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Katniss persoonlijk verantwoordelijk voor het
Vlammen Suzanne Collins 2013-06-13 Dit e-book

temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt in een

uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype

angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de

Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig

vlammen van de revolutie echt wil doven...

aangepast dat dyslectici minder moeite hebben

Dàt nooit! Karen Cushman 1995 Gefingeerd

ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er

dagboek van de veertienjarige dochter van een

minder leesfouten gemaakt worden en het lezen

Engelse ridder in de middeleeuwen over haar

gemakkelijker wordt. Vlammen. Het tweede deel

leven.

in de verslavende HONGERSPELEN-trilogie

Waterschapsheuvel Richard Adams 2015-11-30

Katniss Everdeen heeft samen met Peeta Mellark

Verdwaal opnieuw in de prachtig gecreëerde

De Hongespelen gewonnen. Sinds hun terugkeer

konijnenwereld van Richard Adams

naar District 12 wordt er gefluisterd over een

Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van

opstand tegen het Capitool. President Snow stelt

een groep konijnen die onder leiding van
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opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een

hun eigen taal, geschiedenis en folklore hebben.

nieuwe woonplaats. Onderweg moeten ze talloze

De pers over Waterschapsheuvel ‘De

gevaren trotseren, maar uiteindelijk vinden ze een

fabelachtige kracht van dit boek schuilt in de door

prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw

vrijwel alle critici geprezen authenticiteit waarmee

bestaan opbouwen. Daar wacht hun echter de

gedrag en gewoonten van het konijn, de

grootste strijd ooit... Het verhaal van

omgeving waarin het leeft en de relaties tot

Waterschapsheuvel is een knappe parabel over

andere dingen worden beschreven.’ Martin Ros in

leiderschap en democratie, over moed en

NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind in

vriendschap. Het is een loflied op de Engelse

de wilgen en In de ban van de ring, en toch weer

natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met het

anders. Adams is in de eerste plaats een

Nederlandse landschap. Al decennialang zijn

voortreffelijk verteller.’ The Economist ‘Een

miljoenen lezers geboeid door de avontuurlijke

geweldig boek. Er wordt een zeer geloofwaardige

zwerftocht en de karakters van de konijnen, die

nieuwe wereld gecreëerd, waarin zeer zeker een
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goed onderbouwde aanklacht tegen de mensheid

ongehoord belooft te worden. Een productie die

doorklinkt.’ The Guardian

niet alleen zijn reputatie zal bevestigen, maar ook

De roep van de wolf Steven Herrick 2008 Twee

bepaalde emotionele wonden zal helen. Althans,

tieners die in de binnenlanden van Australië

dat was het plan. Maar Felix wordt onverwachts

wonen, gaan op zoek naar een wolf, ook al weten

op een vreselijke manier verraden, en komt in

zij dat er geen wolven bestaan in Australië.

ballingschap in een hutje in het bos te leven,

PD, Health and PE Fay Courtney 2005

belaagd door herinneringen aan zijn geliefde

Heksengebroed Margaret Atwood 2016-11-29

dochter, Miranda, die hij verloren heeft. En

Felix staat helemaal aan de top van zijn

broedend op wraak. Na twaalf jaar dient de

loopbaan. Hij is artistiek leider van een

mogelijkheid tot wraak zich aan in de vorm van

theaterfestival. Zijn producties zijn even

een theatercursus in een nabijgelegen

betoverend als verwarrend. En nu werkt hij aan

gevangenis. Hier zal Felix alsnog The Tempest

een enscenering van The Tempest, die

opvoeren en de verraders in een val lokken. Pure
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magie! Maar zal de val van zijn vijanden Felix

covers all elements of the syllabus, with a strong

doen herrijzen? Margaret Atwood voert ons in

emphasis on skills and an approach that is

deze roman mee op een betoverende,

practical, activity-based and totally engaging.

interactieve reis vol verrassingen en wonderen.

Features A stimulating and contemporary, full-

Active Outcomes 2 Kim Proctor 2005 Active

colour design. In-depth and sensitive coverage of

Outcomes 2 PDHPE Stage 5, part of the Active

each syllabus 'learn-about' point with suggestions

Outcomes junior series for PDHPE, is a

for units of work combinations and approaches.

comprehensive package carefully developed by

Engaging and student-friendly writing style, with

two key authors of the popular 'Outcomes' senior

key terms defined in the margins to reinforce

series. The text is specifically written for the

understanding. Check and challenge questions to

revised Personal Development, Health and

test students' knowledge and understanding at

Physical Education Syllabus for Years 9 & 10 in

regular stages. Skillboosters provide opportunities

New South Wales. This comprehensive series

to put learning into practice and cover all the
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skills outcomes through an integrated approach.

手段 運用統計分析、機率思考，打造腦內的「贏家模組」 能力可

E-learning activities that incorporate all ICT

以靠努力逐步養成，但運氣只能求神拜佛嗎？ 本書入選史丹佛、

requirements and a range of Weblinks to

普林斯頓大學等28家名校的「模型思維」（Model Thinking）

informative and interactive websites for students

課程書目， 教你在做商業、投資，人生決策時， 評量能力與運氣

to explore. Active Outcomes 2 PDHPE Stage 5 is

對成敗的影響力，借力使力，搶得致勝先機！ 把一件事情做成，

now supported by eBookPLUS! Active Outcomes

或獲得任何意義上的成功， 到底多少來自「實力」，又有多少來自

2 PDHPE Stage 5 eBookPLUS is an electronic

「運氣」？ 實力與運氣單純只是反義詞，還是冥冥之中自有相關

version of the textbook available online at the

性？ 策略投資專家、暢銷書《魔球投資學》作者莫布新 完整解讀：

JacarandaPLUS website. (www.jacplus.com.au)

個人能力與運氣在不同狀況下，對成敗的影響， 教我們如何利用

eBookPLUS Features The entire textbook in

「運氣－能力」光譜，獲得邁向成功的方程式。 想通以下幾個問

electronic format HTML links to other useful

題的答案，就能獲得長勝的模型思維—— 為什麼網球選手的表現普

support material on the Internet

遍穩定，足球隊的成績卻起起伏伏？ 為什麼跳槽後的表現，往往

長勝 麥可•莫布新 2022-09-07 布局運氣，是提高勝率的必要

不如從前？ 為什麼猴子射飛鏢選中的標的，比專職投資人的績效
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還好？ 為什麼高智商不等於高成功率？ 為什麼小公司比較容易帶

員的選秀、選擇投資標的、大學志願選填，甚至是該付高階經理人

來破壞式創新產品？ 為什麼能力越強的人，越重視運氣？ 本書運

多少薪水）。他提出具體建議，協助我們增加優勢，在不確定性的

用統計分析、機率思考，為讀者解析這些問題背後的底層邏輯。

世界中，最大程度掌握確定性。 領導者可以做的是，理解自己的

【有沒有一種思維方式，可以確保所投注精力，獲得可預期回報？】

決策終究對財富帶來多少影響。」——《星期天時報》（The

我們在生命中的各種經驗，結合了能力與運氣所產生的結果。比數

Sunday Times）

相差一分，籃球員在哨聲響起前一刻出手，球碰到籃框沒進，導致

Mijn eerste Auto was rood Peter Schössow 2010

球隊輸掉總冠軍。藥廠開發高血壓用藥，結果最後變成解決勃起障

Een jongen krijgt van zijn opa een oude trapauto.

礙的熱銷藥品。投資者買了一家公司股票，沒過多久就因為公司被

Samen met zijn broertje maakt hij een spannende

溢價收購而賺了一大票。不同程度的能力、好運和壞運，是形塑我

reis met de auto. Prentenboek met paginagrote

們人生的事實要素。但我們卻不太知道該如何區分兩者，更不清楚

groen-bruine illustraties en verkeersborden bij de

它們各自占多大比重。 策略投資專家、暢銷書《魔球投資學》作

tekst. Vanaf ca. 4 jaar.

者莫布新，在本書提出一條能力與運氣之間的連續光譜，供我們分

Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht

析眼前的所有選項中，個人能力與運氣的相互影響（諸如歌手與球

Mark Haddon 2016-08-31 'Het wonderbaarlijke
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voorval met de hond in de nacht' van Mark

Verjaardagsbrieven Peter Nijmeijer 1998

Haddon is het hartveroverende, inmiddels

Gedichten waarin de Britse dichter (1930-1998)

klassieke verhaal om te lezen en te herlezen.

de zelfmoord van de Amerikaanse dichteres

Christopher, de detective in deze ongewone

Sylvia Plath (1932-1963), met wie hij getrouwd

detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met

was, verwerkt.

een vorm van autisme. Hij weet veel van

Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne

wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van

Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944

lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet

een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen

van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje

voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio

nooit verder geweest dan het einde van de straat,

Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en

maar wanneer de hond van de buurvrouw

Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein,

vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die

hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle

zijn hele wereld op z’n kop zet.

getuigenissen van het lijden van het Nederlandse
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volk onder de Duitse bezetting verzameld en

dertig landen verschenen en er zijn meer dan

openbaar moesten worden gemaakt. Als

zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén

voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken.

enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de

Onder de indruk van deze redevoering besloot

ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier

Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren.

beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet

Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In

dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen

maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige

moesten en konden meelijden, zouden we niet

leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

kunnen leven." Primo Levi

De enige overlevende van de familie, Otto Frank,

Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot

zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter

(pseud. van Mary Ann Evans) 1861

toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het

Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie

Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest

wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige

gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan

leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare
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kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.

is a new type of study guide designed for high

Groote verwachtingen Charles John Huffam

school students, teachers and parents. Catch Up

Dickens 1867

with Top-Achievers: 2019 HSC edition is

Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt

composed of a series of articles written by past

onschuldig terecht in een strafkamp voor

HSC Top-Achievers. They explain their unique

criminele jongens die elke dag een groot gat

approach to their studies with the aim to enlighten

moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk

and set students on the right path to be better.

iets te maken heeft met de avonturen van zijn

Unlike many other study guides, which aim to

overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.

teach the contents of the syllabuses of each

Catch Up With Top-Achievers Adam Ma 2019-06

subject, the aim of Catch Up with Top-

"You don't need to start taking things seriously

Achievers:2019 HSC edition is to educate

until you are in Year 12." We think differently.

students on the processes of studying/learning.

Catch Up with Top-Achievers: 2019 HSC edition

Instead of teaching students the contents (specific
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syllabus points) of a specific subject, the Top-

exam questions Most importantly, you will learn

Achievers will explain their general approaches to

from those Top-Achievers directly. These tips will

studying different subjects as well as

not only help you to achieve better HSC results,

interpersonal skills. The aim of this book is to

and they will set you onto the right paths to

encourage the readers to choose and experiment

become a life-long learner. It's time to take

different study strategies and eventually create

control of your academic life. Chapters written by

their own way of studying and reach their

HSC Top-Achievers in 'Catch Up With Top-

maximum potential when performing in the HSC.

Achievers: 2019 HSC Edition' 1. The key to

Each Top-Achiever will: 1. Share key strategies to

successful Biological study by Alexandra

achieving great HSC results 2. Debunk common

Christopoulos 2. Business studies and General

myths when it comes to studying 3. Provide you

tips from First in the State by Tim Yang 3.

with personal study skills tips (i.e. Time

Physics: Is there are dream too big? by Jesse

Management) 4. Guide you to answer common

Wright 4. Modern History by Zoe Zhang 5.
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Becoming a Drama Queen by Drew Ireland-

de enige levende bewoner van een kerkhof. Hij

Shead 6. Success with Economics by John Bivell

leert oude gewoonten kennen, van toen zijn

7. Be a Top-Achiever in Geography and

spookachtige beschermers nog leefden, maar hij

Chemistry by Eleanor Lawton-Wade 8. How to

leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En

put the Study in Legal Studies by Jenny Wang 9.

dat komt hem goed van pas! Maar kan een

Surviving and Conquering HSC General

jongen, opgevoed door geesten, de wonderen en

Mathematics by Lucinda Krek 10. How to Ace

verschrikkingen van zowel de wereld van de

Music 1 by Varun Mahadevan 11. Major Keys to

levenden als van de doden aan? En dan zijn er

Music Success by Belinda Thomas 12. PDHPE

ook nog gruwels en nachtmergels, demonen die

and Earth and Environmental Science by Lucy

noch bij de levenden, noch bij de doden horen...

Stevenson

Dit ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is

Het kerkhof Neil Gaiman 2010-04-28 Nim is een

net als Coraline en Ster zo betoverend en

ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is

verrassend dat kinderen én volwassenen er
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helemaal in op zullen gaan. '

capacity for inquiry learning in schools, providing

Guided Inquiry Goes Global: Evidence-Based

an unprecedented examination of this key topic in

Practice In Action Lee FitzGerald 2018-12-07 This

a book-length format

book places guided inquiry in the context of

De puike postbode of Janet Ahlberg 1997-10-01

curricular and technological change and provides

Een postbode brengt per fiets allerlei post rond bij

guidelines for building the long-term culture and

verschillende bekende sprookjesfiguren.

capacity for effective inquiry learning in schools. •

Prentenboek met "echte" brieven en illustraties in

Supplies practical and detailed guidelines for

zachte kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 8 jaar.

implementing guided inquiry and breaking down

De oude man en de zee Ernest Miller Hemingway

barriers to its successful implementation •

2001 Een oude Cubaanse visser die lang niets

Presents recent research-based evidence for

gevangen heeft, gaat ver de zee op om zich te

student internalization and transfer of GI process

bewijzen tegenover zijn jongere collega's.

• Explains how to build the long-term culture and

How to Get Into Medical School in Australia
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Timothy Shiraev 2013-06 ‘How to Get into

students, information on how to prepare for the

Medical School in Australia’ is the definitive guide

medical school entry exams (UMAT and

on how to succeed in your application to medical

GAMSAT), the pros and cons of undergraduate

school – and how to excel once there. The book

and postgraduate medical school, and timelines

provides comprehensive details of the admissions

on when to begin preparing for each step of the

processes – both undergraduate and graduate –

application process. The guide also features

in an easy-to-digest, chronological format, to help

advice on special applications (for mature age,

you manage your application step by step. This

indigenous, rural and international students), non-

detailed handbook includes an overview of the

traditional routes of entry, how to optimise your

admissions process and the career of a doctor,

medical school application form (including sample

characteristics sought in potential medical

resumés), and the all-important medical school

students and how to optimise them, study

interview – including how to prepare, how to

techniques for high school and undergraduate

dress and how to answer questions successfully
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on the day, as well as several pages of practice

school. Also included are the profiles of every

interview questions. Once you have succeeded in

medical school in Australia, detailing entry

gaining admission, the book also offers

requirements, contact details, fees, numbers of

information on what medical school is like, and

places for students and the focus and academic

advice on how to excel and enjoy it (including a

ranking of each individual school.

list of necessary textbooks). Additionally, the

Mirakelse Maurits en zijn gestudeerde

guide includes advice from people who have

knaagdieren Terry Pratchett 2011-10-07 Dit

excelled in various parts of the process: those

bekroonde boek speelt zich af op de roemruchte

who aced their high school leaver’s exams,

Schijfwereld maar staat los van de

medical students, and junior and senior doctors.

Schijfwereldreeks. In de woorden van Terry

They describe their experiences and, most

Pratchett zelf: ‘Dit boek gaat over ratten die

importantly, provide tips and guidance on how to

intelligent zijn. Maar het gaat ook over het nog

succeed in getting into and studying at medical

véél fantastischer idee dat mensen het ook tot
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intelligentie kunnen brengen.’ Maurits de

bed brengen, het huis opruimen. Vanaf ca. 10

straatkater heeft een geweldig zwendeltje

jaar.

bedacht. Iedereen kent toch die verhalen over

Places 2008 "Places is one of a series of four

ratten en fluitspelende rattenvangers? En laat

books designed specifically for lower primary

Maurits nu net een onnozel joch met een fluit

students. Places utilises the personal experiences

hebben en zijn eigen bende ratten – gestudeerde

of students by investigating places closely

ratten nog wel... Dat gaat natuurlijk een keer mis.

connected to them - the home, street and

Maar gelukkig zijn niet alle mensen slecht en

neibourhood, school and local environment." --

dom.

Foreword.

Vrijbuiter Morris Gleitzman 2001 De elfjarige

De haas met de amberkleurige ogen Edmund de

Angus moet iedere dag op zijn vijfjarige broertje

Waal 2011-12-21 Geheel herziene, prachtig

en zijn babyzusje passen: van school en het

geïllustreerde editie. In september verschijnt de

kinderdagverblijf halen, voor ze koken, ze naar

12e druk van deze internationale bestseller.
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Edmund de Waal beschrijft op meeslepende wijze

De vreemdeling Albert Camus 2014-10-30

de geschiedenis van zijn familie en hun

Meursault, een gesloten Franse Algerijn, begraaft

bijzondere netsukeverzameling. Van een

zijn moeder, sluit vriendschap met een pooier en

ontluikend imperium in Odessa naar het fin de

begint een relatie met de jonge knappe Marie.

siècle in Parijs, via bezet Wenen naar het

Dan, op een zonovergoten stranddag, schiet hij

naoorlogse Tokio: tegen de achtergrond van een

zonder geldige reden een Arabier dood. `En het

tumultueuze eeuw volgt De Waal de reis van de

was alsof ik vier keer kort aanklopte op de deur

netsukes door de generaties van zijn opmerkelijke

van het ongeluk. Met een nawoord van David van

familie.

Reybrouck.

Rhymes for Little Rascals Lee-Ann Holmes 2008

Cambridge Checkpoints HSC Personal

In Londen en Parijs Charles John Huffam Dickens

Development, Health and Physical Education

1860

2013 Gareth Hawgood 2012-12-17 This book is

Rhymes for Rascals Lee-Ann Holmes 2008

updated annually to provide the most up-to-date
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exam preparation available and will fit easily into

Enayatollah via Iran, Turkije en Griekenland naar

your schoolbag.

Italië voert. Een odyssee vol waaghalzerij waarbij

In de zee zijn krokodillen Fabio Geda 2011-03-31

hij de slechte maar ook de goede kant van de

De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen

mens leert kennen. Zijn verhaal is prachtig

van tien op zoek naar een veilige plek die hij

opgetekend door de Italiaanse romancier Fabio

'thuis' kan noemen. Enayatollah Akbari wordt op

Geda.

de verkeerde plek en op het verkeerde moment

Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op

geboren. Ook al is hij een kind niet groter dan

een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway

een geit en blinkt hij uit in het Buzul-bazi-spel, op

de deur uit om bloemen te kopen. Ze is bezig

een dag is hij zijn leven niet meer zeker. Zijn

met de laatste voorbereidingen voor het feest dat

moeder neemt hem mee naar Pakistan, waar ze

ze die avond gaat geven. Terwijl ze door Londen

hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad

loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich

van liefde komt de ongelooflijke reis voort die

de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en
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haar relatie met Peter Walsh. Elders in London

Louis Stevenson en werken van Tom Holland.

wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd

Research Quarterly for Exercise and Sport 2008

teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog,

Moussa, of de dood van een Arabier Kamel

geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen

Daoud 2015-10-06 Met Moussa of de dood van

elkaar op verrassende wijze. Virginia Woolf

een Arabier heeft Kamel Daoud een stem

(1882-1941) werd bekend door modernistische

gegeven aan ‘de Arabier’ uit de Franse klassieker

meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the

De vreemdeling van Albert Camus. Haroen wordt

Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar

al zijn hele leven gekweld door de zinloze moord

thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot

op zijn broer door Meursault, de beruchte antiheld

uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van

uit Camus’ roman. Haroen besluit zijn broer uit de

blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur.

anonimiteit te halen door hem een naam te

Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer

geven: Moussa. En een stem, die de

Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert

gebeurtenissen beschrijft die leidden tot Moussa’s
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dood op een oogverblindend Algerijns strand. De

je wordt uitgespreid. Prentenboek met sfeervolle

roman Moussa of de dood van een Arabier is

kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.

tegelijkertijd een liefdesverklaring aan en

Een kunstenaar van het vlietende leven Kazuo

overpeinzing van de Arabische identiteit, waarin

Ishiguro 2017-11-15 ‘Een kunstenaar van het

het kolonialisme en de druk van het geloof een

vlietende leven’ van Kazuo Ishiguro speelt in

grote rol spelen. Kamel Daoud won met Moussa

oktober 1948. Japan heeft de oorlog verloren. De

of de dood van een Arabier de Prix Goncourt du

Amerikanen hebben Japan bezet en

Premier Roman 2015.

gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De jeugd

Mijn 2 dekens Irena Kobald 2016-06-10 Als het

noemt hen die Japan tot de afgrond hebben

Afrikaanse meisje Radslag (ik-figuur) naar het

gebracht verraders. Sommigen van hen plegen

westen is gevlucht, begint er een nieuw leven vol

zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een

vreemde mensen, eten en woorden. Als iemand

invloedrijk kunstenaar geweest. Zijn vrouw en

je dan helpt, is het of er een warme deken over

zoon zijn in de oorlog omgekomen. De oude
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schilder heeft zijn schilderijen weggezet. Hij

De wind in de wilgen Kenneth Grahame

vertelt in dit boek vergoelijkend over zijn jeugdig

2018-04-17 De beroemde klassieker in een

idealisme, over zijn leermeesters en leerlingen;

nieuwe vertaling, met de originele tekeningen van

over zijn aandeel in de oorlog toen hij zich leende

Winnie de Poeh-illustrator Ernest H. Shepard. Het

voor propagandistische doeleinden waardoor veel

is lente. Aan de oever van de rivier genieten Mol

jonge mannen de dood in werden gejaagd. Kazuo

en Rat van het zorgeloze leven. Ze picknicken,

Ishiguro is een van de meest bekroonde en

maken tochtjes in Rats roeiboot, en Rat vertelt

gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In

Mol alles over de wijde wereld. Bijvoorbeeld over

2017 werd zijn oeuvre bekroond met de

het Wilde Woud, waar gevaarlijke dieren wonen,

Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een

over Das, die nooit bezoek wil, en over de rijke

grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro

Pad, die in het mooiste en grootste huis in de

onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –

omtrek woont. Pad heeft de ene bevlieging na de

Nobelprijscomité 2017

andere. Als de vrienden met Pads splinternieuwe
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woonwagen van de weg worden gereden door

is een wereld binnen een wereld, die waar wij in

een auto, raakt Pad helemaal bezeten van deze

leven. En die van Sabriel, achttien jaar pas en

razendsnelle manier van reizen. En vanaf dat

juist op het punt afscheid te nemen van de

moment kan hij nog maar aan één ding denken:

kostschool waar ze een belangrijk deel van haar

hij moet en zal ook een auto bemachtigen...

leven doorbracht - zij is met beide werelden

Generaties zijn opgegroeid met dit tijdloze verhaal

bekend. Immers, haar vader, de machtige magiër

over vriendschap, trouw en optimisme. Door de

de Abhorsen die zelfs de doden tot leven kan

jaren heen zijn er wereldwijd miljoenen

wekken, is degene die de het evenwicht tussen

exemplaren van verkocht, en er zijn bewerkingen

mens en geest in het Oude Koninkrijk in stand

van gemaakt voor toneel en film. Deze editie

houdt. Nu is hij, de Abhorsen, verdwenen. Sabriel

werd opnieuw vertaald en helemaal in kleur

vreest dat zijn eeuwige tegenstrever, de vileine

geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.

Kerrigor, daar wel eens de hand in zou kunnen

Sabriël Garth Nix 2015-01-13 Het Oude Koninkrijk

hebben. Hoe het zij, Sabriel heeft geen andere
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keuze dan het Oude Koninkrijk binnen te gaan en

omtrent zijn lot blijft.

persoonlijk op zoek te gaan naar haar verdwenen

The Success Equation Michael J. Mauboussin

vader. En dat gebeurt. Bijgestaan door het

2012-10-16 “Much of what we experience in life

magische zwaard van haar vader en de grote kat

results from a combination of skill and luck.” —

- of is het een geestverschijning? - Mogget, die

From the Introduction The trick, of course, is

maar wat nadrukkelijk aanwezig is, betreedt ze

figuring out just how many of our successes (and

het verboden gebied. Al gauw ervaart ze dat

failures) can be attributed to each—and how we

parasiterende geestverschijningen, Mordicanten

can learn to tell the difference ahead of time. In

en Schaduwhanden, zo hun eigen opvattingen

most domains of life, skill and luck seem

hebben over de aanpak van mensenkinderen. En

hopelessly entangled. Different levels of skill and

dan is hij er ook nog, Kerrigor, de allerergste van

varying degrees of good and bad luck are the

de kwaadwillende tovenaars in het Oude

realities that shape our lives—yet few of us are

Koninkrijk. En de Abhorsen? De onzekerheid

adept at accurately distinguishing between the
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two. Imagine what we could accomplish if we

Success Equation helps us move toward this goal

were able to tease out these two threads,

by: • Establishing a foundation so we better

examine them, and use the resulting knowledge

understand skill and luck, and can pinpoint where

to make better decisions. In this provocative

each is most relevant • Helping us develop the

book, Michael Mauboussin helps to untangle

analytical tools necessary to understand skill and

these intricate strands to offer the structure

luck • Offering concrete suggestions about how

needed to analyze the relative importance of skill

to take these findings and put them to work

and luck. He offers concrete suggestions for

Showcasing Mauboussin’s trademark wit, insight,

making these insights work to your advantage.

and analytical genius, The Success Equation is a

Once we understand the extent to which skill and

must-read for anyone seeking to make better

luck contribute to our achievements, we can learn

decisions—in business and in life.

to deal with them in making decisions. The
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