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De strateeg Cynthia Montgomery 2012-05-29
Montgomery biedt een nieuw perspectief op strategie
en op de onmisbare rol van de leider. Zij laat zien dat
strategie niet vooral iets is om de concurrentie te slim
af te zijn, maar ook het sterkste middel van een leider
om zijn bedrijf vorm te geven. In de kern ervan liggen

de fundamentele beslissingen die een leider
voortdurend moet nemen over wat zijn bedrijf is en
waarom en voor wie het ertoe doet. Er bestaat voor
een bedrijf niets belangrijkers. In De strateeg leert
Montgomery de lezer hoe hij de vaardigheden en
gevoeligheden kan ontwikkelen die nodig zijn voor een
levende strategie en werkelijk leiderschap. Er bestaat
geen ander boek waarin leiderschap en strategie op
zo'n uitdagende, intrigerende en inspirerende manier
met elkaar worden verbonden.
De terugkeer Nicholas Sparks 2020-09-08 Van de
boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100
miljoen exemplaren verkocht. Als Trevor Benson in
Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote explosie
buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch
chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het
vervallen huis in New Bern dat hij van zijn grootvader
heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen.
Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt
en zich klaarmaakt voor een medische bijscholing,
ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel
er vanaf de eerste ontmoeting een onmiskenbare
connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor
Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft.
Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de
aanwezigheid van Callie, een norse tiener die in een
woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het
meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij
hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de nooit

opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar
ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt
dat de ware aard van Callies verleden boven tafel
komt. Bij zijn pogingen de geheimen van Natalie en
Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van
liefde en vergeving leren kennen.
De bannelingen Christina Baker Kline 2021-05-19 In
de roman De bannelingen van Christina Baker Kline
wordt een jonge Britse gouvernante vals beschuldigd
van diefstal en verbannen naar een strafkolonie in
Australië. De overtocht is vol ontberingen. De
bannelingen, de nieuwe roman van Christina Baker
Kline, speelt zich af in het Engeland en Australië van
de negentiende eeuw, toen Britse veroordeelden naar
Australië werden verbannen. Londen, 1840. De jonge
gouvernante Evangeline raakt ongehuwd zwanger en
wordt valselijk beschuldigd van diefstal, waarna ze
wordt veroordeeld tot ballingschap op Van Diemen’s
Land, een strafkolonie in Australië. Tijdens de
overtocht raakt ze bevriend met de strijdvaardige
Hazel, die zich over haar ontfermt. Hazel is gepokt en
gemazeld maar heeft een hart van goud, en raakt in
Australië ook betrokken bij het leven van Mathinna,
een Aboriginalmeisje dat ‘geadopteerd’ is door de
nieuwe gouverneur. Hij beschouwt haar echter eerder
als een curiositeit dan als een kind. Aan de hand van
het leven van deze drie jonge vrouwen neemt
Christina Baker Kline in De bannelingen de lezer op
verbluffende wijze mee naar een zwarte bladzijde uit

de Britse geschiedenis. ‘Hoopvol en hartverscheurend
tegelijkertijd. In deze prachtige roman wordt niet
weggekeken van de wreedheden van de strafkolonie,
maar worden de moed en weerbaarheid gevierd van
zowel de bewoners als de pioniers om, vrijwillig of niet,
een nieuw leven op te bouwen.’ – Library Journal
(starred) ‘Grandioos! Dit stuk geschiedenis heeft op
fantastische wijze een gezicht gekregen door een van
onze allerbeste historischeromanschrijvers. Deze
fascinerende negentiende-eeuwse variant van Orange
Is the New Black is subtiel, intelligent en
overrompelend.’ – Kirkus Reviews (starred)
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 201710-21 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.
Over eten & koken Harold McGee 2006
De zonnetempel Herge 1977
Kuifje en het zwarte goud Hergé 1977
Official Gazette of the United States Patent Office
United States. Patent Office 1961
Haarlemsche bijdragen Herman Gerlings (Czn.) 1869
De scepter van Ottokar

Hergé 1975
Wonen tussen gemeenplaats en poëzie Hilde Heynen
1993
Geldersche volks-Almanack ... 1895
How to Do Everything with Your Dell Axim Handheld,
Second Edition Rich Hall 2005-12-21 Get the most out
of your Dell Axim with this step-by-step guide. How to
Do Everything with Your Dell Axim Handheld, Second
Edition has been fully revised to cover Microsoft’s new
operating system for Pocket PCs--Windows Mobile
5.0. Find out how to manage personal information,
send and receive e-mail, synchronize with desktop
computers, and go wireless. Get details on optimizing
memory, conserving battery power, and using the
security features to protect your valuable information.
Enjoy videos, music, and eBooks, and use your Axim
as a digital camera. This handy resource contains all
of the expert advice you need to be more productive
and have more fun with your Dell Axim.
De schat van Scharlaken Rackham Hergé 1981
De Wim Hof methode Wim Hof 2020-11-10 Wim Hof
vertelt op aangrijpende en gepassioneerde wijze in zijn
nieuwe boek ‘De Wim Hof Methode’ dat een ijsbad niet
alleen goed is voor body en mind, maar óók voor de
spirit. In het nieuwe allesomvattende boek ‘De Wim
Hof Methode’ vertelt Wim Hof in eigen woorden zijn
verhaal. Hij schrijft dat een ijsbad goed is voor mind en
body, maar óók voor de spirit. Wim Hof is bekend
geworden met baden of douchen met ijskoud water.

Wim Hof, ook wel The Ice Man genoemd, vertelt in ‘De
Wim Hof Methode’ op aangrijpende en
gepassioneerde wijze hoe hij deze methode heeft
ontwikkeld en over de verbluffende resultaten uit
wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. In ‘De
Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou, ademhaling en
mindset kunt benutten om leiding te nemen over je
geest en stofwisseling. Maar de methode van Wim
gaat verder dan verbeterde gezondheid of prestaties –
het is ook een spiritueel pad om je te verbinden met je
innerlijke kracht.
Een klein land in de 20e eeuw Jan Luiten van Zanden
1997
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith
Holland voor het altaar stond om haar jawoord te
geven, vond Levi Cooper, de beste vriend van haar
verloofde, het tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te
biechten dat hij weliswaar gek op haar was, maar dat
hij op cruciale momenten aan Justin Timberlake moest
denken om iets voor elkaar te krijgen. En dat het hem
dus verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith kon
destijds maar één ding bedenken: vluchten naar de
grote stad! Maar nu, drie jaar later, heeft haar familie
haar nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet
kunnen, want de wonden zijn inmiddels wel geheeld...
denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat uitgerekend Levi de man die destijds haar bruiloft ruïneerde - haar
nieuwe buurman is! Kristan Higgins heeft meer dan
twintig romans op haar naam staan, waarvan vele op

de bestsellerlijsten van onder andere de New York
Times en USA Today prijkten. Wat haar boeken zo
geweldig maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo
neurotisch, onzeker en stoer zijn als iedereen, en dat
haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
De juwelen van Bianca Castafiore Herge 1997
De zachte atlas van Amsterdam Jan Rothuizen 2010
Getekende 'atlas' van Amsterdam, waarin niet alleen
straten maar ook bijvoorbeeld woningen, een
boekwinkel, jongensinternaat, winkelcentrum,
schouwburg, dierenasiel en de kamer van de
(voormalige) burgemeester in detail zijn getekend en
van commentaar voorzien van de auteur.
Tot de maan en terug Karen Kingsbury 2019-11-05
‘Tot de maan en terug’ is weer een heerlijke roman
van Karen Kingsbury, ontroerend en romantisch.
‘Lieve Jenna, zoals elk jaar heb ik je een brief
geschreven. Voor het geval dat je vandaag naar de
herdenkingsdienst komt. Voor het geval dat jij mij net
zo graag wilt vinden als ik jou...’ Zo begint de brief die
Ashley Baxter vindt. Hij is niet voor haar bedoeld, maar
door een knappe vreemdeling tussen het ijzerdraad
van een hek gestoken. Die vreemdeling is Brady
Bradshaw. Hij was nog een kind toen hij zijn moeder
verloor tijdens een verschrikkelijke tragedie. Bij een
herdenking ontmoette hij Jenna, die haar beide ouders
was verloren. In de prachtige uren die volgden kregen
ze een hechte band, maar daarna hebben ze elkaar
nooit weer gezien. Nu, tien jaar later, hoopt Brady

Jenna weer te vinden. Ashley wil Brady daar graag bij
helpen. Maar kan haar gezin wel begrip opbrengen
voor het feit dat ze opeens zoveel tijd besteedt aan
een wildvreemde? En kan er genezing en liefde
opbloeien tussen het puin van een verwoest verleden?
Vijf ontmoetingen in de hemel Mitch Albom 2021-07-19
Is er leven na de dood? Wanneer Eddie op 83-jarige
leeftijd komt te overlijden, wordt hij wakker in de
hemel. Hier ontmoet hij vijf mensen die van invloed zijn
geweest op zijn aardse leven. Samen bespreken ze
Eddie’s leven: De waardevolle momenten uit zijn
jeugd, zijn militaire dienst en de laatste levensjaren
komen voorbij. Pas nu hij in de hemel is, komt hij er
langzamerhand achter waarom hij op deze aardbol is
verschenen. Wat was de zin van zijn bestaan? Lees
het in de inspirerende New York Times bestseller ‘Vijf
ontmoetingen in de hemel’ en ontdek de betekenis van
het leven en de dood. Wereldwijd zijn er meer dan tien
miljoen exemplaren verkocht en de verfilmde versie
van het boek verscheen in 2004 op de Amerikaanse tv
met bijna 19 miljoen kijkers. Mitch Albom (1958) is de
Amerikaanse schrijver van de New York Timesbestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd
meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder
leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd
de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards.
In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en
waardige wijze over de dood en over de zin van het
bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in de

hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte
exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is.
Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op
de Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers.
In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken
verkocht in 42 verschillende talen.
Een cluyte van playerwater 1838
De sigaren van de farao Hergé 1983
Opnieuw Olive Elizabeth Strout 2019-10-15 ‘Opnieuw
Olive’ van Elizabeth Strout is het vervolg op de alom
geprezen roman ‘Olive Kitteridge’ uit 2008. Olive
Kitteridge geldt als een van de meest herkenbare,
iconische romanpersonages van de afgelopen
decennia. Bot en een tikkeltje koppig, maar ook
kwetsbaar en verrassend gevoelig: Olive Kitteridge is
terug. Een paar jaar ouder, en vele veranderingen
verder. Ze moet haar leven leren delen met haar
tweede man, proberen de relatie met haar zoon te
herstellen, omgaan met verlies en eenzaamheid, zich
openstellen voor nieuwe levenslessen – en als altijd
een luisterend oor bieden aan de andere inwoners van
Crosby, Maine. ‘Olive Kitteridge’ werd met de
Pulitzerprijs bekroond, en werd door HBO tot een
miniserie gemaakt die maar liefst acht Emmy’s ontving.
De zwarte rotsen Hergé 1987
De Geheimzinnige ster Hergé 1993
Jos Klijnen Kirsten Schipper 1999-01-01 Monografie
van de Nederlandse architect / stedenbouwkundige

M.P.J.H. (Jos) Klijnen (1887-1973).
Kuifje in Amerika Hergé 1947
De bibliotheek van Parijs Janet Skeslien-Charles 202101-22 De bibliotheek van Parijs van Janet Skeslien
Charles is een onvergetelijk verhaal over familie,
vriendschap, liefde en de verbindende kracht van
literatuur. Parijs 1939: De ambitieuze Odile Souchet is
net begonnen aan haar droombaan bij de
Amerikaanse bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s
de lichtstad bezetten verandert alles van de ene op de
andere dag. De bibliotheek blijft open, maar de Joodse
bezoekers zijn niet meer welkom. Odile en haar
collega’s riskeren hun leven door hun Joodse
abonnees zelf de boeken te brengen. Maar wanneer
Odile ontdekt dat haar vader, een politieman, nauw
betrokken is bij het handhaven van het naziregime,
raakt zij in een groot persoonlijk conflict. Heeft zij de
moed om de juiste keuzes maken?
Process Control and Automation 1956
De blauwe lotus Hergé 1974
Billy Summers Stephen King 2021-08-03 Een verhaal
over liefde, geluk, het lot en een complexe held die
nog één laatste kans op verlossing krijgt Billy
Summers is een huurmoordenaar, de beste die er is.
Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus
alleen aan als het doelwit echt een slechterik is. En nu
wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één
laatste opdracht. Als een van de beste sluipschutters
ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit

Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen
nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan er misgaan?
Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen
verhaal is enerzijds een oorlogsverhaal en anderzijds
een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en
de mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een
van de meest meeslepende en verrassende duo’s die
King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om
de misdaden van een buitengewoon slechte man te
wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een
complexe held die nog één laatste kans op verlossing
krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van
Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je
werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’
NRC Handelsblad ‘De koning van het spannende
genre.’ VN Detective & Thrillergids
Het geheim van De Eenhoorn Hergé 1974
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