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ONTDEK elk deel van Australië en maak daarbij gebruik
van de heldere plattegronden en kaartjes. BEPAAL wat
je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie
fotos. LEES de deskundige achtergrondinformatie, van
de rotskunst van de Aboriginals tot het duiken bij het
Great Barrier Reef. VERTROUW op onze selectie van
de beste plekken om te overnachten en te eten.
The fourth edition of the Peach Blossom Cologne
Company Audit Case contains many new features, most
significantly exercises dealing with the audit of internal
control over financial reporting. Optional exercises
simulate the planning phase of a real audit, including
preparation of an engagement letter, completing a time
budget, and conducting analytical procedures. In
analyzing the potential problems uncovered by analytical
procedures, students are required to provide an analysis
of risks and a discussion of those accounts that may
present potential problems. The optional internal control
flowcharting exercises are based on the client’s
computer system. Two statistical sampling exercises are
included: an attributes sampling application and a
variables sampling exercise using dollar-unit (PPS)
sampling. New to this edition is a table that crossreferences exhibits to their related assignments.
Additionally, students are provided a CD that contains
working paper templates enabling students to complete
some or all of the working papers electronically. For
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those instructors who would like to provide audit
programs to their students, a CD containing audit
programs is available. Students can use these programs
as a starting point for developing their own audit
programs.
Susanna Nelson is al jaren getrouwd met een lieve man,
heeft leuke kinderen en een fijne baan als onderwijzeres.
En dus zou ze gelukkig moeten zijn. Toch voelt ze dat er
iets ontbreekt in haar leven. Waarom moet ze opeens
voortdurend denken aan haar eerste vriendje? Hij
verdween toen ze achttien was - in hetzelfde jaar waarin
haar broer stierf. Ze besluit voor één zomer terug te
gaan naar Colville, het plaatsje waar ze is geboren en
getogen en waar haar moeder nog steeds woont.
Daarmee keert ze niet alleen terug naar het ouderlijk
huis, naar haar schoolvriendinnen en de tuin waar ze
vroeger zo dol op was. Maar ook naar het verleden, en
naar de keuzes die haar leven tot dat moment hebben
bepaald...
Een verpleegkundige en moeder van twee kinderen
wordt beschuldigd van ontucht met een 6-jarig jongetje.

Dit is een volledige nieuwe presentatie en een
nieuwe vertaling van de inspirerende lezingen van
Swami Vivekananda (1863-1902), die hij in de
wintermaanden van eind 1895 en het begin van
1896 in New York over 'Karma Yoga, het geheim
van werk' gaf. Deze vertaling is gebaseerd op de
Engelse publicatie van E.T. Sturdy uit 1896 en
onthult verassend nieuwe en niet eerder in het
Nederlands gepubliceerde passages.
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Poppy Dunbar ontmoet op haar vrijgezellenavond de
man van haar dromen, maar heeft ze daarom ook
De Boot Gemist... Als Poppy Dunbar op haar
vrijgezellenavond de knappe Tom ontmoet, weet ze
dat ze maar beter niet met Rob kan trouwen. Bij Tom
heeft ze namelijk het gevoel dat ze hem al haar hele
leven kent, ook al heeft ze hem pas één keer
ontmoet. Poppy besluit een nieuw leven te gaan
leiden in Londen, waar ze intrekt bij de aantrekkelijke
kunstenaar Caspar French. Maar hoe aantrekkelijk
ook, Poppy heeft geen oog voor Caspar. Zij denkt
nog steeds aan Tom en of hun ontmoeting
voorbestemd was...
Herfst 1965. Kata Rózsavölgyi, een achttienjarige
studente kunstgeschiedenis, brengt in Amsterdam
met drie anderen de nacht door in één bed. Wat zich
laat aanzien als de aanloop tot de woelige jaren van
de seksuele revolutie ontwikkelt zich in een andere
richting. Kata doet namelijk een schokkende
ontdekking, die opheldering geeft over de oorzaak
van de sombere zwijgzaamheid van haar vader.
Winter 1944. De Hongaars-joodse cellist Jenö
Rózsavölgyi is ondergedoken bij zijn geliefde in
Amsterdam. Ze speelt een wreed, pervers spel met
hem waartegen hij geen verweer heeft. Op de dag
van de bevrijding van Nederland verlaat hij haar in
een toestand van grote ontreddering. Herfst 1956.
Kata's oom Miksa heeft danzij de Hongaarse
opstand zijn land kunnen verlaten. Hij vult de lacune
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die is ontstaan door het zwijgen van haar vader, met
verhalen over haar Hongaarse voorouders die ze
nooit heeft gekend. Ze identificeert zich sterk met
haar grootmoeder, op wie ze sprekend lijkt. Herfst
1995. De geschiedenis begint en eindigt in een bed.
De nacht de volgt op de begrafenis van haar vader
in Boedapest bevindt Kata zich in één bed met haar
broer. Terwijl hij slaapt laat zij het verleden de revue
passeren. Het lijkt of alle lijnen in haar leven
samenkomen in deze nacht. Waardoor worden onze
levens bepaald: door de wet van oorzaak en gevolg
of door onze eigen vrije wil? 'Een bed in de hemel' is
de geschiedenis van een dubbele onvervulde liefde,
alle in de tweede helft van de twintigste eeuw
verworven vrijheden ten spijt.
Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto
Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar
(opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze
postuum verschenen roman die wordt gezien als
Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische
roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico
en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen
en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie
achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel
verhaal over goed en kwaad, leven en dood, fictie en
feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw
zijn verschenen.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een
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hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit
leger van de slechtbetaalden aan te sluiten.
Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens
naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de
goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als
serveerster, kamermeisje, schoonmaakster,
bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze
vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme
mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een
baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak
boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee
laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch
werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de
solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant
van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend
portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende
vrijgevigheid.
'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking
way.' Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een
betere wereld, we kunnen niet ontkennen dat naast
geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst
in de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel
geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder
buiten de boot te vallen. Want wat je ook bent,
antivaxxer, klimaatontkenner, marxist of neoliberaal,
je hebt altijd genoeg volgers in je bubbel. Niet de
waarheid, maar het enthousiasme is het
overtuigingsmiddel. 'Mensen kopen niet wat jij doet,
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maar waarom je het doet,' is het motto van een TED
Talk met meer dan 46 miljoen views. En zo is het,
we laten ons liever dan door de feiten overtuigen
door ideas worth spreading. Coen Simon
waarschuwt voor de gevolgen van deze geestdrift,
die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl
enthousiasme viraal gaat, ligt de waarheid in het
midden - ergens tussen glutenvrije onzin en
feitenvrije bullshit.
Studieboek op hbo-niveau.
‘Als op een winternacht een reiziger’ van Italo
Calvino gaat over twee protagonisten, Lezer en
Lezeres. Zij zijn beide in het bezit van ‘Als op een
winternacht een reiziger’, maar al snel blijken hun
exemplaren van het werk onvolledig te zijn. Hun
zoektocht naar een volledige versie, van de juiste
auteur, en naar elkaar, is enerzijds een komedie,
anderzijds een tragedie. ‘Als op een winternacht
een reiziger’ geldt als een van de hoogtepunten van
het modernisme, waarin de reflectie over de roman
en het lezen van romans op even hilarische als
ingenieuze manier met elkaar zijn verweven.
Martin Lindstrom wordt ingehuurd door de
toonaangevendste merken ter wereld om uit te vinden
wat hun klanten drijft. Hij besteedt 300 nachten per jaar
bij hen thuis om door zorgvuldige observatie van alle
details hun verborgen verlangens te ontdekken en zo, in
het ultieme geval, aanwijzingen te vinden voor een
miljoenenproduct. Lindstrom voert je mee in een
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wereldomvattend verhaal dat ondernemende marketeers
en iedereen die geïnteresseerd is in de eindeloze rijkheid
van menselijk gedrag zal boeien en verbazen. Hoe een
afgetrapte sneaker van een 11-jarige Duitse jongen
leidde tot de ongelooflijke wederopstanding van LEGO.
Hoe een magneet op een koelkast in Siberië een
Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte. Hoe een
knuffelbeer in de slaapkamer van een meisje een
kledingretailer hielp met de optimalisatie van 1.000
winkels in 20 landen. Hoe een doodgewone armband de
klantenloyaliteit met 159 procent verbeterde in minder
dan een jaar. Hoe de ergonomische lay-out van het
dashboard van een auto aanleiding gaf voor het redesign
van de Roomba-stofzuiger.
May be used with: Apple Blossom Cologne Company
audit case.
Apple Blossom Cologne CompanyAudit CaseMcGrawHill/Irwin
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een
veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft
hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op
zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid.
Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij
overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader,
met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid
uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij
een Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William
Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit
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en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot
gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich
als een roman lezen.
Snel kunnen inspelen op veranderingen – dat is wat veel
organisaties graag willen. De harde realiteit is dat veel
bedrijven daar te bureaucratisch voor zijn. Brian Robertson
ontwikkelde een methode die een organisatie wendbaarder
en slagvaardiger maakt: holacracy. Holacracy legt de
verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar waar
ze horen: op de werkvloer. Deze aanpak is uitermate
actiegericht en problemen worden snel en transparant
opgelost. Niet de hiërarchie, maar de rollen zijn leidend.
Holacracy verbetert de flow en geeft werknemers een gevoel
van empowerment en betrokkenheid. Innovatieve ideeën of
oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek
of bureaucratisch gesteggel. Brian Robertson vertelt in dit
boek over organisaties die al succesvol met holacracy
werken, zoals Zappos, en geeft een helder stappenplan om
met deze revolutionaire manier van werken te beginnen.
This Auditing practice set incorporates both the cycles and
the risk approach using the audit risk model. Students will
learn to design and prepare the current year's working papers
and assemble the completed case. Taking about 30 hours to
complete, this practice set can be used with any Auditing
textbook.
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