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Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker, alleen al door de stijging van het aantal
patiënten met kanker. Er is inmiddels veel ervaring opgedaan en het is goed deze
ervaring en bijbehorende kennis te delen.Casusboek palliatieve zorg beoogt een
aanvulling te zijn op de bestaande standaardwerken over palliatieve zorg. Een groot
aantal deskundigen op het gebied van de palliatieve zorg hebben hun ervaring en kennis
gebundeld in de vorm van casuïstiek gebaseerd op hun eigen praktijk. Hoewel er in de
praktijk meestal meerdere problemen tegelijkertijd spelen,is er voor gekozen, ten behoeve
van de overzichtelijkheid, steeds één probleem in de schijnwerpers te zetten. Iedere casus
wordt beëindigd met een multiple choice vraag. De antwoorden worden gegeven en
besproken aan de hand van de nationale richtlijnen en recente literatuur.
Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in
bedrijven en bij de overheid.
Als Margot Delacroix op veertigjarige leeftijd op gewelddagdige wijze om het leven
komt, wordt ze teruggezonden naar de aarde als haar eigen beschermengel. Ze krijgt van
Hogerhand de opdracht om haar leven, vanaf haar geboorte tot aan haar dood, nog eens
dunnetjes over te doen - inclusief alle vergissingen die ze heeft gemaakt, alle ellende die
ze heeft doorstaan en de dingen die haar het meest spijten. Ze mag echter niets
veranderen, het enige wat ze geacht wordt te doen is toekijken en ervan leren. Margot
waakt over haar dierbaren en beseft tot haar grote afschuw dat de problemen van haar
zoon grotendeels te wijten zijn aan haar eigen gedrag. Ze sluit een pact met een demon
en geeft haar plaats in de hemel op om het lot van van haar zoon te veranderen. Er
kleven echter onverwachte consequenties aan de veranderingen die ze teweegbrengt...
Steve Jobs was een visionaire en legendarische ondernemer. Zijn slogan 'Think different'
is meer dan een marketingkreet, het is een manier van leven en werken. Maar je hoeft
niet bij Apple te werken om van zijn voorbeeld te kunnen leren! De innovatieve aanpak
van Jobs en Apple kan voor iedereen werken. In dit boek, een bestseller in de VS, onthult
Carmine Gallo de zeven succesvolle principes die Steve Jobs toepaste in zijn eigen leven
en werk. Gallo baseerde zich daarvoor op honderden interviews met Apple-medewerkers
en op eigen onderzoek. Met dit boek leer je anders kijken naar je eigen verhaal, je visie en ook naar je carrière, je klanten en je merk.
Six Sigma voor Dummies
In de vorm van mensen
Presence
middeleeuwsche verhalen
of, Puriteinen, stichters van Nieuw Engeland
Wolken boven Berlijn
Workaholic Linc krijgt alleen zijn droombaan wanneer hij gaat trouwen. Waar haalt hij zo snel
een verloofde vandaan? Zou zijn rare buurvrouw Daisy het spelletje willen meespelen? Daisy
zegt ja - voor duizend dollar. Ze heeft dringend geld nodig. Vanaf de allereerste seconde
knettert het tussen die twee. Als rationele vent gelooft Linc niet in zoiets zweverigs als
romantiek. Tot Daisy hem niet meer loslaat.
Hoe ontstaan goede ideeën? Verschijnen ze als een donderslag bij heldere hemel, of juist
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niet? En waar komt die donderslag dan vandaan? Wat kun je zelf doen om een stroom van
briljante ideeën op gang te brengen? Steven Johnson beantwoordt bovenstaande vragen en
reconstrueert in dit boek de ontstaansgeschiedenis van baanbrekende ideeën van grote
denkers, ondernemers en wetenschappers. Bestsellerauteur Steven Johnson toont zich een
meester in het openen van elke verstarde geest. Met zijn frisse blik spoort hij zijn lezers aan
om creatief te denken en de briljante ideeën te laten komen.
‘If you act powerfully, you will begin to think powerfully’. Of je nu in gesprek gaat met twee
personen of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we komen iedere dag sociale
uitdagingen tegen die we aan moeten gaan om vooruit te komen, zowel privé als zakelijk. In
Presence gaat Amy Cuddy in op de wetenschappelijke inzichten achter vele fascinerende
verbindingen tussen lichaam en geest. Ze geeft tips hoe we deze wetenschap kunnen
gebruiken om op moeilijke momenten of in stresssituaties zelfverzekerder en krachtiger te
kunnen optreden. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici
betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar opleiding af zou
kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard
Business School. Zij imponeerde kijkers over de hele wereld met een van de meest bekeken
TEDtalks (meer dan 27 miljoen views sinds 2012) over ‘power poses’.
Gia Ik ben de dochter van een simpele soldaat. De zus van een verrader. Monsters maken al
zolang ik me kan herinneren, deel uit van mijn leven. Maar die ochtend, wanneer ik wakker
word in die kille, verlaten hut met Dominic Bennedetti, weet ik dat dat het moment is waarop ik
oog in oog sta met het grootste monster. Hij nam me mee om me te breken. Maar zo
gemakkelijk breek ik niet. Het moment waarop hij het teken op mijn huid ziet waarmee ze me
hebben gebrandmerkt, verandert alles. Ik heb nooit in sprookjes geloofd. Nooit geloofd in
happy end, zeker niet voor mensen zoals wij. Liefde bloeit vaak op in het licht, maar Dominic
en ik? Wij behoren tot het duister. Dominic Ik ben de jongste zoon van een maffiakoning.
Degene die niets te verliezen heeft. Ik verliet mijn familie, keerde mijn imperium de rug toe en
werd wat ik voorbestemd was te worden. Een monster. Dat alles verandert de dag waarop ik
voor Gia sta, zij trillend van angst in een hoekje in een vervallen hut in het bos. Tot ik het
brandmerk op haar huid zie. Op dat moment begrijp ik precies wat mijn vader me altijd zei:
Hou je vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij. Mijn vijanden hebben hun hand
overspeeld. Het is de hoogste tijd om terug te keren naar mijn familie. De hoogste tijd om te
innen wat mij verschuldigd is. En het is absoluut de hoogste tijd om degenen die me hebben
verraden, te straffen. Lezersreview Goodreads - ‘De auteur heeft zichzelf overtroffen met deze
spannende, dark romance’ ‘Wauw. Gewoon, wauw! Ik ben stapelverliefd op dit boek. Dominic
heeft mijn hart gestolen’
De juffrouw uit Devonshire
Eric Brighteyes
De lange weg naar de vrijheid
HIVES
De ravenmeester
het genie achter de producten van Apple

Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als haar koffer: strak
gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag van haar vakantie
Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij nodigt haar uit mee te
gaan naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar dag gaat over deze dag in Parijs,
over een sprankelende verliefdheid met een abrupt einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen
vinden die je anders nooit had ontdekt. Haar dag vormt samen met Zijn jaar een romantisch duet
over liefde, reizen en het zoeken naar je identiteit.
Do you want to earn up to a 66127% annual return on your money by two trades per day on
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GoPro, Inc. GPRO Stock? Reading this book is the only way to have a specific strategy. This
book offers you a chance to trade GPRO Stock at predicted prices. Eight methods for buying and
selling GPRO Stock at predicted low/high prices are introduced. These prices are very close to
the lowest and highest prices of the stock in a day. All methods are explained in a very easy-tounderstand way by using many examples, formulas, figures, and tables. The BIG DATA of the
1548 consecutive trading days (from June 26, 2014 to August 18, 2020) are utilized. The
methods do not require any background on mathematics from readers. Furthermore, they are
easy to use. Each takes you no more than 30 seconds for calculation to obtain a specific
predicted price. The methods are not transient. They cannot be beaten by Mr. Market in several
years, even until the stock doubles its current age. They are traits of Mr. Market. The reason is
that the author uses the law of large numbers in the probability theory to construct them. In other
words, you can use the methods in a long time without worrying about their change. The
efficiency of the methods can be checked easily. Just compare the predicted prices with the
actual price of the stock while referring to the probabilities of success which are shown clearly
in the book (click the LOOK INSIDE button to read more information before buying this book).
Depending on the number of investors who are interested in this book, the performance of the
methods from the publication date will be added to the book after one year, and will be stated
here in the description of the book too. You will then see that the methods in this book are
outstanding or not. The book is very useful for Investors who have decided to buy the stock and
keep it for a long time (as the strategy of Warren Buffett), or to sell the stock and pay attention
to other stocks. The methods will help them to maximize profits for their decision. Day traders
who buy and sell the stock many times in a day. Although each method is valid one time per
day, the information from the methods will help the traders buy/sell the stock in the second time,
third time or more in a day. Beginners to GPRO Stock. The book gives an insight about the
behavior of the stock. They will surely gain their knowledge of GPRO Stock after reading the
book. Everyone who wants to know about the U.S. stock market.
Een inspirerend portret van de man die Apple opnieuw uitvond Toen Tim Cook in 2011 aantrad
als nieuwe bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een loodzware taak te wachten. Een van de
grootste, meest innovatieve bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante leider verloren. Steve
Jobs en Apple hadden een iconische status verworven en nu hij er niet meer was voorspelden
critici een desastreuse toekomst. Maar zij hadden het mis. We zijn acht jaar verder en onder
Cooks leiderschap heeft Apple alle verwachtingen overtroffen en is de verwachte ondergang
overgegaan in een zelfs nog grotere groei. Onder zijn leiding bleef de kern van de succesformule
bijeen en vond er tegelijkertijd een culturele revolutie plaats, waarbij harmonieuze
samenwerking centraal kwam te staan. De successen van Cook zijn ondertussen gegroeid tot
ongekende hoogte, en toch blijft zijn genie voor velen een mysterie. In deze biografie vertelt
Leander Kahney het verhaal van de stille kracht achter Apple op meesterlijke wijze; van het
overlijden van zijn illustere voorganger tot de beginfase van een naderend derde bedrijf voor
Apple: de toetreding tot nieuwe, onbekende markten. Leander Kahney is de auteur van Jony Ive,
Inside Steve’s Brain en Cult of Mac, en volgt al meer dan 10 jaar het bedrijf Apple. Hij was
redacteur bij Wired.com en is op dit moment redacteur bij CultofMac.com.
The adventures of a viking in 10th century Iceland.
Casusboek palliatieve zorg
Rocket surgery made easy
Gestolen zoen
Price-Forecasting Models for GoPro, Inc. GPRO Stock
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elke microseconde is goud waard
Uitblinkers
‘De madonna van de bergen’ van Elise Valmorbida is een
meeslepende roman vol couleur locale over een vrouw en haar
gezin op het Italiaanse platteland rond de Tweede Wereldoorlog.
‘De madonna van de bergen’ is een epische familiesaga voor de
lezers van Elena Ferrante. Maria Vittoria is vijfentwintig
wanneer haar vader thuiskomt met de man die haar echtgenoot zal
worden. Het is 1923, en Maria is blij dat ze kan trouwen en haar
ouderlijk huis in een klein dorpje nabij Venetië kan verlaten,
met zelfgeborduurd beddengoed en een Mariabeeldje. Ze krijgt
vijf kinderen en werkt met haar man in hun eigen winkeltje. Maar
haar leven blijkt minder overzichtelijk dan ze had verwacht:
barre tijden breken aan in het bergdorp. Je moet voorzichtig
zijn, omdat onder het fascisme de regels bijna dagelijks
veranderen. Maria beschermt koste wat kost haar gezin tegen de
gevaren van buitenaf. Elise Valmorbida groeide op in Australië
en woont tegenwoordig in Londen. Ze is ontwerper, schrijver en
leraar. ‘De madonna van de bergen’ is haar eerste roman die in
Nederlandse vertaling verschijnt.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op
zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende
zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem
vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en
alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De
geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de
geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen
succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek:
spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één!
entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker
bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij
de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd
meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee
jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell
won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een
van de honderd invloedrijkste mensen.
Martin Lindstrom wordt ingehuurd door de toonaangevendste merken
ter wereld om uit te vinden wat hun klanten drijft. Hij besteedt
300 nachten per jaar bij hen thuis om door zorgvuldige
observatie van alle details hun verborgen verlangens te
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ontdekken en zo, in het ultieme geval, aanwijzingen te vinden
voor een miljoenenproduct. Lindstrom voert je mee in een
wereldomvattend verhaal dat ondernemende marketeers en iedereen
die geïnteresseerd is in de eindeloze rijkheid van menselijk
gedrag zal boeien en verbazen. Hoe een afgetrapte sneaker van
een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de ongelooflijke
wederopstanding van LEGO. Hoe een magneet op een koelkast in
Siberië een Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte. Hoe
een knuffelbeer in de slaapkamer van een meisje een
kledingretailer hielp met de optimalisatie van 1.000 winkels in
20 landen. Hoe een doodgewone armband de klantenloyaliteit met
159 procent verbeterde in minder dan een jaar. Hoe de
ergonomische lay-out van het dashboard van een auto aanleiding
gaf voor het redesign van de Roomba-stofzuiger.
Al komt Emily Reynolds een beetje saai over, ze is geknipt voor
haar werk. Architect Zac Prescott is dan ook niets zonder zijn
secretaresse, hoewel hij haar nooit meer dan een puur zakelijke
blik waardig heeft gekeurd. Totdat ze haar knotje losmaakt....
Vanaf dat moment kan hij zich niet meer op zijn werk
concentreren. Is Emily soms op een promotie uit - of is ze iets
ondeugenders van plan? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een
2-in-1 bundel.
Briljante ideeën: hoe kom je erop?
Archeologie in 2006
hoe kleine aanwijzingen leiden naar grote trends
Doodskus
Luipaardrots
Code Rebecca
De raven van de Tower of London mogen nooit verdwijnen Een van de vele legendes over
de raven zegt dat als er niet minstens zes raven binnen de Tower wonen, de Tower én de
monarchie zullen vallen. Maar raven zijn intelligente vogels, die zich niet laten niet dwingen.
Ze moeten het zo prettig hebben, dat ze wíllen blijven. Christopher Skaife is een van de 37
Yeoman Warders van de Tower of London. Hij is als enige de Ravenmaster. Het is zijn taak
om te zorgen dat de raven het naar hun zin hebben, en dat is een dagtaak. Ze worden
gevoed met noten, bessen, muizen, ratten, kippen en in bloed gedrenkte biscuitjes. Skaife
aait ze over hun snavel, krabbelt ze in hun nekveren en praat met ze. Iedere avond fluit hij
een speciale melodie die de raven zegt dat het bedtijd is. Ze vliegen naar de ruime kooien
waarin ze de nacht doorbrengen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen. De
ravenmeester getuigt van de innige en inspirerende vriendschap tussen de raven en hun
meester. Skaife vertelt over het gedrag van de vogels, de pikorde, hun kuren en de trucjes
die ze met je uithalen. Het resultaat is een meeslepend verhaal dat je zal verrassen en
betoveren, en dat laat zien wie de echte bewakers zijn van de Tower.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft
moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man
die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
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Hou jij er ook van om je huis om te toveren tot een warme thuis, om van je kerstboom een
unieke creatie te maken en je familieleden te verwennen met leuke zachte cadeautjes? Dit
winterse haakboek heeft het allemaal! De Italiaanse Ilaria Caliri is verzot op amigurumi. Ze
hoeft maar naar een bol garen te kijken en de inspiratie voor een nieuw figuurtje borrelt al
op. Dit boek verzamelt haar leukste winterse figuurtjes, zoals een vrolijke Kerstman, speelse
elfjes en een knuffelbare sint-bernardshond. Daalt de temperatuur onder het vriespunt?
Neem dan een bolletje garen en dit boek op je schoot, en je bent zo in Winter Wonderland!
Dit boek bundelt 15 patroontjes, eenvoudig zelf te maken en volledig aan je eigen voorkeur
aan te passen. Beginners kunnen na een korte introductie tot de verschillende steken en
technieken ook meteen aan de slag. Ilaria Caliris patroontjes waren ook al te vinden in de
populaire Zoomigurumireeks.
Emma Smallwood verhuist met haar vader naar de kust van Cornwall. Ze nemen hun intrek
in een groot landhuis bij een barones en haar vier zonen. Samen geven ze les aan de
jongste twee, maar al snel blijkt dat iemand het op haar heeft voorzien. Wie scheurde een
bladzijde uit haar dagboek? En wie sloop s nachts haar kamer binnen? Het is aan Emma de
taak om uit te pluizen wie hiervoor verantwoordelijk is en aan welke zoon ze haar hart kan
toevertrouwen.
Small Data
innovatief denken kun je leren
15 orginele haakpatronen
Haar dag
Flitshandel
Tim Cook
♥Volg ons op dit geweldige boek en onze magische reis door betoverde rijken vol
prinsessen, feeën, zeemeerminnen en eenhoorns! ♥. ★We beloven dat je dit
kleurboek geweldig zult vinden! ★Hierbinnen hebben we de mooiste tekeningen
met elfjes, zeemeerminnen en eenhoorns voor je verzameld om van te genieten, te
ontspannen en je creativiteit te uiten! ★Door middel van deze kleurplaten, vindt u
een grote verscheidenheid aan afbeeldingen met mystieke wezens en tekeningen
die u veel kleurmogelijkheden, diversiteit en plezier zullen bieden! De tekeningen
zijn geplaatst op een blad met witte rugzijde om het uitlopen van kleuren te
voorkomen, zodat ze kunnen worden ingekleurd met markers, gelpennen,
kleurpotloden, dunne liners, aquarelverf. ★Groot formaat 8,5 x 11, professionele
kwaliteit tekeningen. ♥Bewaar dit perfecte cadeau voor iemand speciaal in je
leven ♥.
Ellen en Andy passen perfect bij elkaar en genieten van hun leven in Manhattan.
Tot Ellen op een regenachtige dag toevallig haar ex tegen het lijf loopt. Leo, haar
eerste grote liefde. Onweerstaanbare, sexy Leo, die haar acht jaar geleden zonder
verklaring dumpte. Hij is nog steeds erg knap en single en weer in haar
geïnteresseerd. Het verslavende kat-en- muisspel begint van voren af aan. Ellen
wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Zal haar huwelijk met de
degelijke Andy spannend genoeg blijven? Waarom kan ze haar oude vlam niet
gewoon vergeten?
Handleiding voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van een website.
H.I.V.E.S. (Hoger Instituut voor Eersteklas Schurken) is een supergeheim
opleidingsinstituut waar kinderen die zich onderscheiden door hun slechte gedrag
en boevenstreken worden getraind tot een elite die de wereld op haar grondvesten
zal doen schudden. Het is een besloten opleiding en de kinderen mogen dan ook
niet weg voordat de training zes jaar later afgerond is. In het eerste schooljaar
steken twee leerlingen met kop en schouders boven de rest uit: Otto Malpense en
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zijn nieuwe vriend Wing Fanchu zijn allebei in- en inslecht, en ze zijn niet van plan
tegen hun wil op H.I.V.E.S. te blijven. Mark Walden, producent en designer van
computergames, kreeg dankzij zijn kat de gouden ingeving voor deze vierdelige
serie. Het beest leek namelijk precies op de kat van Blofeld, de schurk uit de
James Bond-films. Dit zette hem aan het denken over de achtergrond en de
opvoeding van echte schurken. Neem alvast een kijkje op
www.bloomsbury.com/hive Uit de pers: Een van de meest originele en grappigste
boeken die we sinds lange tijd gelezen hebben. CY Magazine Geestig en
intelligent, dit boek leest als een trein en is een verademing vergeleken met het
lieflijke van Hogwarts. De magie is vervangen door technologie en een goed stel
hersens is het belangrijkste bezit. Kirkus Reviews
Een Engelse officier en zijn geliefde maken rond het Egyptische Caïro jacht op een
spion die Britse legergeheimen aan generaal Rommel doorseint
Mijn leven met de raven van de Tower of London
Paleo-Aktueel 18
waarom sommige mensen succes hebben en andere niet
Magisch Land
Fantasie Koninkrijk, Kastelen, Mooie Pagina's, Schattig Ontwerp, Plezier

Spannende spionagethriller die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog In
totaal werden van Ken Folletts boeken bijna 400.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen De Duitsers kennen hem als De Sfinx, anderen als
Alex Wolff, een Europese zakenman. Als uit het niets duikt hij op vanuit de
woestijn, gewapend met een radio, een dodelijk mes en een exemplaar van
Daphne du Mauriers Rebecca. Noord-Afrika, 1942. Het leger van veldmaarschalk
Rommel lijkt onverslaanbaar. Alex Wolff is zijn geheime wapen, een briljante
spion die in Caïro inlichtingen vergaart bij de Britten. Zijn methode is zo oud als
de wereld: terwijl buikdanseres Sonja de Engelse officieren verleidt met haar
sensuele act, gaat Wolff op zoek naar informatie, die hij aan Rommel doorspeelt
via een ingewikkelde code in de roman Rebecca. Maar dan keert zijn eigen
methode zich tegen hem: Sonja blijkt niet de enige beeldschone jonge vrouw die
als dubbelspion wordt ingezet... De pers over Code Rebecca ʻOpwindende, zeer
gedetailleerde thriller gebaseerd op ware gebeurtenissen.ʼ Sunday Times
ʻBriljant. Zo veel avontuur laat je ademloos achter.ʼ Time.com ʻGrandioos,
bloedstollend, de hit van het jaar.ʼ People ʻVan de openingsscène tot aan de
geweldige climax; Ken Follett levert de spanning die de lezers van hem gewend
zijn.ʼLos Angeles Times
ʻAnders zijn is erg makkelijk, beter zijn is een stuk lastiger.ʼ ‒ Jony Ive In 1996
keerde Steve Jobs terug naar Apple, waar hij op een avond een jonge, sjofele
Britse ontwerper ontdekte, die zat te zwoegen op honderden schetsen en
prototypes. Jobs realiseerde zich dat hij een talent had gevonden die de lange
periode van achteruitgang van het bedrijf weleens zou kunnen keren. Die
ontwerper was Jony Ive. Jony Ives samenwerking met Jobs zou leiden tot een
aantal van ʼs werelds meest iconische producten en technologieën, waaronder
de iMac, iPod, iPad en de iPhone. Zijn ontwerpen hebben van Apple niet alleen
een zeer succesvol bedrijf gemaakt, ze hebben hele industrieën veranderd, een
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vaste fanbase gecreëerd en wereldwijd een sterk merk neergezet. Ive is een
wereldleider geworden op het gebied van technologische innovatie, won talloze
awards en werd zelfs geridderd voor zijn bijdrage aan ʻvormgeving en het
ondernemerschapʼ. Ondanks deze triomfen is er weinig bekend over de verlegen
en vriendelijke man aan wie Jobs refereerde als zijn ʻspirituele partnerʼ bij Apple.
Jony Ive: het genie achter de producten van Apple vertelt het ware verhaal van
Appleʼs senior vicepresident Industrial Design. Het laat zien hoe Jony Ive van
een Engelse Art Student met dyslexie de man werd wiens creaties een revolutie
teweeg hebben gebracht in de manier waarop we werken, spelen en
communiceren. Gebaseerd op interviews met Ives voormalige collegaʼs en
Leander Kahneys kennis over de wereld van Apple, geeft dit boek een beeld van
de man en zijn methodes.
Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie ontvlucht en vestigt zich in Berlijn.
Wanneer ze voor de teruggetrokken historicus dr. Weiss gaat werken, wordt haar
bestaan complexer en gevaarlijker. Via Weiss ontmoet ze Jonas, een
meteoroloog die als kind in de ddr troost vond in het voortdurend veranderen van
de wolken, en die nu Tatianas leven onherroepelijk verandert. Met humor en
mededogen leidt Chloe Aridjis ons door Berlijn, door appartementen en cafés,
door een overvolle metro waar een als oude vrouw verklede Hitler verschijnt,
door een ondergrondse kegelbaan van de Gestapo waar de scores nog op de
muren staan.
Een wervelende thriller van de koning van de bloedstollende avonturen! Het is
het jaar 1908. De internationale spanningen lopen hoog op en een wereldoorlog
lijkt onafwendbaar. Er is een wapenwedloop aan de gang, waarbij diverse grote
naties met elkaar rivaliseren om de modernste vloot te bouwen. Dit gaat zo ver
dat er zelfs dodelijk geweld wordt gebruikt om de ontwikkelingen bij andere
naties te stoppen. Wanneer een aantal zeer belangrijke Amerikaanse
marineleiders wordt vermoord, wordt de gerenommeerde privédetective Isaac
Bell ingezet. Hij komt een uiterst geheim, wereldomspannend project op het
spoor, genaamd Hull 44 en moet zich hiervoor in de wereld van de internationale
topspionnen begeven. Clive Cussler schreef ruim dertig bestsellers, waaronder
de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac Bell. Hij heeft inmiddels
al meer dan drie miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Cussler
woont in Arizona, VS. Zie ook: www.numa.net. 'Isaac Bell bezit de onaantastbare
status van James Bond en de bovenmenselijke drang naar rechtvaardigheid van
Sherlock Holmes.' Hebban.nl
Belisarius
De Neehoorn
Amigurumi winter wonderland
De pelgrim-vaders
de autobiografie
Een bezoek aan 't paleis te Buitenzorg
Edited by Marie Jeanne de Rooij. Foreword by W.J. Deetman. Text by
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Marie Jeanne de Rooij, Maurits van der Laar, Philip Peters.
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.
Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al jarenlang
achtervolgen onthuld! Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen
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met de dood van Dan McAndrew nu ver achter haar liggen. Maar wanneer
ze met haar klas naar Edinburgh gaat, komt ze haar oude vijanden van
St. Tabby's tegen, de school waar ze op zat voor haar leven op zijn
kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat iemand Scarlett uit de weg
wil ruimen. Zit Plum achter de aanslagen? Of Alison en Lucy, haar oude
vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft laten vallen? Wanneer
haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht gedraagt, weet Scarlett
helemaal niet meer wie ze wel en niet kan vertrouwen...
Eindelijk deelt Wilbur Smith de buitengewone avonturen uit zijn
bijzondere leven Aangevallen worden door leeuwen, oog in oog staan met
dodelijke Caribische rifhaaien, verdwalen in de Afrikaanse jungle, het
doorkruisen van riskante goudmijntunnels, vissen op marlijn, een bijnadoodervaring met een vliegtuig: Wilbur Smith maakte het in zijn
roerige leven allemaal mee. Al deze ervaringen, zijn liefde voor
schrijven en zijn liefde voor Afrika vertellen de verhalen van zijn
leven die het ruwe materiaal vormden voor zijn boeken. Luipaardrots is
een enorm openhartig, intiem en razend spannend verslag van een
schrijver wiens leven net zo rijk is als zijn boeken zijn.
in den jare 1900 en zooveel
Jony Ive
Dominic
Ik neem je mee
De man die Apple naar een hoger niveau tilde
Zo klaar met jou!
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