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Crisis and Restructuring in East AsiaThe Case of the Korean Chaebol and the Automotive IndustrySpringer
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway.
Naast een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste
gezicht zou denken. Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is
onder de auteurs, dan is Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met
spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
This book criticizes the widespread view that the 1997 Asian crisis was due to 'crony capitalism' and puts the blame instead on misguided liberalization. It analyzes the case of
Korea's business conglomerates, the chaebol, with particular attention to the car industry, to show how liberalization contributed to the crisis even at the level of the firm. It shows
how those firms that had developed innovative capabilities survived the crisis much better than those that had merely expanded into markets opened up by liberalization.
Kort verhaal bij internationale bestseller Losing it. Garrick sloot een weddenschap met een vriend die hem een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn verwachtingen
in verloor Garrick de weddenschap. Nu moet hij dus wel een tattoo laten zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die ze ontzettend
lelijk vindt, en ze daar dan dus de rest van haar leven tegenaan moet kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora Carmack schreef voor een goed doel, als vervolg op haar
internationale bestseller Losing it. Losing it eerst lezen wordt sterk aanbevolen!
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weergeven.
Ze zal zich uit alle macht verzetten - hoe onweerstaanbaar hij ook is! Hem haar haar tweeling laten afpakken? Dat nooit! Sasha is woedend wanneer ze ontdekt dat Gabriel Cabrini de voogd. over haar
zoontjes heeft gekregen. Waarom moest uitgerekend hij, de enige persoon die ze nooit meer tegen hoopte te komen, weer in haar leven verschijnen, en dan ook nog op deze manier? Ze zal zich verzetten
met alles wat ze in zich heeft - ook tegen zijn onmogelijke aantrekkingskracht... Gabriel zint op wraak. Hij is nooit vergeten dat Sasha jaren geleden in het holst van de nacht zijn bed uit sloop en uit zijn leven
verdween. Niet alleen zal hij haar datgene afnemen wat haar het meest dierbaar is, ook neemt hij zich voor haar opnieuw te verleiden... om haar daarna genadeloos de deur te wijzen. Maar waarom lukt het
hem dan steeds niet zijn plannen uit te voeren?
William M. Kelleys ‘Uit de maat’ is een van de scherpzinnigste allegorieën van de black struggle in Amerika. In het diepe Zuiden van Amerika, anno 1957, in een slaperig stadje in een fictieve staat die
verdacht veel lijkt op Mississippi, neemt de zwarte deelpachter Tucker Caliban, nazaat van een legendarische slaaf, op een dag een opvallend besluit. Hij strooit zout over zijn akkers, steekt zijn huis in brand,
en vertrekt met vrouw en kind richting het Noorden. Van de ene op de andere dag volgt de hele zwarte bevolking van het stadje, en vervolgens van de hele staat, in zijn voetsporen. De blanke bewoners
blijven verbijsterd achter. Wat heeft Tucker Caliban, en met hem in zijn kielzog ‘hun’ zwarten, tot deze uittocht bewogen? Het verhaal is verteld vanuit de wisselende perspectieven van de blanke
achterblijvers – destijds een unicum voor een zwarte schrijver.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny troost bij haar lievelingsrecepten,
zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige
waarschuwing: ¿Laat haar niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer Ginny
ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en enthousiaste amateurkok en
columniste. Ze studeerde ¿creative writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
In de afgesloten kelder van een huis in Londen worden vier lijken ontdekt, twee mannen en twee vrouwen. Inspecteur Wexford is met pensioen. Hij probeert te wennen aan het leven zonder baan, maar dat
lukt nog niet goed. Wanneer hem wordt gevraagd om de politie als adviseur te helpen bij een mysterieuze moordzaak, grijpt hij die kans dan ook met beide handen aan. In de kelder van een huis in Londen
zijn vier lijken ontdekt, van twee mannen en twee vrouwen. De lichamen van de mannen en een van de vrouwen liggen al zo’n 12 jaar in het gat, dat van de andere vrouw slechts twee jaar. Hoe ze in de
kelder terecht zijn gekomen is een raadsel. De kelder is vanuit het huis niet te bereiken en de huidige eigenaar wist niet eens dat er een kelder was... Wexford probeert de identiteit van de vier slachtoffers te
achterhalen en er achter te komen wie hen heeft vermoord, maar door een schokkende ontwikkeling in zijn privéleven wordt de zoektocht naar de waarheid een stuk ingewikkelder.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true
to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other
notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar grote liefde Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar baan, de liefde, vriendschappen
en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw avontuur met een andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo aan haar bed staat. Hij wil haar
verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt. 'Romantische en
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spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil `Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig
dagen Genevieve.

Novak Djokovic beleefde in 2011 een fantastisch jaar: hij won tien titels, drie grandslamtoernooien en drieënveertig opeenvolgende wedstrijden. Heel bijzonder voor een sporter
die nog geen twee jaar eerder nauwelijks een toernooi kon winnen. Hoe kon een tennisser, geplaagd door aandoeningen, blessures en ademproblemen plotseling de nummer
één van de wereld worden? Het antwoord is verbluffend: hij ging anders eten. In Eten om te winnen vertelt Djokovic hoe hij de bombardementen op Belgrado overleefde en
opgroeide van oorlogskind tot een absolute topper in zijn sport. Hij onthult het dieet dat zijn leven veranderde en zijn prestaties omhoog deed schieten. Door glutenvrij te eten
werd hij beter, lichter, helderder en sneller. Djokovic verfijnde zijn dieet en verloor nog meer gewicht, zijn lichaam en mentale focus werden sterker, wat ertoe leidde dat hij een
jeugddroom kon verwezenlijken: Wimbledon winnen en de eerste plaats in de ATP Rankings bereiken. Zijn succes inspireerde Djokovic een methode te ontwikkelen waarmee
iedereen zijn gezondheid en manier van leven in 14 dagen kan verbeteren. Met weekmenu’s, tips voor bewust eten en heerlijke recepten die makkelijk te maken zijn, kun je
overgewicht verminderen en ga je je beter voelen. Djokovic geeft ook tips om stress te verminderen en eenvoudige oefeningen om in beweging te komen. Met Eten om te winnen
word je slanker, sterker en gezonder in twee weken. Richard Krajicek en William Davis (auteur Broodbuik) schreven allebei een voorwoord voor dit boek.
Het eerste deel in de Clifton-kronieken, een ambitieuze nieuwe serie die het verhaal vertelt van twee families en vele generaties. ‘Ik kreeg te horen dat mijn vader was
gesneuveld in de oorlog.’ Zo begint in 1920 het epische levensverhaal van Harry Clifton. Harry, de zoon van een havenarbeider in Bristol, heeft zijn vader nooit gekend. De
verwachting is dat ook Harry een toekomst op de werf wacht, maar dankzij een opmerkelijke gave wordt hij toegelaten tot een exclusieve jongensschool, waardoor zijn leven
onomkeerbaar verandert. Als Harry een volwassen man is, komt hij er eindelijk achter hoe zijn vader echt aan zijn einde kwam. De verschrikkelijke waarheid leidt Harry naar een
volgende vraag: was Arthur Clifton eigenlijk wel zijn vader? Is hij het kind van een arme havenwerker, of is hij de oudste zoon van de erfgenaam van een scheepsimperium?
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er,
naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die
een veelbelovende carrière opzijzet om de armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien
hun beider achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed verstoord
door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd zomaar op te geven...
Veel liefs uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde levensstijl... Deel 1 Nadat ze haar baan is kwijtgeraakt, is Paige haar eigen evenementenbureau begonnen.
Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze wel hulp móét vragen aan ICT-miljonair Jake Romano, de beste vriend van haar broer. Probleem is alleen dat ze al jaren verliefd
op hem is, wat natuurlijk funest is voor een goede samenwerking. Dus doet ze haar uiterste best om dat voor hem te verbergen - met slapeloze nachten als gevolg. Vanwege zijn
reputatie van hartenbreker heeft Jake aan Paige' broer moeten beloven dat hij nooit iets zal beginnen met zijn kleine zusje. Kleine zusje. Klein. Als Jake dat nou maar vaak
genoeg herhaalt, gaat hij het misschien wel geloven. Want sinds Paige zijn kantoor is komen binnenvallen, één en al blonde, langbenige verleiding, doet hij geen oog meer dicht!
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon
die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de
donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan
begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om mensen te arresteren en vast
te houden zonder proces. Arthur Priestley is een zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans
landhuis. Arthur heeft geen idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit.
Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst waarin 'antiterreur'
centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters, mét orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man,
Opgesloten is zijn verhaal.
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers voelen
zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op
zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis
wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar. Veertien jaar geleden
verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt,
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des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te weten mag komen.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn
door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met
Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin
McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik
voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is
aan een koelbloedige moordenaar...
Een parapsychologe wordt gevraagd onderzoek te doen in een honderdvijftig jaar oud huis in New Orleans, waar een van de bewoners geconfronteerd werd met
spookverschijnselen en angstaanjagende geesten.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville,
Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een
gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens
The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
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.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te
worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen
broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten
dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
De donkere kanten van de mens. Charles Acland is in Irak ernstig gewond geraakt. Eenmaal thuis wil hij maar een ding: genezen en terugkeren naar het leger. Maar het leger wil
hem niet meer. Zijn gezicht is aan één kant blijvend verminkt en hij krijgt last van migraineaanvallen. Van een aardige jongen verandert hij in een onvoorspelbare man, die zijn
agressie vooral op vrouwen richt. Als Charles betrokken raakt bij een vechtpartij in een pub, neemt Jackson, de vriendin van de waardin, hem onder haar hoede. Maar dan wordt
hij verdacht van de moord op drie mannen, die door extreem geweld om het leven zijn gebracht. Charles wordt gedwongen de confrontatie aan te gaan met de donkere kant van
zijn persoonlijkheid
In een klein dorp aan de Oder drijven Abel Hradscheck en zijn vrouw Ursel rond 1850 een bloeiende herberg en groothandel. Maar Abel is verslaafd aan gokken en heeft
speelschulden. Wanneer zijn schuldeiser betaling eist, overtuigt Abel zijn vrouw ervan mee te werken aan een ingenieus moordplan, waardoor de schuld in een keer verdwenen
is. In het plan speelt het twintig jaar oude lijk van een Franse soldaat, dat Abel bij toeval in zijn tuin ontdekte, een belangrijke rol. Alles lijkt te verlopen zoals Abel het had
uitgedacht, maar hij heeft geen rekening gehouden met een spelbreker: hijzelf.
Spannende roman over liefde, macht en de glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De Britse kunsthistorica Elinor verblijft via een uitwisselingsprogramma van de
universiteit een aantal maanden in Veneti m schilderijen uit de renaissance te bestuderen. Ze wordt verliefd op een gondolier en raakt zwanger van hem. Hun werelden
verschillen echter te sterk en Elinor keert als alleenstaande moeder terug naar Londen. Dertig jaar later vertrekt haar dochter Nora na een stukgelopen huwelijk naar Veneti de
geboortestad van haar vader. In Engeland heeft zij op de kunstacademie leren glasblazen en zij hoopt zich op het beroemde eiland Murano verder te kunnen bekwamen. Nora
wordt als leerling aangenomen bij een prestigieuze glasblazerij, maar haar collega's confronteren haar met de mysterieuze verdwijning van haar voorvader in de zeventiende
eeuw, een meester in het glasblazen. Wil zij een nieuw bestaan opbouwen in deze betoverende stad, dan zal zij dit drie eeuwen oude familiegeheim moeten ontrafelen. De
glasblazer is een adembenemende roman waarin je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de zeventiende eeuw met zijn schitterende paleizen, machtige doges en hun
genadeloze heerschappij. Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford en Veneti n volgde een opleiding aan de kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en
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filmrecensent. De glasblazer is haar debuutroman.
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