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In deze vierde businessroman van Eli Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk
die er door de beurs op hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw. Hoe is die groei vol te houden terwijl de markt van grote
prospects verzadigd begint te raken? Problemen genoeg: implementaties worden complexer, de responstijd wordt langer, het aantal bugs in
de software neemt toe in plaats van af. Dan wordt Scott, de directeur van het ERP-software-bedrijf op het matje geroepen bij een van zijn
grootste klanten: de 'return on investment' van het ERP-systeem is onvoldoende. Via een onderzoek en bezoeken bij hun meest tevreden
klant komen ze erachter waar ze de oplossing moeten zoeken. Noodzakelijk, maar niet voldoende beschrijft perfect de problemen van de
zeepbelcultuur die door overspannen verwachtingen van de beurs is ontstaan rond hightech bedrijven. Een absolute aanrader voor iedereen
die kapitalen heeft uitgegeven of gaat uitgeven aan de implementatie van IT-systemen. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest
vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe
managementconcepten en -systemen.
Het tweede deel van de draak van Eberswalde. De draken gaan de wereld veroveren. Echter, niet alleen op het land. Nieuwe bondgenoten
de aanval van de mariene leven, die dan laat de zeeen."
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is
het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te
maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en
fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online
games. Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering met Tibo, maar dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote
Céline in beeld komt. Vanaf ca. 15 jaar.
In 716 voor Christus regeert in Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda, de koning Achaz. Deze koning heeft zich ondanks herhaalde
waarschuwingen van de profeet Jesaja van God afgekeerd en vereert allerlei afgoden. Bij een poging om van zijn vijanden af te komen, offert
hij twee van zijn zonen aan de afgod Moloch. De jongste zoon Hizkia wordt echter gespaard. Hizkia wordt, na de moord op zijn vader,
troonopvolger. Hij is jong en onervaren, en een op een op macht beluste hogepriester maakt hier handig gebruik van. Dankzij de oproepen
van de profeet Micha herinnert Hizkia zich echter de geboden van God en hij maakt een einde aan het vereren van afgoden in zijn land.
Het derde en laatste deel van de populaire Boonsboro Inn-trilogie Een ongecompliceerde los-vastrelatie is het beste van twee werelden... of
toch niet? Het prachtige hotel staat al eeuwen in hartje Boonsboro. Het heeft vreugde en verdriet gekend, oorlog en vrede, liefde en haat. Nu
is het oud en moe en rijp voor de sloop. Maar dan wordt het gekocht door de familie Montgomery: drie broers, die samen een
aannemersbedrijf runnen, en hun excentrieke moeder. Zij willen het pand liefdevol opknappen en nieuw leven inblazen door er een bed &
breakfast in te beginnen: de Boonsboro Inn. Ryder weet wel dat hij niet de meest sociale Montgomery-broer is, maar dat zijn moeder zonder
overleg Hope Beaumont als manager voor de bed & breakfast heeft aangenomen, ergert hem mateloos. Toch moet hij toegeven dat ze gelijk
had: Hope is efficiënt en toegewijd. En waanzinnig sexy. Wat hem betreft staat niets een ongecompliceerde, los-vastrelatie in de weg. Tot zijn
verrassing is Hope het daar niet alleen mee eens, ze blijkt zelfs nog beter in los-vast dan hij. Wat positief lijkt, tot hij merkt dat hij méér wil...

Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat
iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en
hoe je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en
waarom je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen
het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken door geloof in eigen kunnen en zonder
vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen
verhaal.
This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789056296827.
Annabelle Lagrange is enig kind van welgestelde ouders. De lezer groeit met haar mee als zij de wereld buiten haar
ouderlijk huis verkent, en als zij haar eerste liefde voelt voor haar neef Stephen. Als zij de waarheid over haar afkomst te
weten komt en zij Manuel leert kennen, gaat deze een belangrijke plaats in haar leven innemen. De glazen maagd is
door de indrukwekkende wijze waarop de tegenstellingen tussen arm en rijk is vastgelegd en de hoofdpersonen zijn
getekend, een grootse, boeiende en bijzonder onderhoudende roman.
In de afgebrande bibliotheek van Alexandrië laen waardevolle documenten. Die moeten niet in verkeerde handen
vallen... Cotton Malone (2) De bibliotheek van Alexandrië bezat de belangrijkste manuscripten van haar tijd. Toen zij
1500 jaar geleden afbrandde verdwenen alle schatten van de aardbodem, maar sommigen geloven dat er nog
documenten gespaard zijn gebleven die de huidige drie monotheïstische godsdiensten op hun fundamenten zouden
doen schudden. Een groep multimiljonairs, verzameld in de Orde van het Gulden Vlies, is bereid heel ver te gaan om in
het bezit te komen van deze documenten. Cotton Malones bestaan wordt ruw verstoord als hij een e-mail ontvangt
waarin staat: Jij hebt ietswat ik wil hebben. Je hebt 72 uur de tijd om het te vinden. Zo niet, dan zal je zoon sterven.
Wanneerzijn winkel tot de grond toe afbrandt, weet Malone dat zijn tegenstander tot alles in staat is om te krijgen wat hij
wil: de sleutel tot de verloren bibliotheek van Alexandrië. Malone staat voor een duivels dilemma...
Net als vele leeftijdgenoten keert Arnold Zipper gedesillusioneerd terug van de Eerste Wereldoorlog. Het leven na de
loopgraven komt hem belachelijk voor. Lusteloos zwerft hij door de hem ooit zo vertrouwde stad Wenen, en brengt hij zijn
vrije tijd door in koffiehuizen. Op aandringen van zijn vader was hij destijds - tevergeefs - ten strijde getrokken; nu
bezorgt de vader hem een geestdodend baantje als ambtenaar bij de belastingdienst. Even lijkt Arnolds leven een
hoopgevende wending te nemen: hij wordt verliefd op de mooie actrice Erna Wilder. Zij wil met hem trouwen en hij volgt
haar vol overgave van het ene provincietheater naar het andere. Maar algauw wordt het Arnold duidelijk dat hij de ene
sleur voor de andere heeft ingeruild. Aan de hand van Arnold Zipper en zijn vader voert Joseph Roth een hele generatie
op die ten onder gaat aan gehoorzaamheid aan hun ouderen en laat hij meesterlijk zien hoe de zonen gedoemd zijn om
de vergissingen van hun vaders te herhalen.
Van de auteur van American Assassin, de bioscoophit van najaar 2017! Na 9/11 sluiten de VS een uiterst geheim en
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ongekend gevaarlijk akkoord om het bewijs tegen de machtige Saudiërs die de aanslagen coördineerden te verduisteren.
In ruil daarvoor zou koning Faisal beloven de olietoevoer in stand te houden en met de samenzweerders in zijn kringen
af te rekenen. Als de Amerikaanse president vermoedt dat de Saudiërs nooit van plan zijn geweest zich aan de deal te
houden, laat hij Mitch Rapp een waarschuwing overbrengen. Rapp moet deze klus in zijn eentje klaren. Net als hij start
met het ontrafelen van de banden tussen de Saudische regering en IS, wordt zijn missie ontdekt door het briljante
nieuwe hoofd van de CIA.
Inspecteur Eve Dallas staat voor een slopende beproeving: ze wordt geacht een seminar te geven op de grootste politieconferentie van het
jaar, gehouden in een chique resort. En dat chique resort is natuurlijk eigendom van Eve’s echtgenoot Roarke. Het had eigenlijk een kleine
vakantie moeten worden, maar het werk is nooit ver weg: een bloedige moordzaak veroorzaakt grote onrust. De zaak wordt verder
gecompliceerd doordat Eve een aanvaring had met het slachtoffer – en door Roarke’s persoonlijke geschiedenis met de moordenaar. Als het
gevaar steeds dichterbij komt en er meer lichamen worden gevonden, moet Eve een manier vinden om deze cyclus van geweld en wraak te
stoppen, en het verleden terug te duwen naar de plek waar het hoort.
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de wreedheden van het Lord Resistance Army, een rebellenleger dat vooral uit kinderen
en jongeren bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht, te overleven.
Managerial accounting : an overview -- Managerial accounting: beyond the numbers -- Managerial accounting and cost concepts -- Job-order
costing -- Activity-based costing -- Process costing -- Cost-volume-profit relationships -- Variable costing and segment reporting : tools for
management -- Master budgeting -- Flexible budgets, standard costs, and variance analysis -- Performance measurement in decentralized
organizations -- Differential analysis : the key to decision making -- Capital budgeting decisions -- Statement of cash flows -- Financial
statement analysis -- Credits -- Index
Paperback: Shelley Feelding is achttien als de Lichtwezens van de Andere Wereld haar via een visioen getuige laten zijn van een brute
moord. Het meisje waant zich veilig tot de moordenaar haar opeens recht aan kijkt! Nog die zelfde avond wordt ze van haar vrijheid beroofd.
Maanden van lichamelijk, maar vooral geestelijk geweld volgen als haar ontvoerders proberen haar helderziende gave te misbruiken. In haar
angst en vertwijfeling kwijnt Shelley langzaam weg. Tot ze iets ontdekt.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes,
architect, begin veertig, is de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen van de aandacht
van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen
en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger
als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die
Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
‘Een kunstenaar van het vlietende leven’ van Kazuo Ishiguro speelt in oktober 1948. Japan heeft de oorlog verloren. De Amerikanen
hebben Japan bezet en gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De jeugd noemt hen die Japan tot de afgrond hebben gebracht verraders.
Sommigen van hen plegen zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een invloedrijk kunstenaar geweest. Zijn vrouw en zoon zijn in de
oorlog omgekomen. De oude schilder heeft zijn schilderijen weggezet. Hij vertelt in dit boek vergoelijkend over zijn jeugdig idealisme, over
zijn leermeesters en leerlingen; over zijn aandeel in de oorlog toen hij zich leende voor propagandistische doeleinden waardoor veel jonge
mannen de dood in werden gejaagd. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In
2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro
onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017

Charley Webb schrijft een controversiële column voor een grote krant in Florida. Ze trekt zich niets aan van de kritiek van
lezers. Maar nu krijgt ze voor het eerst bedreigingen. Tegen Charley zelf, maar ook tegen haar kinderen. De
bedreigingen worden grimmiger als ze besluit de biografie van Jill Rohmer te schrijven. Na de moord op drie kleine
kinderen wacht Jill in de gevangenis de voltrekking van haar doodstraf af. Charley ontdekt dat Jill een handlanger had,
een onbekende man die ze Jack noemt. En Jack weet meer van Charley en haar kinderen dan iemand kan vermoeden...
Bestsellerauteur Robert D. Kaplan geeft nu een beeld van de dramatische veranderingen die zich in de Verenigde Staten
in een hoog tempo voltrekken. Hij gunt ons een blik op Amerika's toekomst, die heel anders zal zijn dan velen nu nog
denken. Kaplan reist kriskras over het Noord-Amerikaanse continent. Van Mexico naar Canada, van het Amerikaanse
'heartland' in het Midden-Westen naar het op Azië georiënteerde Noordwesten. Hij ondergaat het nieuwe Amerika,
waarvan de meest dynamische inwoners uit alle werelddelen afkomstig zijn, en waarin de verschillen tussen 'winnaars'
en 'verliezers' exponentieel lijken toe te nemen. Wat hebben de bewoners van verloederde zwarte binnensteden of
troosteloze caravanparken nog te maken met de 'gated communities' van hun welvarende landgenoten in de
buitensteden? Of het dynamische Noordwesten, met zijn Aziatische inwoners en nauwe banden met Canada, met de
Spaans-Amerikaanse cultuur die het hele Zuidwesten van de VS lijkt te gaan domineren? Is er eigenlijk nog wel sprake
van 'Verenigde' Staten? Robert D. Kaplan is schrijvend redacteur van The Atlantic Monthly en publiceerde verschillende
reisboeken.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Gedichten in het Engels met vertaling over het verlies van de geliefde.
Nieuwe editie van een weergaloze roman en een wereldwijde bestseller! Door de ruit van een operatiekamer kijkt
Timoteo machteloos toe hoe een collega-chirurg het leven van zijn dochter probeert te redden. In de nachtelijke stilte die
hem omringt, richt Timoteo zich tot zijn dochter en tot zichzelf. ¿Ga niet weg. Ik wil je iets vertellen.¿ Hij biecht een pijnlijk
geheim op dat hij verdwenen waande in de tijd, maar dat nu in alle hevigheid terugkeert: de buitenechtelijke verhouding
die zijn steriele en uitgestippelde bestaan omvergooide en hem veranderen van een gerespecteerde chirurg in een
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gewelddadige man. 'Een boek dat je in één adem uitleest, dat je bijblijft en je een andere kijk op het leven geeft.' - Martha
Baalbergen, boekhandel Van der Meer, in Boekblad
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het beste
voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell.
Daar vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon
Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante
om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste
bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw een
prachtige historische thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen
aan De stille gouvernante!
Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang daarvan met
de veranderingen in de maatschappij.
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Een heerlijk meidenverhaal in romantisch Parijs Anna kijkt erg uit naar haar laatste jaar op school in Atlanta, waar ze een cool
bijbaantje heeft, een lieve vriendin en waar haar secret crush opeens interesse in haar lijkt te hebben. Dan wordt ze door haar
vader naar de kostschool in Parijs gestuurd. Anna voelt zich eerst doodongelukkig, maar dat gevoel ebt gauw weg als ze Étienne
St. Clair ontmoet. Étienne is charmant en heeft de looks & de brains… en een vriendin. Maar in de Stad van de Liefde moeten
wensen uit kunnen komen. Zal een jaar vol bijna-romantische ervaringen eindigen met de felbegeerde French Kiss?
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de komedie 'Een
Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met
de amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie
van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander
trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook relatieproblemen:
hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is
jaloers en maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg
was, krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen de eeuwig
hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is
ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij
tragedies, historische toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij
gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth",
"Othello" en "Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt
een menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden daarop wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
Alle vrienden van Tom zijn ware superhelden. Tom is er zelfs met een getrouwd, de Perfectioniste. Maar op hun bruiloft wordt de
Perfectioniste gehypnotiseerd door haar ex, Hypno, die haar laat geloven dat Tom onzichtbaar is. Wat Tom ook doet, zijn vrouw
ziet hem niet meer. Een halfjaar later weet de Perfectioniste zeker dat Tom haar heeft verlaten. Ze gebruikt haar superkrachten
om haar liefdesverdriet achter zich te laten en ze verhuist naar Vancouver. Zonder enig idee dat Tom haar volgt, stapt ze op het
vliegtuig. Tom heeft nog een paar uur tot de landing om haar te overtuigen dat hij bij haar is, anders gaat zij verder met haar
perfecte leven en raakt hij haar voor altijd kwijt Een uitzonderlijk, hartverwarmend en grappig eerbetoon aan de mooie, zoete
liefde.'
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