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De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar
je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de
beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de maatregelen
die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige economische situatie.
Paul Krugman and Robin Wells' signature story style helps one-semester Survey course students understand how economic concepts play out in our world. The new edition, revised and enhanced throughout, now offers holistic digital learning tools as part of SaplingPlus, a complete, integrated online learning system.
Devoted to the Consideration of Politics, Or Social and Economic Tendencies, of History, Literature, and the Arts
De weermakers
Study Guide for Macroeconomics in Modules
Youth's Companion
Uitblinkers
Loose-leaf Version for Microeconomics in Modules
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.
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende
verhalen over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet
nieuwe wereld... Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde
teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in
1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de
lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw
'[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post
'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van
de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Oswaal ICSE MCQs Chapterwise Question Bank Class 10 (Set of 9 Books) English Paper- 1 (Language) & English Paper-2 (Literature), Mathematic, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Geography, History & Civics (For Semester 1, 2021-22 Exam with the largest MCQ Question Pool)
liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw
De Zwarte Zwaan
de ontdekking van precolumbiaans Amerika
Startup Stories of India
The Software Finder

Vertaling in proza van de door de 12e-eeuwse Bretonse dichteres uit de mond van troubadours opgetekende, berijmde verhalen over ridderliefde en weerwolven.
Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien
dat ons gedrag gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de
verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
When it comes to explaining fundamental economic principles by drawing on current economic issues and events, there are no authors more effective than Nobel laureate and New York Times columnist Paul Krugman and co-author, Robin Wells. Here, Krugman and Wells' signature storytelling style and uncanny eye for revealing examples come together in an accessible, modular format to help readers
understand how economic concepts play out in our world. Instead of having chapters of traditional length, this version covers the core concepts of economics in a series of brief modules, each focused on one topic and designed to assigned in any order and read comfortably in one sitting. This new edition is more accessible than ever and includes SaplingPlus, a complete, integrated online learning system that
supports students and instructors at every stage of learning--pre-class, in-class, and post-class.
De lais
Backpacker
Oswaal ICSE Question Bank Class 10 (Set of 6 Books) English Paper- 1 (Language) & English Paper-2 (Literature), Economics, Geography, History & Civics, Mathematic (Reduced Syllabus) (For Exam 2022)
wat ze voelen, hoe ze communiceren - ontdekkingen uit een onbekende wereld
Modern Principles: Microeconomics
The history of British India
Engaging authors, unbiased presentations of essential ideas, and a knack for revealing the 'invisible hand' of economics at work inform the thoroughly updated new edition of Modern Principles, drawing on a wealth of captivating applications to show readers how economics shed light on business, politics, world affairs, and everyday life.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product
innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
Chapter wise and Topic wise introduction to enable quick revision. Coverage of latest typologies of questions as per the Board latest Specimen papers Mind Maps to unlock the imagination and come up with new ideas. Concept videos to make learning simple. Latest Solved Paper with Topper’s Answers Previous Years’ Board Examination Questions and Marking scheme Answers with detailed explanation to facilitate exam-oriented preparation.
Examiners comments & Answering Tips to aid in exam preparation. Includes Topics found Difficult & Suggestions for students. Dynamic QR code to keep the students updated for 2021 Exam paper or any further CISCE notifications/circulars
Masterpieces of the World's Greatest Authors in History, Biography, Philosophy, Economics, Politics; Epic and Dramatic Literature, History of English Literature, Oriental Literature (sacred and Profane), Orations, Essays
Oswaal ICSE Question Bank Class 10 (Set of 9 Books) English Paper- 1 (Language) & English Paper-2 (Literature), Mathematic, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Geography, History & Civics (Reduced Syllabus) (For Exam 2022)
De zeven eigenschappen voor succes in je leven
De crisiseconomie
Official Organ of the United States Bureau of Education, Department of the Interior
Over groei en vorm

Start Ups are the arrangements that scaffold the holes presented by the genuine issues of life. Today we see some captivating Start Ups which are building answers for society's most difficult problems effortlessly and forming the universe of tomorrow. It is being said by wiser ones that beginning your business resembles planting a sapling. At first, you need to
contribute your time and cash. At that point, you should deal with it and show restraint without anticipating anything consequently. In any case, when your Start-up grows, it makes all the persistence and difficult work advantageous. Be that as it may, similar to saplings, many Start-ups fail to develop—and many stop showing sign of growth after one or two years. While
there are numerous elements prompting the failure of a Start-up, one of the primary reasons for their success is passion of the founder/co founder who are the master navigator of the ship of a new business. This book is an effort to acknowledge the effort of these navigators.
Engaging and provocative writing, as well as a knack for revealing the 'invisible hand' of economics at work have made Cowen and Tabarrok's Modern Principles of Economics a singularly distinctive and effective textbook for the principles course.
With The Practice of Statistics for Business and Economics, instructors can help students develop a working knowledge of data production and interpretation in a business and economics context, giving them the practical tools they need to make data-informed, real-world business decisions from the first day of class. With its expanded, dedicated version of
LaunchPad, the text more than ever is a seamlessly integrated print/online resource, putting powerful statistical tools and interactive learning features in students’ hands.
Soviet Life
Bazaar Exchange and Mart, and Journal of the Household
A Guide to Educational Microcomputer Software
Oswaal ICSE Question Bank Class 10 (Set of 10 Books) English Paper- 1 (Language) & English Paper-2 (Literature), Mathematic, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Computer Applications, Geography, History & Civics (Reduced Syllabus) (For Exam 2022)
The Practice of Statistics for Business and Economics
Columbia University Forum
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen.
Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met
een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
• Strictly as per the new Semester wise syllabus for Board Examinations to be held in the academic session 2021-22 for class -10 • Largest pool of Topic wise MCQs based on different typologies • Answer key with explanations • Revision Notes for in-depth study • Mind Maps & Mnemonics for quick learning • Concept videos for blended learning • Includes Topics found Difficult & Suggestions for
students. • Dynamic QR code to keep the students updated for 2021 Exam paper or any further CISCE notifications/circulars
Editor & Publisher
Het beslissende moment
The Weekly Review
Woman's Home Companion
The World's Greatest Literature
Oswaal ICSE Question Bank Class 10 (Set of 10 Books) English Paper- 1 (Language) & English Paper-2 (Literature), Mathematic, Physics, Chemistry, Biology, Economics Applications, Commercial Studies, Geography, History & Civics (Reduced Syllabus) (For Exam

Achtergronden, oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect en mogelijkheden om dit te bestrijden.
Special features, such as syndicate directories, yearbook numbers, annual newspaper linage tabulations, etc., appear as separately paged sections of regular issues.
Het boek Over groei en vorm is een van de meesterstukken uit de twintigste eeuwse wetenschappelijke literatuur.
Daily Report
Near East & South Asia
Essentials of Economics
hoe je net het verschil kunt maken
Superfreakonomics
een verkorte editie
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