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Economics specification
Culturele geschiedenis van het zelfportret in de
beeldende kunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.
Het Reumatologie & Orthopedie Formularium biedt een
praktische leidraad waarin de meest recente
ontwikkelingen worden samengevat op het gebied van
veelvoorkomende aandoeningen van het
bewegingsapparaat binnen de reumatologie en de
orthopedie.
Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder waren
jonge mensen in arme landen zich zo bewust van de
mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is
migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen
ontvolkt kunnen raken. In de gastlanden wonen mensen
van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De
bevolking van de emigratielanden raakt verspreid en het
zwaartepunt van hun economische activiteit ligt vaak
buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel
discussie opleveren Paul Collier neemt een prikkelende
stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen
strenge regels overschreden kunnen worden. Exodus
presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te
beperken, in het belang van zowel de samenleving in de
gastlanden als in de migratielanden. Collier onderbouwt
zijn betoog met de verhalen van mensen die
achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe
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landen en van degenen die het effect van migranten in
hun eigen maatschappij ondervinden. Paul Collier is
hoogleraar Economie in Oxford en was directeur
ontwikkelingsonderzoek van de Wereldbank. Hij was
topadviseur over Afrika voor Tony Blair en wordt
regelmatig door verschillende wereldleiders om advies
gevraagd over de armoedeproblematiek.
Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van
zijn baasje James, is hij een bekende verschijning in de
straten van Londen. James is straatmuzikant en ze
treden samen op. Overal worden ze herkend en Bob is
simpelweg onweerstaanbaar. In Bob de straatkat
beschreef voormalig zwerver en drugsverslaafde James
hoe hij door de vriendschap met Bob een nieuwe
invulling aan zijn leven kon geven. Sindsdien is Bob
bezig de harten van mensen over de hele wereld te
veroveren en misschien wel de beroemdste kat ter
wereld te worden. Over hun belevenissen in de straten
van Londen schreef James dit tweede boek.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan
Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts
Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al
zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de
Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het
eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15
centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het
niveau van de politieke discussies van deze mensen.
Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat
wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend
eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en
ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben
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geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke
wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld
onontgonnen was en wie weet hoeveel
verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar
het is ook een satire over de menselijke natuur en
ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor de
mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een
vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als
een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de
auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds
1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar
film, radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was
en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek
commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin.
Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische
roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele
werken in talloze genres.
Praktische gids voor een manier van bedrijfsvoering
waarbij met minder inspanningen en minder
investeringen betere resultaten worden geboekt.
Beschrijving en analysering van het verschijnsel in de
periode 1000-1850.
In ‘Vijf dagen op Skye’ zet de glimlach van een knappe
Schot Andrea’s leven op de kop. Andrea Sullivan is blij
met haar baan als hospitality consultant, maar ziet op
tegen haar nieuwste opdracht: het binnenhalen van een
grote klant in Schotland. Het eiland Skye overtreft al snel
haar verwachtingen. Net als de man op wie ze indruk
moet maken: James MacDonald. James is een
gepassioneerde kok, maar na zes restaurants, vier
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kookboeken en een tv-programma, is hij de kritiek die
samengaat met het leven als publiek persoon een beetje
zat. Andrea en James ontdekken dat God ze uitnodigt
voor een dieper leven... en ware liefde.
Divided into short units which allow for ease of use, this
full colour textbook covers the latest economic theories
and applied economics. Over 500 questions and
activities are included to ensure students develop the
understanding and skills for examination success.
Inleiding tot Prince2, een methode voor het managen
van complexe projecten.
Extensively revised to meet the latest exam criteria, this
text provides comprehensive coverage of all aspects of
business studies, including over 500 questions and
answers to test the candidate's knowledge of key issues.
Een glasheldere en gedegen analyse van de
kredietcrisis. De internationale kredietcrisis van George
Soros verscheen nog vóór het omvallen van de
Amerikaanse zakenbanken opmerkelijk dus hoe raak zijn
analyse toen was. In De crash van de financiële markten
vertelt Soros hoe tijdens dit afgelopen crisisjaar dingen
gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield,
zoals het radicale ingrijpen door de overheid. Verder
geeft hij nieuwe analyses van huidige situatie en gaat hij
in op de mogelijke consequenties van de
reddingspogingen.
De man zonder geheugen wordt veroordeeld tot
levenslage opsluiting in een zwaarbewaakte instelling.
Hij weet inmiddels dat hij Steve Rowland niet is. Hij moet
ontsnappen om zijn onschuld te bewijzen en zijn echte
identiteit terug te vinden...
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Letterkunde, taalkunde, geschiedenis, theologie, filosofie: ze
behoren alle tot de geesteswetenschappen. Hebben deze
vakgebieden in al hun verscheidenheid iets gemeen wat ze
onderscheidt van bijvoorbeeld natuurkunde of economie? De
indeling van de wetenschappen in natuur-, geestes- en
maatschappijwetenschappen lijkt vanzelfsprekend, maar is
van recente datum en allerminst onomstreden. Dit boek
beschrijft de invloedrijkste visies op wetenschappelijke kennis
vanaf Aristoteles en Galilei tot aan Karl Popper en Thomas
Kuhn, en de kennisidealen en stijlen van argumenteren die ze
verwoorden. Vervolgens spitst het zich toe op de
hedendaagse filosofische en methodologische visies op aard
en culturele taak van de geesteswetenschappen, zoals
logisch empirisme, hermeneutiek, kritische theorie, (post-)
structuralisme en postkolonialisme. Wat dit boek - nog steeds
- uniek maakt is de systematische aandacht voor de
methodologische vragen en filosofische achtergronden van
de geesteswetenschappen. Bestaande handboeken richten
zich doorgaans op de natuurwetenschappen en in mindere
mate de maatschappijwetenschappen, terwijl wij juist het
ontstaan van dat idee dat de natuurwetenschappen de 'echte'
wetenschappen zouden historisch traceren en filosofisch ter
discussie stellen.
Een oudere vrouw wordt na een bewogen leven
geconfronteerd met de problemen van haar in de provincie
levende familie
Student bookLongman
This student book is accompanied by an ActiveBook (a digital
version of the student book) and covers both the AS and A
level courses for the Edexcel business specification from
2015. The student book contains clear signposted links and
support for quantitative skills, synoptical, evaluative, and
analytical skills to help you develop your conceptual
understanding of each topic.
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In 1770 wordt Johan Friedrich Struensee, lijfarts van de
geesteszieke Deense koning Christian VII, praktisch alleen
heerser van Denemarken. Niet alleen weet hij door middel
van talrijke hervormingen een fuwelen revolutie door te
voeren, hij knoopt ook een liefdesbetrekking aan met
koningin Caroline Mathilde, bij wie hij een dochter verwekt.
De adel en het volk komen tegen Struensee in opstand. In
januari 1772 wordt hij gevangengezet en in april 1772 van dat
jaar terechtgesteld, na een proces dat in heel Europa
opschudding veroorzaakt. Tegen de achtergrond van deze
gebeurtenissen en van de naderende confrontatie tussen het
absolutisme en de Verlichting in Europa vertelt Per Olov
Enquist in Het bezoek van de lijfarts een van psychologie en
politiek doortrokken liefdesdrama. De beschrijvingen van de
waanvoorstellingen van Christian VII vormen het leidmotief
van Enquists vertelling en schetsen een aandoenlijk, poëtisch
beeld van de waanzinnige koning. Caroline Mathilde, de
zuster van de Engelse koning, trouwt op vijftienjarige leeftijd
met Christian, maar wordt vervolgens geheel genegeerd en
leidt een geïsoleerd leven aan het verre Deense hof.
Stuensee, de verlichte intellectueel, is hun verlosser, die deze
tragische figuren hun menselijke waardigheid teruggeeft. Zijn
tegenstrever is de intrigant en machtswellusteling Guldberg,
die wordt bijgestaan door de stiefmoeder van Christian. Haar
motivatie ligt in de aanspraken van haar zwakzinnige zoon
Frederik op de Deense kroon.
Wanneer de 21-jarige Olivia haar stageplek bij een bank
opgeeft om met de innemende, oude zeeman Mac en zijn
beste vriendin Maggie van de oostkust van Australië naar de
Koraalzee te zeilen, ontdekt ze kleuren en een natuur die ze
nooit eerder heeft ervaren. Enkele jaren later vaart ze als
enige vrouw in het gezelschap van vijf mannen op een jacht
naar Auckland. Als op een nacht een van hen haar grenzen
overschrijdt, begrijpt ze dat niemand je benedendeks hoort
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schreeuwen. Benedendeks is een intense, heftige roman
over de ogenblikken die ons eeuwig bijblijven, zelfs als we ze
voor ons eigen bestwil proberen te vergeten. Wie heeft recht
van spreken - en wie wordt er geloofd? Sophie Hardcastle
(1993) is geboren in Australië en woont tegenwoordig in
Oxford, waar ze onderzoeksassistent aan de universiteit is.
Benedendeks is haar debuutroman. '#MeToo is duidelijk van
grote invloed geweest op deze roman, en Hardcastle
beschrijft de tegenstrijdigheden en twijfels bij het instemmen
met seks overtuigend en ontroerend.' The Australian 'In een
vaak prachtige, troostrijke stijl combineert Sophie Hardcastle
Oli's synesthesie met haar liefde voor de elementen en dat
werkt betoverend.' Daily Mail 'Een verbluffend mooie, literaire
roman.' Australian Book Review
De Geheimen van de Nar is het tweede deel van Robin
Hobbs De Boeken van Fitz en de Nar. Met deze trilogie
keerde Hobb na meer dan tien jaar eindelijk terug naar de
wereld van de Zieners, én de wereld van FitzChevalric. Lang
geleden veranderden Fitz en de Nar de wereld. Ze brachten
de magie van de draken terug, stelden het koningshuis van
de Zieners zeker en stabiliseerden zo het koninkrijk van de
Zes Hertogdommen. Althans, dat dachten ze. Maar nu ligt de
Nar op sterven, verminkt door mysterieuze, bleke figuren wier
plannen voor wereldwijde heerschappij afhankelijk zijn van de
krachten die de Nar deelt met Fitz' eigen dochter. Afgeleid
door de levensbedreigende toestand van de Nar en de
intriges aan het hof, laat Fitz slechts even zijn waakzaamheid
zakken... En in één afschuwelijk moment wordt zijn wereld op
de kop gezet en zijn geliefde dochter ontvoerd door een
groep die haar wil gebruiken op dezelfde manier als ze met
de Nar hebben geprobeerd - als wapen. Maar FitzChevalric
Ziener heeft zo zijn eigen wapens. Een oeroude magie
stroomt nog altijd door zijn aderen. En hoewel zijn
vaardigheden als moordenaar des konings misschien een
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beetje roestig zijn geworden, zijn dat soort dingen, eenmaal
geleerd, niet snel vergeten. Vijanden en vrienden zullen er
snel achter komen dat niets zo gevaarlijk is als een man die
niets meer te verliezen heeft... 'FitzChevalric is een van de
beste personages uit de fantasy-literatuur.' Fantasy Book
Review 'Moderne fantasy op zijn meest onweerstaanbare
best.' The Guardian 'Fantastisch... boordevol emotie.' Library
Journal (met ster) 'Fantasy zoals fantasy geschreven hoort te
zijn.' George R.R. Martin

Nadat haar vader blind is geworden, wordt de 15-jarige
Griet in 1664 dienstmeisje in het grote gezin van de
Delftse schilder Johannes Vermeer, waardoor haar leven
ingrijpend verandert.
Beschrijving van het leven van Herodus door de joodse
geschiedschrijver (37-100 na Christus).
Na 450 jaar geleefd te hebben zou Natasya nu toch
moeten weten hoe ze met onsterfelijk zijn om moet gaan
Na de dodelijke confrontatie waarmee De duisternis valt
(het tweede deel van de Onsterfelijke liefde-trilogie)
eindigde, is Nastasya helemaal klaar met het drama in
haar leven. Ze wil echt veranderen en keert haar
vrienden de rug toe. Maar kan ze net zo makkelijk
afscheid -nemen van de liefde?Guilty pleasure lezen is
nog nooit zo heerlijk geweest als in dit laatste deel van
de trilogie over een 450 jaar oude vete en de ware
betekenis van `voor altijd de jouwe .
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een
sprookjeshuwelijk. Als ze de intelligente en
onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het
gevoel dat hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar
vrijheid, is ze bereid die voor Damien op te geven. Hij
vult haar aan en maakt haar leven compleet. Wat begon
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als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch lijkt
het verleden de twee geliefden niet los te laten. Kunnen
Nikki en Damien gebeurtenissen uit het verleden achter
zich laten en zich voorgoed aan elkaar overgeven? Bezit
mij is het tweede deel uit de Stark-trilogie.
Arya heeft er altijd van gedroomd om te kunnen vliegen.
Maak je stoelriemen vast en ga mee met Arya op haar
reis om die droom waar te maken. Het boek werd
oorspronkelijk uitgegeven door StoryWeaver van
Pratham Books. Verschillende verhalen zijn geschreven
door Indiase schrijvers en spelen zich af aan de andere
kant van de wereld. Ze verkennen vooral spannende
onderwerpen, zoals wetenschappelijke ontdekkingen en
hoe we het beste voor elkaar en voor onze planeet
kunnen zorgen.
De invloed van de Nederlandse schilder op Duitse en
Weense kunstenaars.
Vrienden voor het leven is het verhaal van drie
vriendinnen die op weg naar volwassenheid verwikkeld
raken in een zonderlinge driehoeksverhouding. Benny en
Eve, twee hartsvriendinnen uit het Ierse dorpje
Knockglen, gaan in Dublin studeren en sluiten daar al
snel vriendschap met de aantrekkelijke en ambitieuze
Nan. Het opwindende studentenleven brengt hun echter
niet alleen geluk maar ook verdriet.
‘Een ongemeen sterk thrillerdebuut. ****’ De Standaard De
terugkeer van rechercheur Cathal Breen en zijn sidekick
Helen Tozer in de eersteklas thriller Wespennest. Londen,
1968: de swinging sixties zijn bijna ten einde. Bij de
recherche van Marylebone slaat men gevangenen en neemt
de enige vrouwelijke rechercheur ontslag. Ondertussen
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ontvangt rechercheur Cathal Breen doodsbedreigingen en
krijgt hij te maken met twee gruwelijke nieuwe zaken. Er zijn
twee verbrande lichamen gevonden: het ene is van een
zwerver die door niemand gemist wordt, het andere van de
drugsverslaafde zoon van een opkomende, pr-bewuste
politicus. Breen gaat op onderzoek uit en komt al snel terecht
in de onderbuik van de stad. Corrupte politici, louche
kunsthandelaren, verwende rijkeluiskinderen, verdwaalde
hippies en drugs zorgen voor een razend spannende
leeservaring, doordrongen van de geest van de jaren zestig
met al zijn hoogte- en dieptepunten. Over Lied van een dode:
‘Shaw schildert een boeiend tijdsbeeld, waar het verhaal zich
als een spannende rode draad doorheen slingert. ****’
Dagblad De Limburger ‘Een droomdebuut. Plot, personages
en historische achtergrond zijn samengesmeed tot een
spannend en vooral een relevant verhaal. ****’ De Standaard
‘Een prachtige sfeertekening van het schizofrene Londen
van 1968. ****’ Vrij Nederland Detective & Thrillergids
Drie vrienden, overlevenden uit de loopgraven van de Eerste
Wereldoorlog, zijn geestelijk en lichamelijk verminkt voor de
rest van hun leven.
Een seriemoordenaar die geen sporen achterlaat... Twaalf
jaar lang heeft de Sandpoint Strangler in Seattle zijn
gruweldaden kunnen verrichten. In de omgeving van de
universiteit zijn elf vrouwen verkracht en gewurgd, allen op
dezelfde manier. De hoofdverdachte, Ellis Purcell, heeft nooit
bekend. Vóór het onderzoek zo ver komt dat hij gearresteerd
kan worden, pleegt hij zelfmoord. De moorden stoppen, de
zaak wordt gesloten. Madison, de dochter van Purcell, zou
willen dat ook zij de zaak kon sluiten. De afgelopen jaren zijn
een nachtmerrie voor haar geweest, met als vreselijk
dieptepunt de zelfdoding van haar vader, wiens onschuld ze
altijd fel heeft verdedigd. Dan ontdekt ze in de kruipruimte
van haar ouderlijk huis iets wat de nachtmerrie in alle
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hevigheid doet herleven. Was haar vader dan toch schuldig?
Caleb Trovato - die ten tijde van de eerste moorden bij de
politie van Seattle werkte - is ervan overtuigd dat Purcell de
seriemoordenaar was, en diens dood verandert daar niets
aan. Tot zijn ex-schoonzus wordt vermist. Zij past precies in
het slachtofferprofiel van de Sandpoint Strangler: jong,
tenger, woonde vlak bij de universiteit. Eén ding is zeker: het
onderzoek moet heropend worden. Dus wanneer Madison
haar koetshuis te huur aanbiedt, ziet Caleb zijn kans
schoon... Dit verhaal is eerder verschenen.
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