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‘Een kunstenaar van het vlietende leven’ van Kazuo Ishiguro speelt in oktober 1948. Japan heeft de oorlog verloren. De
Amerikanen hebben Japan bezet en gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De jeugd noemt hen die Japan tot de
afgrond hebben gebracht verraders. Sommigen van hen plegen zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een
invloedrijk kunstenaar geweest. Zijn vrouw en zoon zijn in de oorlog omgekomen. De oude schilder heeft zijn schilderijen
weggezet. Hij vertelt in dit boek vergoelijkend over zijn jeugdig idealisme, over zijn leermeesters en leerlingen; over zijn
aandeel in de oorlog toen hij zich leende voor propagandistische doeleinden waardoor veel jonge mannen de dood in
werden gejaagd. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In
2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Offers advice for prospective buyers of cars and trucks, reveals information on secret warranties and confidential service
bulletins, and tells how to complain and get results.
Beschrijving van het leven van de Duitse officier Hans-Georg Klamroth en zijn familie tijdens het nazisme en de Tweede
Wereldoorlog, gereconstrueerd door zijn dochter op basis van het familiearchief.
Een kerstvertelling
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken
bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker
Cars & Parts
Nieuwe dromen
Elias (13, ik-persoon) is al zijn jarenlang erg ziek. Hij kan alleen beter worden door een donorhart.
Eindelijk is het zo ver... Als Elias na de operatie wakker wordt, staat een onbekende jongen naast zijn
bed. Hij heet Boyd en is net overleden. Het lijkt alsof Elias de enige is die Boyd kan zien. Vanaf ca.
12 jaar.
Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr. Phil," pulls no punches. He says there's never been a better
time to buy a new car or truck, thanks to a stronger Canadian dollar and an auto industry offering
reduced prices, more cash rebates, low financing rates, bargain leases, and free auto maintenance
programs. In this all-new guide he says: Audis are beautiful to behold but hell to own (biodegradable
transmissions, "rodent snack" wiring, and mind-boggling depreciationMany 2011-12 automobiles have "chinto-chest head restraints, blinding dash reflections, and dash gauges that can't be seen in sunlight, not
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to mention painful wind-tunnel roar if the rear windows are opened while underwayEthanol and hybrid fuelsaving claims have more in common with Harry Potter than the Society of Automotive EngineersGM's 2012
Volt electric car is a mixture of hype and hypocrisy from the car company that "killed" its own electric
car more than a decade agoYou can save $2,000 by cutting freight fees and "administrative" chargesDiesel
annual urea fill-up scams cancost you $300, including an $80 "handling" charge for $25 worth of
ureaLemon-Aid's 2011-12 Endangered Species List: the Chinese Volvo, the Indian Jaguar and Land Rover,
the Mercedes-Benz Smart Car, Mitsubishi, and Suzuki
Alles staat klaar voor het nieuwe reisbureau van Jesse Kreek; het heelal is onbegrensd. Vergezel Jesse
op zijn onvergetelijke tijdruimtereis. En hou je goed vast: met lachgarantie! Jesse Kreeks
ruimtereisgids is het avontuurlijke en hilarische vervolg op De ruimteatlas van Jesse Kreek van
schrijver Martin Howard en illustrator Chris Mould. Voor reislustige lezers vanaf 9 jaar. Alles staat
klaar voor het nieuwe reisbureau van Jesse Kreek. Met de ronddraaiende stenencirkel kan hij in tijd én
in ruimte reizen; het heelal is onbegrensd. Hoewel, met reisleiders Gerard Tandenbreker en Prins Huichel
gebeuren er rare dingen. En op Professor Stoule-Gang hoeft Jesse al helemaal niet te rekenen; die staat
garant voor chaos en problemen. Vergezel Jesse op zijn onvergetelijke tijdruimtereis. En hou je goed
vast: met lachgarantie!
Grumor in groep 8
Scheid!
drie vragen op weg naar geluk
een kerstzang in Proza
How China Plans to Dominate the Global Auto Industry

As Toyota skids into an ocean of problems and uncertainty continues in the U.S. automotive industry,
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20112012 shows buyers how to pick the cheapest and most reliable
vehicles from the past 30 years. Lemon-Aid guides are unlike any other car and truck books on the
market. Phil Edmonston, Canada’s automotive Dr. Phil for 40 years, pulls no punches. Like five books
in one, Lemon-Aid Used Cars and Trucks is an expos of car scams and gas consumption lies; a do-ityourself service manual; an independent guide that covers beaters, lemons, and collectibles; an
archive of secret service bulletins granting free repairs; and a legal primer that even lawyers cant
beat! Phil delivers the goods on free fixes for Chrysler, Ford, and GM engine, transmission, brake, and
paint defects; lets you know about Corvette and Mustang tops that fly off; gives the lowdown on
Honda, Hyundai, and Toyota engines and transmissions; and provides the latest information on
computer module glitches.
An in-depth look at the Chinese car industry that sheds new light on the delicate nature of China's
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planned economy China's unprecedented growth over the last three decades, along with the recent
financial crisis in the West, has raised questions about the superiority of state-led capitalism. In
Designated Drivers: How China Plans to Dominate the Global Auto Industry, G.E. Anderson, a
specialist in finance and Chinese political economics, uses the auto industry to examine how China's
industrial planning works, and explores whether state involvement in the economy really is a winning
formula for sustainable growth. Bringing to light the strengths and weaknesses that define the
Chinese economy, Anderson finds that in some ways the government has become its own worst enemy,
unable to choose between industrial competitiveness and social stability. While the economy is
booming now, evidence suggests that long-term success is far from assured. Tracing the evolution of
the post-Mao auto industry through thirteen case studies, Designated Drivers raises the difficult
questions about the future of China that few people have dared to ask. Offers a unique insight into the
Chinese economy through the lens of the auto industry Explores how successful the central
government has been in spurring economic growth and the long-terms costs of intervention Uses case
studies to illustrate China's explosive growth over the last three decades A painstakingly researched
analysis of the Chinese automobile industry, Designated Drivers explains the risks and rewards
inherent in doing business in China that anyone interested in, or already working there need to
understand.
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)
Marketing Channels
De familie R.I.P.
geschiedenis van een Duitse familie
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2013
Car and Driver

Lemon-Aid guides steer the confused and anxious buyer through the economic meltdown
unlike any other car-and-truck books on the market. U.S. automakers are suddenly awash in
profits, and South Koreans and Europeans have gained market shares, while Honda, Nissan,
and Toyota have curtailed production following the 2011 tsunami in Japan. Shortages of
Japanese new cars and supplier disruptions will likely push used car prices through the
roof well into 2012, so what should a savvy buyer do? The all-new Lemon-Aid Used Cars and
Trucks 2012-2013 has the answers, including: More vehicles rated, with some redesigned
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models that don’t perform as well as previous iterations downrated. More roof crashworthiness ratings along with an expanded cross-border shopping guide. A revised summary
of safety- and performance-related defects that are likely to affect rated models. More
helpful websites listed in the appendix as well as an updated list of the best and worst
"beaters" on the market. More "secret" warranties taken from automaker internal service
bulletins and memos than ever.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de
bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt
een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de
kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig
computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey,
auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste
sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de
energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van
de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun
appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen
met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al
snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten.
Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over
de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden
van het internet.' Fantascize
Een kunstenaar van het vlietende leven
Whiskey Creek
Mijn geMUTS
Federal Register
Tikker
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de
plek die ooit haar thuis was. Daar loopt ze direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze
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haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook
niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij
zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt in het eens zo harmonieuze stadje, en door de
verdeeldheid die ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder een nóg duisterder geheim aan het licht
te brengen...
Marketing Channels: A Management View, a market leader, is known to provide a management focus and managerial framework to the field of marketing
channels. Theory, research, and practice are covered thoroughly and blended into a discussion that stresses decision making implications. This new edition
reflects global, socio-cultural, environmental, and technological changes that have taken place within the industry. Important Notice: Media content referenced
within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Pas op: dit boek boordevol grumor heeft zoveel leeskracht dat het weleens vlam zou kunnen vatten. Durf jij het te lezen? Van Paul van Loon. Bah! Heb jij ook
zo'n hekel aan lezen? Jimi RIP vindt er niets aan. Tot zijn zombiemoeder een boek vindt over een heel coole weerwolf, een sluwe vampier, een superslimme geest
en hun avonturen. Jimi ontdekt dat boeken wonderlijke krachten hebben, waardoor avonturen werkelijkheid zijn of kunnen worden... Je hebt geluk: zo’n boek heb
jij nu in handen! Maar pas op: een boek met zoveel leeskracht zou zomaar vlam kunnen vatten... Paul van Loon: 10x winnaar van de Prijs van de Nederlandse
Kinderjury
Anna & de French kiss
De reisgenoot
Designated Drivers
Een heel jaar muziek met Anna
De verlichte muze

Annabel zou zichzelf nooit omschrijven als eenzaam. Ze heeft het druk met haar baan bij de politie, haar kat en haar oude moeder.
Maar wanneer ze het half vergane lichaam ontdekt van een buurvrouw die al maanden dood in huis ligt, is ze geschokt dat
niemand heeft opgemerkt dat de vrouw was verdwenen. Op haar werk besluit ze onderzoek te doen naar eenzame doden, en ze
ontdekt dat dit in haar stad vaker voorkomt dan ze ooit had kunnen vermoeden. En in verhouding tot andere delen van het land
onrustbarend veel vaker
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
Een heerlijk meidenverhaal in romantisch Parijs Anna kijkt erg uit naar haar laatste jaar op school in Atlanta, waar ze een cool
bijbaantje heeft, een lieve vriendin en waar haar secret crush opeens interesse in haar lijkt te hebben. Dan wordt ze door haar
vader naar de kostschool in Parijs gestuurd. Anna voelt zich eerst doodongelukkig, maar dat gevoel ebt gauw weg als ze Étienne St.
Clair ontmoet. Étienne is charmant en heeft de looks & de brains… en een vriendin. Maar in de Stad van de Liefde moeten wensen
uit kunnen komen. Zal een jaar vol bijna-romantische ervaringen eindigen met de felbegeerde French Kiss?
Gesluierd verlangen
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opgejaagd
Pettson en Findus bouwen een auto
De wolventemmer
Jesse Kreeks ruimtereisgids
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van belang zijn,
welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de
antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je
je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek
met sjeik Rafik al Rafar. Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een ontmoeting met een man in een
lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn moderne kantoor. Daar staat ze
dan met een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt het bijzonder warm van de zwoele blik waarmee de knappe
woestijnprins haar opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd met sexy lingerie, in plaats van die veel te grote
zandwerende onderbroeken...
Het is 1949. Valdimar Haraldsson, hoofdredacteur van het tijdschrift Vis en cultuur, wordt uitgenodigd om met een Deens
handelsschip mee te varen naar de Zwarte Zee. Het schip strandt in een Noorse fjord. Om de tijd te verdrijven luistert de
bemanning elke avond in de eetzaal naar de verhalen van tweede stuurman Caeneus, over de tijd dat hij voer op de Argo, het
legendarische schip van Jason. Valdimar zet daar zijn eigen verhalen over Vikingen en vis tegenover. Op geheel eigen wijze
verweeft Sjón oude Griekse en noordse mythen met zeemansverhalen in kleurrijke, sterke, gruwelijke en uitermate erotische
verhalen.
De reuzenperzik
Het land van mijn vader
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2011–2012
De fluisterende muze
Road & Track

Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken
van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com
Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet
onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende
krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft
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Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen
in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen,
Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen in het niet bij
zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van
Alexander de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandri te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en
uiteindelijk tot hoogverraad
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol) over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie
geesten op bezoek krijgt: Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert het leven van Scrooge en van velen in zijn
omgeving.
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2012
Winter met Fien en Milo
Cyberstorm
Autocar
Alles wat overblijft
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