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‘Je wordt veel makkelijker rijk als je je niet aan de regels houdt,’ zei Jordan
Belfort tegen een verslaggever van The New York Post. En hij wist waarover hij
sprak: de voormalige effectenmakelaar bracht tweeëntwintig maanden in de
gevangenis door, nadat hij was veroordeeld wegens een grootscheepse
verzekeringsfraude die meer dan 200 miljoen dollar opleverde. In De wolf van
Wall Street vertelt Jordan Belfort het verhaal van corrupte bankiers en
maffiabazen, en van beurshandelaren die zichzelf verrijken zodra de gelegenheid
zich voordoet. Zijn autobiografie, die zich laat lezen als een spannende roman,
verschijnt in veertig landen in vertaling en is verfilmd door topregisseur Martin
Scorsese.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van
vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een
geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in
op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar
schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf
baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert
ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman,
en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil
verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and
their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to
be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.
The Manual of Dates: A Dictionary of Reference to the most important Events in the History of
Mankind to be found in authentic RecordsBoD – Books on Demand
Reprint of the original, first published in 1867.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them
to go more places and enjoy nature more often. The authority on active adventure, Backpacker
is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally
test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice
Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become the
gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
Described as "Who owns whom, the family tree of every major corporation in America, " the
directory is indexed by name (parent and subsidiary), geographic location, Standard Industrial
Classification (SIC) Code, and corporate responsibility.
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede van
over de hele wereld samenkomen om het kwade definitief te verslaan. Logan Tom en Angel
Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken, Kirisin Belloruus, een
jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere
schouders het lot van de hele wereld rust... Vluchtelingen van Shannara is een epische saga
met alle kenmerken van Terry Brooks' fantasy: actie en magie, geloofwaardige personages,
een verhaal dat boeit van begin tot eind en dat alles onderdeel van het grote verhaal van
Shannara dat wereldwijd inmiddels miljoenen fans kent.
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