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Young people want to know how they can be successful and do so without being
stressed. Adults in their lives want to help. The principles presented in this book
provide students with powerful tools to help meet the challenges they face today.
It also gives parents potent suggestions on how they can support their children to
be successful academically and socially—with less stress. Being “educated” is
more than academics. Educated students have learned success principles not
taught in the typical classroom. Educated students are less prone to stress, and
generally happier. This book will show youth how to be truly “educated”. Some
of the “tips” in Student Success with Less Stress include: • Proven motivational
and success principles. • Dynamic study strategies. • Mega-learning: What
schools do not teach. • Memorizing made easy. • Classroom strategies for the
extra edge. • Reducing stress and anxiety. • Overcoming roadblocks to
achievement. • How to be a great leader. • How parents can support and
respond. • Learning differences and how to access special education programs.
• Maneuvering the college search and application process. • Paying for college.
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• Our education system (and students) at risk, and what can be done.
Practmath -1 Mental Calculation Technics / Primary And Equivalent Schools
Special Edition Imagine waking up tomorrow being able to do lightning fast math
in your head. Your family & friends will look at you like you are some kind of a
genius. Since you do the calculations in your head, you will acquire better mental
habits in the process. So you will not just look like a genius. You will actually be
one. This book is that book! Practmath is the math book you wish you had in
school. Practmath is your guide to becoming a math genius--even if you have
struggled with math in the past. Believe it or not, you have the ability to perform
lightning quick calculations that will astonish your friends, family, and teachers.
You'll be able to master your multiplication tables in minutes, and learn basic
number facts while doing it. While the other kids in class are still writing down the
problems, you can be calling out the answers. Practmath is all about playing with
mathematics. This fun-filled book will teach you: How to multiply and divide large
numbers in your head What you can do to make addition and subtraction easy
Tricks for understanding fractions and decimals How to quickly check answers
every time you make a calculation And much more If you're looking for a
foolproof way to do multiplication, division, factoring estimating, and more, Speed
Math for Kids is the book for you. With enough practice you'll go straight to the
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top of the class!
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen
van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel
bestaand iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte
en tijd kunnen bestaan? En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De
ontrafeling van de kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van de
werkelijkheid, met briljant gebruik van analogieën én met humor. Van de
inzichten van Newton en Einstein tot de meest recente ideeën op het gebied van
de supersnaar- en M-theorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid
met andere ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en
Oxford University. Hij geldt als een groot deskundige op het gebied van de
supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times noemt hem
‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.
Arguing that a working memory is a stronger predictor of success than IQ, a
guide to enhancing memory cites its role in life management skills and various
learning disorders while outlining prescriptive exercises for improving brain
function. 35,000 first printing.
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar
(1918-1988).
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'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de
lusten en lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met
onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is Rooneys debuutroman, die
door 'The Guardian' als een van de belangrijkste debuten van 2017 is
uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.' - The
Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21 jaar oud,
koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar beste vriendin Bobbi
aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa.
Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk van haar en haar echtgenoot
Nick, die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een
onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit. Frances
probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds
meer aan haar greep. Dan probeert ze iets radicaals: van moment tot moment
leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en
Sylvia Plath.
Mathematics is not a new subject to us because almost everyone knows how to
count either with fingers or pen and paper in whichever language we are
comfortable with. Math is not only the game of numbers but also the language of
nature. As a matter of fact, it has been established through research that the
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more we understand our universe, the more we discover interesting
mathematical connections. For instance, flowers have spirals that are carefully
lines up in a special sequence of numbers commonly referred to as Fibonacci
numbers. This sequence can be studied, understood and generated. A study on
seashells also revealed that they form perfect mathematical curves known as
logarithmic spirals that originate from a chemical balance. Apart from the flowers
and seashells, star clusters also form a mathematical arrangement in the way
they tag on one another. This has been observed through astronomical studies.
Scientists including mathematicians have spent centuries trying to discover the
nature of math and how to develop a mastery of the same. It is possible to get
comfortable with calculations of any nature as long as you discover the secrets
behind the numerics. The reason why it is important to unravel and enhance your
command of math is because numbers are part and parcel of our daily lives even
in ways that at times we don't notice. For example, if you need to call someone,
you need a phone number. The time you spend on your phone conversation is
measured in hours and minutes which are also numbers. Think of any date in
history including your birthday, graduation day or just any other significant day
and you will find that recording it in numbers is much easier than in any other
form. This book will show you the tricks and shortcuts that will make math so
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intriguing. You will definitely impress your friends and colleagues with your
lightning fast calculating ability. But most importantly, these secrets will benefit
you at a personal level because you will be able to handle complex numeric
problems within seconds.
Bundel met vijf vertaalde, oorspronkelijk in runetekens geschreven, sprookjes;
voorzien van inleiding en illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking) en
Beste Actrice in een bijrol (Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy,
Mary, Katherine en Christine. En zonder hen had Neil Armstrong nooit een voet
op de maan kunnen zetten. Deze zwarte vrouwelijke wiskundigen werden tijdens
de Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen. Ze werden 'menselijke
computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier en eenvoudige
rekenmachines de berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen
mogelijk te maken. Maar hun lunch moesten ze aan een aparte tafel opeten. Hun
fascinerende verhaal wordt in dit boek verteld.
No matter how simple it may be, solving mathematical equations can be a
challenge for quite a number of persons. Through his book titled "Secret Of
Mental Math Arithmetic: 70 Secrets To Super Speed Calculation & Amazing Math
Tricks", Jason Scotts seeks to provide the solution to those mathematical
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problems. The main challenge has come from the fact that most persons have
become used to grabbing a calculator to solve a mathematical problem. As such,
the mind has become a bit lazy and it takes a bit of prodding to get it working
without having to use a calculator. The text takes everything back to basics and
reminds the reader of simple techniques that they were taught in school. This text
is a must have in any home as it can help an individual to learn how to conquer
those math equations without having the need to reach for a calculator.
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
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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,
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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.
Op zijn vierentwintigste stort het leven van Matt Haig volledig in. Hij ziet geen
enkele uitweg, geen reden meer om te bestaan. Dit is het verhaal van hoe hij zijn
depressie overwon, een ziekte die hem bijna vernietigde, en hoe hij opnieuw
leerde met volle teugen van het leven te genieten. Redenen om te blijven leven is
meer dan een memoire: het is een ontroerende, grappige en vreugdevolle
zoektocht naar hoe om te gaan met depressie.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van
ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt
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verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De
Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld,
ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het
traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed
heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie,
psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren
onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder,
diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn
samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.'
New York Times Book Review
The companion book to COURSERA®'s wildly popular massive open online
course "Learning How to Learn" Whether you are a student struggling to fulfill a
math or science requirement, or you are embarking on a career change that
requires a new skill set, A Mind for Numbers offers the tools you need to get a
better grasp of that intimidating material. Engineering professor Barbara Oakley
knows firsthand how it feels to struggle with math. She flunked her way through
high school math and science courses, before enlisting in the army immediately
after graduation. When she saw how her lack of mathematical and technical
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savvy severely limited her options—both to rise in the military and to explore other
careers—she returned to school with a newfound determination to re-tool her brain
to master the very subjects that had given her so much trouble throughout her
entire life. In A Mind for Numbers, Dr. Oakley lets us in on the secrets to learning
effectively—secrets that even dedicated and successful students wish they’d
known earlier. Contrary to popular belief, math requires creative, as well as
analytical, thinking. Most people think that there’s only one way to do a problem,
when in actuality, there are often a number of different solutions—you just need
the creativity to see them. For example, there are more than three hundred
different known proofs of the Pythagorean Theorem. In short, studying a problem
in a laser-focused way until you reach a solution is not an effective way to learn.
Rather, it involves taking the time to step away from a problem and allow the
more relaxed and creative part of the brain to take over. The learning strategies
in this book apply not only to math and science, but to any subject in which we
struggle. We all have what it takes to excel in areas that don't seem to come
naturally to us at first, and learning them does not have to be as painful as we
might think.
The Second Edition of this practical and comprehensive resource offers a
multitude of ways to incorporate literature into teaching and learning across a
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range of disciplines. Future and practicing teachers, librarians, instructional
coaches, and school leaders can implement the ideas within this text to improve
the literacy skills and knowledge of students, while also addressing standards
and curricular goals of various content areas. The new edition recognizes a
paradigm shift from content areas to disciplines, reflecting the specific ways
reading and writing are used in different fields of study. Updated with current
research and practices, the volume recommends and evaluates books in different
genres and categories, with chapters on informational books; fiction; biography
and memoir; poetry; and hands-on and how-to books. For every category, Kane
provides a rationale, instructional strategies, and author studies, as well as lists
and descriptions of books related to curricular areas. With a wealth of activities
and new BookTalks, this Second Edition is greatly revised and features
expanded attention to technology, digital learning, diversity, and culture. Using
this text will create opportunities for deep discussions and will stimulate students’
interest and motivation to read and learn. Integrating Literature in the Disciplines
helps educators identify books that fit with any subject to enhance the creative
and affective dimensions of school life; encourages interdisciplinary connections;
and increases the depth and relevance of lessons. It is ideal for professional
development and serves as a tool for Readers’ Advisory to match books with
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readers throughout the school day and beyond.
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét 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.
Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie
jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse
burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de
rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie
na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers van Een
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keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De
Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank
elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende
erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en
Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee
tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie
– als kind van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die
de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar
eigen, meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende
verhalen tot leven van de historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties,
waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig probeerden hun dierbaren
terug te vinden.
Tot enkele jaren geleden was Jonathan Safran Foer afwisselend vegetariër en
vleeseter.Toen hij echtgenoot en vader werd, stelde hij zichzelf de vraag: waarom eten
we dieren? En zouden we ze ook eten als we wisten hoe ze op ons bord
terechtkomen? In een briljante synthese van filosofie, literatuur, wetenschap en
undercoverjournalistiek onderzoekt Foer in Dieren eten de verschillende verhalen die
we onszelf vertellen om ons eetgedrag te rechtvaardigen van folklore tot populaire
cultuur, van familietradities tot westerse mythen en laat hij zien hoe die verhalen onze
onwetendheid in stand houden. Dieren eten getuigt van sterke morele gedrevenheid en
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grote ruimhartigheid, voor mensen en voor dieren. Het is geschreven met de stilistische
brille en creativiteit die Foers twee vorige boeken tot bestsellers maakten. Het resultaat
is een prikkelend en uitdagend boek over de verhalen die ons verteld worden en de
verhalen die ons verteld moeten worden.
Investors and technology gurus have called big data one of the most important trends
to come along in decades. Big Data Bootcamp explains what big data is and how you
can use it in your company to become one of tomorrow’s market leaders. Along the
way, it explains the very latest technologies, companies, and advancements. Big data
holds the keys to delivering better customer service, offering more attractive products,
and unlocking innovation. That’s why, to remain competitive, every organization should
become a big data company. It’s also why every manager and technology professional
should become knowledgeable about big data and how it is transforming not just their
own industries but the global economy. And that knowledge is just what this book
delivers. It explains components of big data like Hadoop and NoSQL databases; how
big data is compiled, queried, and analyzed; how to create a big data application; and
the business sectors ripe for big data-inspired products and services like retail,
healthcare, finance, and education. Best of all, your guide is David Feinleib, renowned
entrepreneur, venture capitalist, and author of Why Startups Fail. Feinleib’s Big Data
Landscape, a market map featured and explained in the book, is an industry
benchmark that has been viewed more than 150,000 times and is used as a reference
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by VMWare, Dell, Intel, the U.S. Government Accountability Office, and many other
organizations. Feinleib also explains: • Why every businessperson needs to understand
the fundamentals of big data or get run over by those who do • How big data differs
from traditional database management systems • How to create and run a big data
project • The technical details powering the big data revolution Whether you’re a
Fortune 500 executive or the proprietor of a restaurant or web design studio, Big Data
Bootcamp will explain how you can take full advantage of new technologies to
transform your company and your career.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen
tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op
heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars
naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische
wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het
is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC
Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan
Harvard University.
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
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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.
Kolonisatie en terraforming van Mars als achtergrond voor persoonlijke en politieke
intriges en relaties.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney
de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje
in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze
ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne
schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt
op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die
geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren
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verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de
nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991)
debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor
een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
Learn to read minds, conduct hypnosis, and predict the future! A seasoned magician
shares his professional secrets with these 15 psychological illusions, which include
magic squares, stacked decks, thought transmissions, and other feints.
Memory kwijnt weg in de Extra Beveiligde Gevangenis Chikurubi in Harare, Zimbabwe,
waar ze berecht en veroordeeld is voor de moord op Lloyd Hendricks, haar
adoptievader. De doodstraf staat haar te wachten, tenzij ze in hoger beroep
vrijgesproken wordt. Haar advocate dringt erop aan dat ze alles opschrijft precies zoals
zij het zich herinnert. Memory schrijft dus zowel letterlijk als figuurlijk voor haar leven.
Hoe is Lloyd om het leven gekomen? Hoe kwam Memory als meisje van negen bij hem
te wonen? Waarom gelooft ze dat haar ouders haar verkocht hebben? En is alles
precies zo gegaan als zij zich herinnert?
Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het
managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift
Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’. Door Business Week uitgeroepen
tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van
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zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele
denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele
manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling
belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is
de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen
exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven.
De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog
steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie
van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij
behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou
moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is
het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop
der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1
miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot
verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide
inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
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Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde
naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar
begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen,
hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort
geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur
van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van
verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft
alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind
gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen
voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet
te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige
vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend
lijken, maar magisch zijn.
These simple math secrets and tricks will forever change how you look at the world of
numbers. Secrets of Mental Math will have you thinking like a math genius in no time.
Get ready to amaze your friends—and yourself—with incredible calculations you never
thought you could master, as renowned “mathemagician” Arthur Benjamin shares his
techniques for lightning-quick calculations and amazing number tricks. This book will
Page 20/29

Bookmark File PDF Secrets Of Mental Math Master The Art Advanced
Calculation And Memorization All In Your Head
teach you to do math in your head faster than you ever thought possible, dramatically
improve your memory for numbers, and—maybe for the first time—make mathematics
fun. Yes, even you can learn to do seemingly complex equations in your head; all you
need to learn are a few tricks. You’ll be able to quickly multiply and divide triple digits,
compute with fractions, and determine squares, cubes, and roots without blinking an
eye. No matter what your age or current math ability, Secrets of Mental Math will allow
you to perform fantastic feats of the mind effortlessly. This is the math they never taught
you in school.
Prepare yourself to change the way you look at numbers. Tricks in this book will teach
you to think like a math genius in a short time. Prepare yourself to be surprised and
surprise your friends with incredible calculations that you never thought you could
master. This book will teach you how to mentally solve operations faster than you ever
imagined. It will teach you to considerably improve your numerical memory and to make
mathematics fun. You will learn to mentally solve complex, by all appearances,
operations; all you need is in this book, focused on some very simple techniques to
master them. You will be able to solve diverse additions and subtractions, to multiply
and divide three digit numbers quickly, and to determine squares - all of that in the
twinkling of an eye. No matter your age or your current capacity of calculating, this
book, written in a simple and accessible language, will allow you to do mental feats
effortlessly. Get ready to discover mathematics and to become a human calculator.
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AT THE TABLE, YOU'RE YOUR OWN WORST ENEMY. --Stu Ungar, the world's
greatest poker player Do you play hands you should fold? Do you sometimes go too far
with hands, hoping to get lucky while knowing that the pot odds don't justify calling?
Ever kept playing even when you knew you were off your game because you were
losing and wanted to get even? Have you let anger or destructive urges affect the way
you play even though you know better? Don't despair! Now, in Your Worst Poker
Enemy, psychologist Dr. Alan Schoonmaker shows you how to reap the full benefits of
the poker knowledge you already have by helping you to identify and stop
psychologically based mistakes. This must-have book also features detailed sections
that examine crucial points far beyond the scope of most other poker strategy guides,
including: • Using Intuition vs. Logic • Evaluating Yourself and the Opposition •
Understanding Unconscious and Emotional Factors • Adjusting to Changes • Handling
stress Dr. Schoonmaker will help you to recognize and defeat the often crippling
psychological factors that distort your perceptions about yourself, other players, and the
game itself and send you on your way to becoming the best poker player you can be!
Alan N. Schoonmaker, Ph.D, is the author of the top-selling The Psychology of Poker
and is a columnist for Card Player magazine. He received his Ph.D. in Psychology from
UC Berkeley and has conducted research and taught at UCLA, Carnegie-Mellon, and
Belgium's Catholic University of Louvain. He lives in Las Vegas.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
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bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten
minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te
veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis
door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En
hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.

In de winter van 2006 leerde Robert Greene de beroemde rapper 50 Cent
kennen. Hun levensfilosofie bleek, ondanks grote persoonlijke verschillen, veel
overeenkomsten te hebben. De kracht van 50 Cent ligt in zijn totale
onbevreesdheid om meer risico te nemen dan een ander. Angst is een soort
gevangenis en die je beperkt je in je handelen: hoe minder je vreest, hoe
succesvoller je leven zal zijn. De wetten van succes zal de lezer inspireren over
angst heen te stappen en het succes tegemoet te treden: een fascinerend boek
voor ondernemers en managers. Meteen na verschijning prijkte De wetten van
succes op de Amerikaanse bestsellerlijsten.
"Joe Thiel is the consummate teacher. His ideas are cutting edge and will help
you find what your game has been missing. I believe in his teaching. This book is
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awesome!" David Cook, PhD Voted Top 10 Mental-Side Experts by Golf Digest
Author of Golf's Sacred Journey Finally, learn what took us forever to learn
through these amazing short game foundational principles first. "Incredible"
Incredible and Smart! Bill Rogers (British Open Champion) In the past ten years
under Joe's teaching method's I have won at the local, state, and national levels,
with 2008 being my banner season winning four National tournaments and being
named USA Rolex Junior Player of the Year. I know if others following Joe's
methods are willing to work hard they can also achieve great things. Cameron
Peck United States Junior Amateur Champion United States Rolex player of the
Year 2008 "Revolutionary and a marvelous resource for both the teacher and the
student." Wally Armstrong PGA Tour player -- teacher -- writer Joe knows that if
you have a solid foundation you will always be able to go back and count on
those foundations to correct your game. This book should be used as a road map
to your golf game. If you start from the first page and apply the lessons in order to
the end of the book, you will understand the great game of golf like you never
had before. Michael Putnam PGA Tour member I strongly encourage you to read
this great work that is set before you that will not only astonishingly quickly
impact your game but also impact your life in a very positive way. Paul Callaway,
PT, PhD The PGA Tour's First PT At the completion of my college career at the
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University of Washington I was the Golfweek #1 ranked amateur. Joe Thiel has a
clear guide to establish the foundation to get the most out of your natural ability
and also a great vision on how to use that to play at the highest level. Paige
MacKenzie LPGA Tour
Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige
Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië
omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar
zin in reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een
vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen,
die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze
haar plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar
familie, haar vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws:
een onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van
haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders
en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de
vrouwen die ze nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk
genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld
die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
Why pay for college education and rack up a huge debt? There are dozens of
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ways to get your college education for free and College the No-Debt Way holds
the key. Dr. Bob Adebayo has done the research for you. He has approached
hundreds of college graduates who are proud to have started their working lives
free of education debt and he has collated their strategies. Bob has also tapped
into the wisdom of counselors, educationalists, and parents of debt-free college
graduates. College the No-Debt Way reveals that two things are necessary:
knowledge and attitude. This valuable book puts all the knowledge of grants,
credits, and smart strategies at your fingertips and, at the same time, analyzes
the specific attitudes and mind-sets of successful graduates who have beaten the
odds and avoided huge debt. You will quickly see that the smart players start the
process very early. If you are determined to get a college education, it is never
too early to set yourself up for a debt-free start in life. If you are already in debt,
this nifty book explains how you can completely get off the hook. “I wish a tome
such as this had been available to me before my four kids went through college.
What a valuable boon it would have been” (Anonymous manuscript reviewer).
Grab your copy of College the No-Debt Way now and learn how you can
complete your education without debt and develop the essential attitudes that
you need to achieve this.
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics
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leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een
zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En
waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw
van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische
econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de
verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het
dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet
eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het
leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een
mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op de
moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om
ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen
moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de
Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden.
Slim, precies en tot in detail. New York Times
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le
Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
Page 27/29

Bookmark File PDF Secrets Of Mental Math Master The Art Advanced
Calculation And Memorization All In Your Head
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de
City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een
stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s
avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont,
een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt
Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de
bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn
zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
A guide to effective mathematical education, including a collection of topics and
puzzles which aim to reignite interest in mathematics.
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