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De Vertelsels van Baker de Bard J.K. Rowling 2016-05-09 De vertelsels van Baker de Bard is het boek dat Albus Perkamentus naliet aan Hermelien Griffel om Harry Potter te
helpen bij het vernietigen van Voldemorts gruzielementen. Het zijn vijf toversprookjes die door Hermelien uit de oorspronkelijke runen zijn vertaald, geïllustreerd door J.K. Rowling.
Professor Albus Perkamentus voorzag de vertelsels van uitgebreide aantekeningen. Alle opbrengsten van de verkoop van dit e-boek gaan naar Lumos. De Lumos-stichting is een
goed doel dat geregistreerd staat in Engeland en Wales met registratienummer 1112575.
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer,
verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert.
Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt
haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl
haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk
is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en
emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
The Rough Guide to the Best Android Apps Rough Guides 2012-08-02 So many apps and so little time. How do you get to the best with a minimum of fuss? The Rough Guide to
the Best Android Apps solves the problem. It reveals the 400 best free and paid for applications for smartphones and tablets in all categories. Whether its navigation or news,
photography or productivity, games or utilities this book highlights the best Android apps available from the marquee names to the hidden gems. Discover now the 400 apps your
Android device should be using.
The Rough Guide to Android Phones Andrew Clare 2010-12-01 The Rough Guide to Android Phones™ is the ultimate guide for Android phone users. Showing you all the tips and
tricks that ensure your phone performs to its full potential. There's even a complete lowdown on the hottest 100 Android apps. The slick Rough Guide reveals the secrets of this upand-coming mobile operating system; covering models produced by Motorola, HTC, Samsung and many more. From the basic questions, like 'What is Android', to making the
most of its functionality, this is the complete companion to your Android phone. Whether you already have an Android phone or are thinking of buying one, this is the gadget guide
you need to make the most of your Android phone.
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk.
Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets
ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Zwerkbal Door de Eeuwen Heen J.K. Rowling 2016-05-09 Als u zich ooit heeft afgevraagd waar de Gouden Snaai vandaan komt, hoe Beukers zijn ontstaan en waarom de
Wigtown Wanderers een afbeelding van een hakmes op hun gewaad hebben, moet u Zwerkbal Door de Eeuwen Heen kopen. Deze oplage is een facsimile van het boek uit de
schoolbibliotheek van Zweinstein, die vrijwel dagelijks door jonge Zwerkbalfans wordt geraadpleegd. Minimaal 15% van de netto verkoopprijs* van dit e-boek wordt gedoneerd aan
Comic Relief (UK). Comic Relief (UK) is een geregistreerd goed doel met nummers 326568 (in Engeland & Wales) en SC039730 (in Schotland). * De netto verkoopprijs is de prijs
die betaald wordt door de consument zonder eventuele verkoopbelasting.
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de
bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun kans afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een
getalenteerde monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus verleden, beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar
stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van een intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid, loyaliteit
en verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
De eeuwige tijd Deborah Harkness 2019-03-19 Eindelijk een nieuw boek van de auteur van de internationale bestsellertrilogie Allerzielen! Op het slagveld van de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog ontmoet de jonge chirurg Marcus MacNeil de mysterieuze Matthew Clairmont. Matthew doet Marcus een aanbod dat hij niet kan weigeren: een kans op
een nieuw leven, een eeuwig leven. Marcus grijpt zijn kans, maar het leven van een vampier is niet zo zorgeloos als hij dacht. Driehonderd jaar later valt hij als een blok voor de
jonge Phoebe Taylor. Het lijkt het beste als Phoebe ook een vampier wordt, maar algauw blijkt dat het leven van een nieuwe vampier in het moderne Londen net zo zwaar is als in
het Amerika van de 18e eeuw. Marcus realiseert zich dat de schaduwen waar hij driehonderd jaar geleden aan dacht te zijn ontsnapt, hen misschien wel eeuwig zullen
achtervolgen. De pers over de boeken van Deborah Harkness ‘Harkness is een van de besten, vergelijkbaar met Diana Gabaldon en Stephenie Meyer.’ Algemeen Dagblad
‘Spanning, magie, romantiek – een opwindende en betoverende pageturner.’ Marie Claire ‘Slim. Origineel. Kortom, onweerstaanbaar!’ The Sunday Times ‘Harkness brengt de
wereld van magie op kleurrijke wijze tot leven, met een einde dat doet verlangen naar meer.’ Publishers Weekly
Forthcoming Books Rose Arny 1994-02
Heavier than heaven Charles Cross 2014-04-29 Deze muziekbiografie is het verhaal van Kurt Cobains leven, van armoede tot rijkdom, van nobody tot beroemdheid; over hoe hij
begon als muzikant en over hoe hij als leadzanger van Nirvana eindigde door zichzelf op 27-jarige leeftijd van het leven te beroven. Het boek, dat prachtig is geschreven, is
gebaseerd op ongepubliceerde dagboeken van Kurt Cobain, meer dan 400 interviews en 4 jaar research. Het kan worden beschouwd als de definitieve biografie, waarin Cobain
weer tot leven komt. 5 april 2014 is zijn overlijden 20 jaar geleden. Heavier than Heaven is geschreven door journalist Charles R. Cross, een autoriteit op het gebied van
rockcultuur. Hij schreef vele boeken over muziek en cultuur. Met deze biografie over Cobain won hij de ASCAP Award for Outstanding Biography.
Gecrasht Adam Tooze 2018-09-13 Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de
ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was een volledig
samenhangend, trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van de geschiedenis
van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale geschiedenis betrekt. Wat is het
verband tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van 2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze
deze in een bredere (geo)politieke context, onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in financiële
politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel
ander daglicht plaatst.
Victoria, koningin Julia Baird 2017-03-25 Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze
daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige
dood trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een grote industriële natie en
een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde wereld omvatte. Victoria, koningin is niet alleen een onthullend portret van een iconische
koningin, maar ook een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale en cultureleveranderingen waarop zij haar
onuitwisbare stempel heeft gedrukt. ‘Victoria, koningin is een meeslepend, sprankelend verhaal over een buitengewone vrouw van wie de invloed even groot was als de
regeerperiode lang.’ Stacy Schiff, auteur van Cleopatra ‘Een grootse prestatie. Victoria, koningin is een opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het leven en bewind
van Victoria, een verhaal dat geen mythe van haar maakt maar laat zien wie ze werkelijk was.’ Amanda Foreman, auteur van Georgiana, Duchess of Devonshire ‘Julia Baird heeft
een gedenkwaardig, ontroerend en verrassend portret geschilderd van een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis. Het is een bijzonder boek, waarin Baird van
Victoria’s levensgeschiedenis een actueel verhaal heeft weten te maken dat nieuw licht werpt op onze huidige manier van leven.’ Jon Meacham, schrijver van American Lion ‘Een
aangrijpend, wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk verhaal over een van de meest fascinerende vrouwen van haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas, auteur van een aantal
veelgelezen boeken over Amerikaanse presidenten ‘Een groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een van de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis, prachtig
geschreven en getuigend van grondige research.’ Leigh Sales, tv-presentator ABC
De euro Joseph E. Stiglitz 2016-09-20 De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd.
De crisis van 2008 bracht de feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele
tekortkomingen van de eu: economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook:
kan de euro worden gered? Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en
hij toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand. Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste behelst fundamentele
veranderingen in de organisatie van de eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van een doordacht
uitgevoerde opheffing van de eu en het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro. Met brexit-nawoord!
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 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.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met
een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over
een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige
Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog
in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst
kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
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De vrouwe van het meer Andrzej Sapkowski 2016-09-20 De vijfde volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. De Vrouwe van het Meer is het zevende boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en een direct vervolg op
de roman De Zwaluwentoren. Als Ciri in een vreemde wereld de jonge ridder Galahad en de Vrouwe van het Meer aantreft, besluit ze hun haar verhaal te vertellen. De oorlog die
woedt heeft ondertussen zijn hoogtepunt bereikt als ook de gevaarlijke magiër Vilgefortz zich in de strijd gooit. In het gevecht dat volgt verliezen velen van Geralts kameraden hun
leven. En er dreigt nieuw gevaar. Emhyr, de keizer van Nilfgaard, wordt door dezelfde profetie geleid die ook Vilgefortz en Ciri volgen. En hoewel hij in het bezit is van een
overweldigend leger, schrikt Emhyr ervoor terug zijn plan door te zetten als hij wordt geconfronteerd met Geralt en Ciri. Vooral als blijkt dat hij meer gemeen heeft met Ciri dan met
de oude profetie.
De schaduw van de nacht Deborah Harkness 2012-07-27 Diana en Matthew komen in het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude vrienden van Matthew.
Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische manuscript concentreren? En zal hun
liefde alle gevaren die deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
The Business of Android Apps Development Mark Rollins 2012-02-01 The growing but still evolving success of the Android platform has ushered in a second mobile technology
“gold rush” for apps developers, but with well over 100,000 apps and counting in the Google Android Market and now the Amazon Android Appstore, it has become increasingly
difficult for new applications to stand out in the crowd. Achieving consumer awareness and sales longevity for your Android app requires a lot of organization and some strategic
planning. Written for today's Android apps developer or apps development shop, The Business of Android Apps Development shows how to incorporate marketing and business
savvy into every aspect of the design and development process, giving your application the best possible chance of succeeding in the the various Android app stores and markets.
This book takes you step-by-step through cost-effective marketing, public relations and sales techniques that have proven successful for professional Android app creators and
indie shops—perfect for independent developers on shoestring budgets. No prior business knowledge is required. This is the book you wish you had read before you launched
your first app!
Duizend en één nacht 1863
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03 Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV
longkanker. Van de ene op de andere dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven
besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen
kijkt? Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te
zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het
leven zijn hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas
beide rollen moest vervullen.
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101 Best Android Apps: Survival Guide Toly K 2012-09 The 101 Best Android Apps Survival Guide is a collection of 101 applications, tested and highly recommended by the
author. This guide will save you lots of time and money, by pointing you to the apps you will surely love. Each app description contains: - Price - Brief description - Features - Link
to the app in the Google Play Store - Link to the free version, if available - Screenshots In addition to the full list of apps, all of the apps are separately organized by genre. Here
are some of the apps that are included: - Angry Birds Space - Amazon Kindle - Badoo - CamScanner - Dolphin Browser HD - Easy Tether Pro - Epicurious Recipe - GasBuddy Gesture Search - Groupon - Max Payne Mobile - Mr. Number - RedLaser - Shush! - Stitcher Radio - Toddler Lock - Waze - WebMD - Winamp - Yelp
Hoe tem je een draak Cressida Cowell 2019-01-17 Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de megapopulaire serie van Cressida Cowell, waarvan wereldwijd meer
dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht. Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019 verschijnt deel 1 nu als filmeditie. Eerder bracht filmgigant DreamWorks twee films
gebaseerd op deze serie naar het witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste film over de niet zo stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje. Speciaal voor deze
gelegenheid verschijnt het eerste deel van deze boekenserie in een nieuw jasje, voor een nieuwe generatie jongens en meisjes! De boeken van Cressida Cowell zijn bekroond
met diverse prijzen, waaronder de belangrijke Blue Peter Award. In 2018 verscheen het eerste deel van Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars van Ooit. ‘Als je de
maffe maar o zo geweldige How to Train your Dragon¬-serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The Guardian
The Witcher - De laatste wens (filmeditie) Andrzej Sapkowski 2020-10-12 Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé
inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt.
Een collectie korte verhalen vol magie en monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn witte haar en doordringende ogen, zijn cynische houding en totale gebrek aan respect voor
autoriteit... Maar hij is veel meer dan zijn indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt is een hekser, een man met magische krachten die van hem een briljante vechter en
een genadeloze huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het land terroriseren. Als beschermer van de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze
koningen met ondode dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen, vampiers met relatieproblemen en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig, sommigen zelfs
verdorven, maar het belangrijkste is dat de meesten niet zijn wie ze lijken...
De jaren van verachting Andrzej Sapkowski 2015-01-15 De tweede volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. De Jaren van Verachting is het vierde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt, en een direct vervolg op de
roman Het Bloed van de Elfen. Geralt van Rivia heeft over de hele wereld monsters en demonen verslagen, maar hij is slecht voorbereid op wat er komen gaat als twee machtige
koningen hun legers opstellen bij de rivier die hun rijken scheidt. De zaak verergert als ook elfen en andere niet-mensen zich mengen in de strijd en zich diep in het woud
aansluiten bij de verschillende strijdkrachten. Geralt en zijn geliefde Yennefer moeten ondertussen de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra, beschermen.
Want zij, Ciri, is de Vlam, het kind van de profetie, en het is aan haar om de wereld te redden of er een eind aan te maken...
Unf*ck je financiën Melissa Browne 2018-11-28 Laten we eerlijk zijn: het in orde maken van financiën is voor (bijna) niemand een favoriete bezigheid. Het is niet leuk, en we lopen
rond met verknipte ideeën over geld die een goede financiële basis in de weg staan. Melissa Browne daagt je uit en geeft praktische tips om je manier van denken over geld én je
banksaldo ten goede te veranderen. Unf*ck je financiën helpt een financieel vangnet te creëren zodat je uiteindelijk financieel gezond kunt worden. Browne geeft heldere,
duidelijke adviezen en vertelt hoe je slimme spaarrekeningen opent, de juiste investeringen doet en waarom budgetteren onverstandig is. Dit begint bij jezelf: je gedrag onder
ogen zien, kijken naar wat jij belangrijk vindt, ontdekken waarom budgetteren onverstandig is, een bewuste consument worden, meer te weten komen over aandelen, huizenbezit,
'seksueel overdraagbare schulden' en leren hoe je je financiële zaken nu écht goed regelt.
De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en
dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de
alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden
dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen
worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje.
Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De
alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
Librarian's Guide to Games and Gamers: From Collection Development to Advisory Services Michelle Goodridge 2021-11-30 As games grow ever-more ubiquitous in our culture
and communities, they have become popular staples in public library collections and are increasing in prominence in academic ones. Many librarians, especially those who are not
themselves gamers or are only acquainted with a handful of games, are ill-prepared to successfully advise patrons who use games. This book provides the tools to help adult and
youth services librarians to better understand the gaming landscape and better serve gamers in discovery of new games—whether they are new to gaming or seasoned
players—through advisory services. This book maps all types of games—board, roleplaying, digital, and virtual reality—providing all the information needed to understand and
appropriately recommend games to library users. Organized by game type, hundreds of descriptions offer not only bibliographic information (title, publication date, series, and
format/platform), but genre classifications, target age ranges for players, notes on gameplay and user behavior type, and short descriptions of the game's basic premise and
appeals.
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die daaruit voortkwam, en dan
ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat
over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths
transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de geschiedenis
van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende
manier vertelt. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was ongeëvenaard, zijn hele
gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor
hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt krijgen en wat je achter
je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het verhaal zo opschreef dat het anderen
kan helpen om grip op hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal
begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt

WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je
eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is
ware wilskracht. Om vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will
Smith
AB Bookman's Weekly 1987
Robopocalyps Daniel H. Wilson 2014-04-29 Een enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet dat het computergestuurde speelgoed van haar dochter vreemd doet. De
meerderheid van de mensen merkt echter niets. Maar dan gebeurt het binnen een paar minuten: alle robots ter wereld komen in opstand en de Robotoorlog is een feit. Zowel
groepen als eenlingen strijden overal ter wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen samenwerken als het doel duidelijk is:
overleven.
Het bloed van de elfen Andrzej Sapkowski 2014-06-25 De eerste volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Bloed van de Elfen is het derde boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt. Het is de eerste volledige
roman na de collecties korte verhalen uit De Laatste Wens en Het Zwaard der Voorzienigheid. Meer dan vijfhonderd jaar leven mensen, dwergen, gnomen, halflingen en elfen in
vrede. Totdat het met de betrekkelijke rust opeens gedaan is: dwergen beginnen hun soortgenoten te vermoorden, terwijl de elfen hun wapens opnemen tegen elkaar én de
mensen. Maar te midden van alle beroering wordt een kind geboren: Ciri, de kleindochter van koningin Calanthe, de Leeuwin van Cintra. Tot grote vreugde van de heksers, die
naar deze gebeurtenis hebben uitgezien. Zij is namelijk de Vlam, het kind van de profetie dat de wereld voorgoed zal veranderen, ten goede of ten kwade. Het is aan Geralt, de
hekser van Rivia, om Ciri te beschermen en iemand te vinden die haar kan helpen zich haar bijzondere gaven eigen te maken en, vooral, te beheersen.
Alchemie Rory Sutherland 2020-04-01 Sutherland onthult de magie van de marketing Waarom is Red Bull zo populair, terwijl niemand – NIEMAND! – het lekker vindt? Dat komt
omdat mensen irrationeel zijn; ze baseren hun beslissingen op subtiele externe signalen (het kleine blauwe blikje) in plaats van objectieve kwaliteiten (smaak, prijs en kwaliteit).
De wereld is onoplosbaar complex en willekeurig. Dit betekent dat toekomstig succes niet door een boekhoudkundige spreadsheet ontstaat. Om de jackpot te winnen, moet je
onweerstaanbare ideeën oproepen: de magische kunst van alchemie beheersen. Rory Sutherland, marketing-legende van Ogilvy, ontrafelt menselijk gedrag en combineert
splinternieuw onderzoek, vermakelijke anekdotes en psychologische inzichten uit zijn 35 jaar aan ervaring voor alle grote merken. Hij interviewt grootheden als Daniel Kahneman
en Richard Thaler om tot zijn eigen onconventionele en onuitputtelijk nieuwsgierige aanpak te komen. Branding kan niet alleen helpen bij het verkopen van producten, maar kan
ook sociale doelen bevorderen: mensen belasting laten betalen, de volksgezondheid verbeteren of het bevorderen van meer vrouwen in de technologiesector. Sutherland neemt
zijn lezer mee door de onvoorspelbare en fascinerende wereld van het nemen van beslissingen.
De mythe van de staatsschuld Stephanie Kelton 2021-04-21 De mythe van de staatsschuld van Stephanie Kelton is een wijs, provocerend en kraakhelder geschreven manifest
voor een nieuwe economische orde In De mythe van de staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale nieuwe visie die ons denken over een
rechtvaardige en welvarende samenleving volledig op zijn kop zal zetten. Modern monetary theory – kortweg MMT – stelt dat de overheid geen gezin met een huishoudboekje is,
maar dat zij zonder problemen grote schulden kan dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur, zorg en klimaat vragen nu eenmaal om
grootscheepse investeringen, en overheden moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op
het gebied van ons monetaire beleid: structurele begrotingstekorten zijn geen probleem maar een oplossing! De mythe van de staatsschuld is een wijs, provocerend en
kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de
Nederlandse editie van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw hoofdstuk toe. ‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om een economische
klassieker à la Milton Friedman of Thomas Piketty te worden.’ – de Volkskrant ‘Kelton onderwerpt ons economische systeem aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van groot
belang in de postcovidwereld, omdat we ons denken over de economie zullen moeten herzien.’ – The Guardian ‘Kelton presenteert ons het noodzakelijke instrumentarium voor
een voorspoedige toekomst voor ons allemaal. Lees het boek – en breng Keltons lessen in praktijk.’ – Naomi Klein ‘Dit boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial Times ‘Een
rockster binnen haar vakgebied.’ – The Times
Wonderlijke avonturen van kavalier & Clay Michael Chabon 2012-01-04 Bekroond met de Pulitzer Prize New York, 1939. Joe Kavalier, een jonge kunstenaar die tevens bedreven
is in de ontsnappingskunst à la Houdini, heeft zojuist een staaltje van zijn kunnen laten zien: hij is ontsnapt uit het door de nazi's bezette Praag. Nu wil Joe snel veel geld
verdienen, zodat hij kan proberen zijn familie vrij te krijgen. Zijn neef, Sammy Clay uit Brooklyn, zoekt een partner die hem kan helpen bij het bedenken van de verhalen, beelden
en helden voor de nieuwste Amerikaanse rage: de strip. Geïnspireerd door hun fantasie, angsten en dromen, roepen Kavalier en Clay allerlei personages tot leven. De Gouden
Eeuw van het stripboek is begonnen, terwijl Hitler zijn schaduw over de wereld werpt.
The Witcher - Het Seizoen van Stormen Andrzej Sapkowski 2017-06-28 De proloog van Andrzej Sapkowski’s befaamde serie met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron
voor de rol van Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Seizoen van Stormen is het achtste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van hekser Geralt. Het is los
te lezen en speelt zich af tussen de korte verhalen uit De Laatste Wens en Het Zwaard der Voorzienigheid. Hekser Geralt: de man die gewone mensen moet beschermen tegen
magische monsters. De man die zijn leven keer op keer op het spel zet om zijn geliefden te redden én goud te verdienen. Om dat te doen maakt Geralt gebruik van zijn eigen
magie, van toverdrankjes, en van de trots van elke hekser, zijn twee zwaarden. Een van staal, een van zilver. Maar wat als Geralt zijn zwaarden verliest? Niet alleen zijn ze
ongelooflijk kostbaar, maar het is ook een schande om ze te verliezen. Geralt moet ze dus terugkrijgen, en wel zo snel mogelijk... Andrzej Sapkowski keert terug naar zijn
populaire held met een losstaand verhaal waarin Geralt vecht, reist en weer liefheeft, Ranonkel zingt en zich in de problemen werkt, tovenaressen snode plannen bedenken, en
waarin over de hele wereld donkere wolken zich verzamelen – het seizoen van stormen komt eraan...
Statistiek voor Dummies / druk 2 Deborah Jean Rumsey 2012
Het geheime leven van kleuren Kassia St Clair 2017-04-20 Een prachtig full colour boek over de geschiedenis van kleuren – iedere kunstliefhebber In Het geheime leven van
kleuren heeft Kassia St Clair haar levenslange obsessie met kleuren gegoten in een uniek boek, waarin ze betoverende verhalen vertelt over de 75 bekendste tinten en
kleurschakeringen. Waarom wordt de maagd Maria in de Renaissance bijna altijd in het blauw afgebeeld? Waarom zijn worteltjes oranje? En waarom zie je groen van jaloezie?
Het geheime leven van kleuren gaat over mode en politiek, kunst en oorlog, over het geel van Van Goghs zonnebloemen, over Picasso’s blauwe periode, over het rood in de
grottekeningen van Lascaux en over de fluorescerende kleuren van punk. Het geheime leven van kleuren is een levendige geschiedenis van kleuren en de onvergetelijke verhalen
die erachter schuilgaan. Het geeft een geheel nieuwe blik op onze geschiedenis en cultuur; na het lezen van dit boek zal kijken naar kleur nooit meer hetzelfde zijn. Over Het
geheime leven van kleuren ‘Een geestverruimende reis rond de wereld zonder van je schildersezel te hoeven wijken. Elke kleur heeft een verhaal en in dit boek zijn de meest
betoverende, schokkende en tot nadenken stemmende verzameld. Het wordt nog lastig je gang zomaar magnoliawit te schilderen na het lezen van dit inspirerende palet aan
verhalen.’ Simon Garfield, auteur van Precies mijn type, Op de kaart en Mauve
World war Z Max Brooks 2013-06-04 Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een medewerker van de Verenigde Naties de opdracht om de geschiedenis van die oorlog,
World War Z, op schrift te stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem vertellen over de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in China,
als een jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een zombie. Het is het begin van een gruwelijke pandemie die zich door illegale orgaanhandel razendsnel
verspreidt over de hele wereld. World War Z is meer dan een post-apocalyptsche thriller van formaat: het laat zich lezen als een vlijmscherp commentaar op falende politici,
corrupte bedrijven en bekrompen fundamentalisten.

alchemy-android-game-guide

Downloaded from duurzame-architect.com on September 26, 2022 by guest

