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Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid,
Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice
betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze
spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
De achttienjarige Jillian Lauren begint vol goede moed aan een opleiding aan een New Yorkse toneelschool, maar komt al snel in aanraking
met een man die op zoek is naar knappe Amerikaanse meisjes die als een soort betaalde vakantie de feesten van een rijke zakenman in
Singapore op willen fleuren. Niet echt mensenschuw, maar misschien wel meer dan een beetje naïef zit Jillian een paar dagen later in het
vliegtuig naar Borneo, waar ze uiteindelijk achttien maanden zal verblijven in de harem van prins Jefri Bolkiah, de jongste broer van de sultan
van Brunei. Ze verruilt haar groezelige flat in New York voor een weelderig paleis waar ze over met gouddraad doorschoten tapijten loopt, en
waar haar artistieke vrienden plaatsmaken voor een verzameling jaloerse schoonheden. Het paleis van een sultan, een charmante prins, en
een flinke portie decadentie: Haremmeisje is niet alleen een intrigerend boek dat zich laat lezen als een eigenzinnig modern sprookje, maar
vooral ook het verhaal van een jonge vrouw op zoek naar zichzelf.
Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde. Mensen reisden naar het einde van de wereld om het te vinden. Ze logen ervoor om
het te krijgen. Ze deden er zelfs een moord voor. Toen werd er, eindelijk, een behandeling voor gevonden. De regering verlangt nu van haar
burgers dat deze tegen liefde behandeld worden wanneer ze achttien jaar oud worden. Lena Haloway keek altijd uit naar de dag van haar
genezing. Een leven zonder liefde is een leven zonder pijn: veilig, afgepast, voorspelbaar en gelukkig. Maar vijfennegentig dagen voor haar
behandeling overkomt Lena het onmogelijke: ze wordt verliefd. Lauren Oliver studeerde af aan de University of Chicago en volgde een
Master of Fine Arts aan New York University. Ze werkte bij een uitgeverij en is nu fulltime schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New York.
Het valt Carry niet mee als zij en haar broertje in huis komen bij een strenge kruidenier en zijn zuster. Gelukkig worden ze goede vrienden
met de huishoudster van "Druïdenvoet", met Albert en meneer Johnny.
een schokkende reconstructie van Trumps eerste termijn als president door twee topjournalisten met ongeëvenaarde toegang tot het Witte
Huis In 2020 gaan de Amerikanen weer naar de stembus om een president te kiezen. Wat zou nog vier jaar Trump betekenen? Philip Rucker
en Carol Leonnig nemen afstand van de dagelijkse waan van breaking news en Twitter voor een reconstructie van de eerste ambtstermijn.
Op basis van meer dan 200 bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken in het
Oval Office en van Trumps ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van Robert Mueller over Russische
inmenging en de impeachment van het Huis van Afgevaardigden boven Trumps hoofd hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend de
veroorzaakte rommel op te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld van de unieke invulling die Trump heeft gegeven aan het
presidentschap. Volgens hen is het een vergissing om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de
Amerikaanse instituties en internationale bondgenootschappen op de proef te stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef
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verslaggeving over het Witte Huis bij The Washington Post en versloeg eerder de verkiezingen van 2012 en 2016 en de regering-Obama.
Carol Leonnig is onderzoeksjournalist bij The Washington Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won ze de Pulitzerprijs voor haar artikel
over wangedrag bij de Geheime Dienst en in 2017 (samen met Rucker) voor Ruslands inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van
2016. Beiden zijn vaste gasten bij tv-zender MSNBC.
De meisjes en vrouwen in Afghanistan worden gediscrimineerd, vernederd en beschouwd als last voor de gemeenschap. Veel ouders
vermommen een van hun dochters als jongen om betere kansen voor zichzelf en hun familie te creëren. Zo kunnen de meisjes wel een
opleiding volgen, geld verdienen en de maatschappelijke positie van de familie verstevigen. Maar zodra ze in de puberteit komen wordt er
van ze verwacht dat ze veranderen in gehoorzame, huwbare vrouwen. Voor veel meisjes is die ommekeer niet eenvoudig. De vrijheid en het
respect die ze genoten staan in schril contrast met wat de toekomst hun biedt. Jenny Nordberg vertelt de verhalen van deze meisjes en
vrouwen, onder wie de vijfendertigjarige Shukria, moeder van drie, die tot een huwelijk is gedwongen, en de vijftienjarige Zahra die weigert
om vrouw te worden: als alles je wordt afgenomen, waarom zou je dan een vrouw willen zijn?
Een jong meisje komt na de dood van haar ouders rond 1850 terecht bij een tante die getrouwd is met de waard van een oude, afgelegen
herberg aan de kust van Cornwall.
Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware
werk iets te maken heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
'I like listening to people who know things that I don't,' Gareth Southgate told me. 'That's how you learn.' Former Olympian and best-selling
author Matthew Syed is one of the advisors Gareth Southgate engaged from outside football in order to find new ways of working as a team.
In Rebel Ideas, discover how Southgate 'the man with the plan' replaced 50 years of hurt with two major tournament semi-finals in three
years.' Matthew Syed's phenomenal bestseller will change the way you think about success - for ever. 'Syed is a superb storyteller. I couldn't
put the book down, and I learned so much. A stunning achievement' Tim Harford, author of The Undercover Economist Rebel Ideas
examines the power of 'cognitive diversity' - the ability to think differently about the world around us. It explains how to harness our unique
perspectives, pool our collective intelligence and tackle the greatest challenges of our age - from climate change to terrorism. It draws on a
dazzling range of case studies, including the catastrophic failings of the CIA before 9/11, a fatal communication breakdown on top of Mount
Everest and a moving tale of deradicalisation in America's Deep South. Rebel Ideas will strengthen any team or organisation, but has dozens
of individual applications, too: from the art of reinvention to the remarkable benefits of personalised nutrition. It shows us how to become
more creative, how to collaborate in a world becoming more interconnected, and how to break free of echo chambers that surround us all.
Now updated with a new chapter on the Covid-19 crisis 'A gripping read, full of intelligence and perspective' James Dyson 'Will change the
way you think about success and even about life' Judy Murray 'A master of the genre' The Times
Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje waar een babytje in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar gaandeweg ontdekken
zij dat het opvoeden van een kind ook zijn keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte, ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten.
Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou
een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan
de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan,
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blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom
Mortons draak met zich meedraagt? uiten!
Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar jeugdroman De ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig
crashen en op mysterieuze stad in de jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over vier
kinderen die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een betoverend avontuur van een
veelvoudig bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar
ze zijn ver weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten
larven en een tarantula, redden een babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding wordt met de dag kleiner.
Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven. Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op
weg om de verloren stad te vinden... ‘Een geweldige leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit
het Juryrapport van de Costa Children’s Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine Rundell is anders, elk boek
is een avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum

Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
This report summarizes the results of surficial mapping and trace elementanalyses of surficial deposits in Cumberland County. The
aim of this projectis to provide a data base in northern Nova Scotia on the nature and extent ofsurficial materials and the effects of
glaciations, in order to aid inmineral exploration, environmental assessment and industrial construciton.
De val van een fundamentalist is een intense en ontroerende roman waarin Mohsin Hamid op verfijnde wijze een klassiek drama
over liefde en verval in een modern verhaal verweeft. In het schemer van de bazaar in Lahore praat een Pakistaanse man met
een geheimzinnige Amerikaan. Als de avond vordert, neemt de spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat er vooraf ging aan
hun ontmoeting. De Pakistaanse Changez is het levende bewijs dat de Amerikaanse droom bestaat. Als gaststudent studeert hij
cum laude af aan Princeton, wat hem een prestigieuze baan als financieel analist oplevert. Hij bloeit op in het bruisende
Manhattan en wordt verliefd op de rijke en knappe Erica, die hem in de New Yorkse society introduceert. De mogelijkheden lijken
onbegrensd totdat de aanslagen van 11 september plaatsvinden. Terwijl de wereld om hem heen is veranderd, wordt de
ontluikende relatie met Erica ruw verstoord door geesten uit haar verleden. De waarde van macht, geld en zelfs de liefde verliezen
hun betekenis voor Changez en hij neemt een drastisch en onomkeerbaar besluit.
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook
gelukkige ervaringen had.
Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond Knuffel verliest, heeft zijn zusje een heel goed idee om hem terug te krijgen. Prentenboek
met fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen op Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve
gebruikers van Twitter en Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel ‘ambient awareness’, ontwikkelen die tien
jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers gebruiken software om denkstappen te maken die met alleen hun hersenen onmogelijk
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zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het schrijven van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds
slimmer laat Clive Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we meer op techniek vertrouwen. We leren
en onthouden meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en hebben zelfs totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt hoe we
smartphones, social media, zoekmachines, tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit van
onze hersenen te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern geheugen
aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal letterlijk alles opneemt wat er in zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke
technologische innovatie bang dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we hoe we het nieuwe kunnen
gebruiken en houden we vast aan wat goed is van het oude. We worden steeds slimmer presenteert in heldere taal een vernieuwend
perspectief op het heden en de toekomst. Want ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
ÔSšderman and Dolles have assembled an impressive array of researchers to address the nexus between sport and business. In their rich
collection of research on sport business theory and practice Sšderman and Dolles identify research themes from governance to branding,
from sport events to sport systems, and from social media to fan identity, and they specifically reflect on the application of major theoretical
concepts and key research methods. The authorsÕ aim is to advance sport business research through critical reflection on topic selection,
research design, data analysis and interpretation. Their unique approach encourages researchers, from novice to experienced, to embrace
diverse theories and methods. The Handbook is recommended reading for those interested in advancing sport business research.Õ Ð
Graham Cuskelly, Griffith University, Australia ÔThis insight-laden volume encompasses today's and tomorrow's research across the
multifaceted landscape of the business side of sport -- from branding and sponsorship to media and technology, from club management to
governance. It effectively encompasses both theory and practice. Scholars, students, and practitioners will find this cogent collection of
international consumer and business research knowledge and perspectives both informative and useful.Õ Ð Stephen A. Greyser, Harvard
Business School, US ÔThis Handbook directly responds to the rapid professional, commercial and international development of sport. With
its thoughtful structure, comprehensive coverage of topics and renowned contributors it offers a thorough analysis on the management
challenges in the field. It also offers very valuable insights and guidance how the business of sport can be researched by students,
academics and practitioners around the world. The book is simply a must-read for anyone interested in the management aspects of sports.Õ
Ð Yoshiaki Takahashi, Chuo University, Tokyo, Japan This Handbook draws together top international researchers and discusses the state of
the art and the future direction of research at the nexus between sport and business. It is heavily built upon choosing, applying and evaluating
appropriate quantitative as well as qualitative research methods for practical advice in sport and business research. Topics covered for
analysis include sports governance, regulation and performance; media and technology; club management and team structure; place, time
and spectators of sporting events; and sport branding and sponsoring. The Handbook covers research examples from elite sport to the
amateur level, and from different sports, from cycling to cricket, from ice hockey to motorsports, and from football to skiing. It will be read and
used by academics and PhD students as well as sports practitioners looking for useful ways of expanding knowledge, conducting research or
searching for insights into the challenges of managing sport.
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