort. Kunnen we op die manier eigenlijk nog wel verder? Reinventing organizations
biedt een antwoord. Het boek laat zien hoe we aan het begin staan van een nieuw tijdperk.
Daarin dragen belangrijke doorbraken bij aan een diepere voldoening voor management,
medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig
kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen
doel te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt
Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Dit boek is een
aanrader voor wie nieuwe manieren van werken en leven wil begrijpen en combineren. Een
theoretische en praktische handleiding voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en
wendbaarheid optimaal wil benutten.
De aarde blijft altijd bestaan George Stewart 2018-01-17 In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van
George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een
weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’
Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de
ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet.
Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten.
George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft
altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een
‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak
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Randall Munroe ons op briljante wijze aan om de meest absurde uitersten van het mogelijke op
te zoeken. In combinatie met zijn scherpe strips en amusante illustraties is Hoe dan? een
heerlijke, verbazingwekkende en hilarische manier om de wetenschap en technologie die achter
het dagelijkse leven schuilgaan beter te begrijpen. Een perfect cadeauboek voor iedereen die
meer te weten wil komen over 'Door de absurditeit en de vrolijke tekeningen voelt het boek
vederlicht, maar toch leer je veel. Over raketten, over vlinders, over geschiedenis. En je leert
vooral om met de onverzadigbaar nieuwsgierige blik van Munroe naar de wereld te kijken.' De
Correspondent 'Continu fascinerend en vermakelijk.' The Wall Street Journal
De maangodin Elizabeth Hand 2013-04-02 Aan de University of the Archangels and Saint John
the Divine worden studenten ingewijd in eeuwenoude heksenpraktijken en magische rituelen.
Minder bekend is dat de universiteit de thuisplaats is van de Benandanti, een sekte die zich tot
doel heeft gesteld de herrijzenis van de Maangodin, een duistere macht, te voorkomen. Ook weet
niemand dat de Benandanti door de eeuwen heen elke regering, elke religie en elk invloedrijk
instituut middels ontoelaatbare praktijken manipuleerden. Katherine Sweeney Cassidy ontdekt
bij toeval de identiteit van de Benandanti die de universiteit besturen. Wat Katherine niet kan
voorzien is dat het heftige liefdesleven van haar nieuwe vrienden, Oliver en Angelica, die zich bij
voorkeur uitleven onder het licht van een volle maan, direct aanleiding zal geven tot de
wederopstanding van de gevreesde Maangodin... De romans van Elizabeth Hand werden bij
herhaling genomineerd en bekroond met onder meer de World Fantasy Award, de Hugo Award
en de prestigieuze James Tiptree Award. Hand woont en werkt in Maine, VS. `De Maangodin is
een buitengewoon boek. Een ambitieuze, erotisch geladen moderne fantasy-roman. Clive Barker
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het concentratiekamp &
een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944
een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op
radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein,
hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse
volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld
noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank
na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945
stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige
overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch
gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest
gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan
zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de
ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet
dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet
kunnen leven." Primo Levi
Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001 Filosofische benadering van de
geschiedenis van de evolutietheorie.
Black Beauty Anna Sewell 1985 Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn
levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen
had.
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean Aitchison
1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.
De derde industriele revolutie Jeremy Rifkin 2013-08-28 Naar een transformatie van economie
en samenleving De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere
fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis
in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat
zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen
zorgen. De auteur schetst het beeld van honderden miljoenen mensen die in huizen, kantoren en
punchline-bridge-to-algebra-41-answer-key

fabrieken hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie produceren en die energie met
elkaar delen via een `energie-internet zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar
delen. `Zijn creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis voor zowel beleidsmakers als
gewone burgers. José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy Rifkin
laat helder zien hoe groene energie en distributie ervan via het internet van grote invloed zal
zijn op de samenleving en het milieu. Nature
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze
gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen Nederlanders heeft
de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg
je tips en oefeningen om je droom waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel
mensen. Met de tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit
zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste gedachten
onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's,
waarin steeds een advies wordt uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering inspirerende teksten
die tot de verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
Individualisme En Socialisme Oscar Wilde 2016-06-19 Notice: This Book is published by
Historical Books Limited (www.publicdomain.org.uk) as a Public Domain Book, if you have any
inquiries, requests or need any help you can just send an email to
publications@publicdomain.org.uk This book is found as a public domain and free book based on
various online catalogs, if you think there are any problems regard copyright issues please
contact us immediately via DMCA@publicdomain.org.uk
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op
elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire
dictatuur moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze
ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de
illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert
jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde
opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun
leven.
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.
De staat van de democratie 2004 Nederland is nodig toe aan democratische zelfreflectie.
Ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen als de verplaatsing van de politiek, mediatisering,
Europese integratie, mondialisering, vervreemde burgers en toenemende maatschappelijke
complexiteit nopen hiertoe. Maar ook de electorale aardverschuiving van mei 2002 en de recente
initiatieven van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing leiden tot veel discussie over de staat
van de democratie en ‘democratische vernieuwing’. Wat is er aan de hand? En, belangrijker nog,
wat is er aan te doen? In deze wrr-Verkenning analyseert en beoordeelt een reeks van
deskundigen afkomstig uit wetenschap, beleid en veld deze uitdagingen aan de democratie.
Vervolgens belicht een viertal democratie-experts wat democratische benaderingen voor
oplossingen te bieden hebben. Moet het primaat weer bij de politiek worden gelegd, is het
referendum het antwoord, is interactief bestuur het panacee of moeten we juist vertrouwen op
het vermogen tot zelfbestuur van maatschappelijke organisaties?
Je moet Ruth zeggen Marilyn Sachs 1985 De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de
eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder
weigert zich aan te passen.
Rupsje Nooitgenoeg Babyboek Eric Carle 2010
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Geschiedenis van de westerse filosofie Bertrand Russell 1948 Inleidend overzicht tot en met de
19e eeuw.
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 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.
Flora en de fantastische eekhoorn Kate DiCamillo 2021-05-26 Flora is een meisje van tien. Haar
ouders zijn gescheiden en ze houdt van stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze uit
het raam en ziet ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw verdwijnt. Vanaf dat
moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve
een gewone eekhoorn: hij kan vliegen en schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky 2012-07-05 Charlie gaat naar de
bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen,
hyperintelligente en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een muurbloempje blijft.
Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks
en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij helpen. Op zijn eigen unieke,
aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige persoon die hij
vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en regisseur. Zijn debuut
De belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het veroorzaakte
veel opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd verboden vanwege de
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controversiële inhoud. Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van een muurbloem is
volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal ook zeker door oudere lezers
gewaardeerd worden.' denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren
bezighouden.' school library journal
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?
Wat als? Randall Munroe 2014-10-16 Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke
hypothetische vragen Wat als? geeft hilarische en informatieve antwoorden op belangrijke
vragen waar je nooit aan zou denken. Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij
elkaar uit de buurt blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je een baseball
probeert te raken die met 90% van de snelheid van het licht op je af komt? / br• Van welke
hoogte moet je een steak laten vallen om hem gaar te laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als
mijn printer letterlijk geld kan drukken, heeft dat dan grote gevolgen voor de wereld? / br• Wat
gebeurt er als iedereen op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt, waarna
iedereen op hetzelfde moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken
van duidelijkheid en hilariteit aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen. De antwoorden
voorspellen vaak volledige vernietiging van de mensheid of op z’n minst een heel grote explosie.
Randall Munroe is de bedenker van xkcd.com, de razend populaire website die elke week door
miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij NASA, waarna
hij in 2006 fulltime striptekenaar werd.
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en
vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor
zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar
complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere
razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De
plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze
onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke
eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste
aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend
veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult
de cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer
kleefkracht te geven.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een
viertal jonge verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn,
in handen vallen van elfen die hun verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.
Sherlock Holmes: De Agra-Schat Артур Конан Дойл 2021-03-16
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg.
in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo :
Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de
geschiedenis van de filosofie door.
Roodkapje Jacob Ludwig Carl Grimm 187?
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’
zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller,
invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
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inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze
doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek
van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter
en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de
praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk
over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Oorlog en Vrede LN Tolstoj 2011-07-28 In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder
een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind
goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een
dubbel huwelijk, en niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het
manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het
boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie,
in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en
vrede is ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over
geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander
einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De kunst van het oorlogvoeren blijft hét
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meesterwerk van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar
ook blijvend actueel blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van
2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp
beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte betreft. De meerwaarde
van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder geschreven commentaar. Door
het meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook
voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders en
leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in
stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is aangepast en bij de
verschijning is ook het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
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.
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