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`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street Journal Wat is
gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen
typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen.
De geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus?
Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en
een meeslepende vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het
alledaagse leven heeft gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
Elke keer als Allie Brosh iets nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even ontroerend als
absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties.
Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar
raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net zo'n hit te worden als in haar thuisland.
'Stel je voor dat David Sedaris kon tekenen... Betoverend' - People Magazine
FreakonomicsBezige Bij b.v., Uitgeverij De

This book explores the role of cities and the urban–rural linkages in spurring innovation embedded in spatial planning,
strategic and economic planning, and decision support systems. In particular, the contributions examine the complexity of
the current transitional phase towards achieving smart, inclusive and sustainable growth, and investigate the post-2020
UE cohesion policy.The main topics include: Innovation dynamics and smart cities; Urban regeneration – community-led
and PPP; Inland and urban area development; Mobility, accessibility, infrastructures; Heritage, landscape and Identity;
and Risk management, Environment and Energy.The book includes a selection of articles accepted for presentation and
discussion at the 3rd International Symposium New Metropolitan Perspectives (ISTH2020), held at the University of
Reggio Calabria, Italy on 22–25 May 2018. The symposium, which addressed the challenge of local knowledge and
innovation dynamics towards territory attractiveness, hosted the final event of the MAPS-LED project under Horizon2020
– MSCA RISE.
'Geen tijd was van nature waanzinniger dan deze tijd,' schreef de negentiende-eeuwse Franse historicus Michelet over
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de veertiende eeuw, het herfsttij der Middeleeuwen. Het einde der tijden lijkt nabij: viermaal wordt het werelddeel
getroffen door de Zwarte Dood. De koningen van Engeland en Frankrijk bestrijden elkaar in een wrede en langdurige
strijd, de Honderdjarige Oorlog, en roversbenden terroriseren de boerenbevolking. De veertiende eeuw is ook een
periode van vitaliteit en culturele bloei, waarin de adel zijn heldendaden in ridderromans laat optekenen, de hoofse liefde
in velerlei toonaarden wordt bezongen en waarin schrijvers als Boccaccio, Petrarca en Chaucer de grondslag leggen
voor een grote literaire traditie. Met het leven van de Franse ridder Enguerrand VII van Coucy als concentratiepunt voert
Tuchman de lezer door dit kleurrijke tijdperk en houdt zij onze tijd vanuit de verte een spiegel voor.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever,
een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt
Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en
sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar
het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een van de
eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast
essays, gedichten en toneelstukken. Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Ook zonder te weten wat een antioxidant is, heeft de mensheid de afgelopen duizenden jaren prima gegeten. Mensen
zijn er over het algemeen ook zonder de hulp van voedingsdeskundigen in geslaagd om goed gezond te blijven. Dus
welke van al die honderden regels die tegenwoordig zo in zwang zijn hebben we nu echt nodig? Eet echt eten. Niet te
veel. Vooral planten. Acht woorden die het uitgangspunt vormen voor deze handzame, kleine gids. Of je je nu in de
supermarkt bevindt of voor een zelfbedieningsbuffet staat, Echt eten van Michael Pollan kan je ter plekke helpen
bewuster om te gaan met voeding en betere keuzes te maken. Gezond eten hoeft niet ingewikkeld te zijn!
The only source of GMAT questions from past GMAT exams GMAT Official Guide 2020 is the definitive study guide from
Graduate Management Admission Council, the makers of the GMAT exam. It contains over 1,000 real GMAT questions
from past exams with detailed answer explanations that provide insight on how to approach each question from the
prospective of the test maker. You’ll also get access to the GMAT Online Question Bank, customizable study tools, and
a new mobile app for practicing on the go – even when you’re not connected to the internet. Prepare for test day with
guidance on what is – and what isn’t – tested on the GMAT exam and personalize your own learning experience with the
GMAT Official Guide 2020. Inside, you’ll find: An overview of the GMAT exam to familiarize yourself with its content and
format Over 100 more questions than included with the 2019 edition of this guide Detailed answer explanations for each
exam question Actual essay topics, sample responses, and scoring information Comprehensive grammar and math
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review Questions organized in order of difficulty – easiest to hardest – to help focus your study Online access to all
questions – plus additional Integrated Reasoning questions – via the GMAT Online Question Bank, where you can build
your own practice sets and test your skills Preparation pays off. Get the GMAT Official Guide 2020 and start studying
today! This product includes print book with a unique code to access the GMAT Online Question Bank and mobile app.
Een ex-kindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij de burgeroorlog in Sierra Leone betrokken raakte, zijn familie
verloor en later met succes meedeed aan een ontwapenings- en ontwenningsprogramma.
EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen
hoe ze moesten eten, maar de dieetregels die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn verwrongen en
vervormd door de marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door zogenaamde voedingsdeskundigen en door de
media. Het gevolg is dat we dolen door een landschap van voedselachtige substanties die om het hardst gillen dat ze
goed voor ons zijn. Echt eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door `voedingsstoffen . En deze producten zijn
juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder eten moeten kopen en er meer voor moeten betalen. Daar worden
we zelf beter van, maar ook het milieu, ons ecosysteem en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken naar traditionele
diëten kunnen we zelf een evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden. Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd
vertaald. In Amerika staat het boek sinds verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
Deze inleiding tot de rechtsvergelijking wil de student vertrouwd maken met de algemene beginselen van de
rechtsvergelijkende methode en hem inleiden in de kennis van het buitenlands recht. In het eerste deel worden het
voorwerp en de eigenheid, de raakpunten en het onderscheid met de verschillende rechtsdisciplines besproken, wordt de
historische ontwikkeling geschetst, het nut van de rechtsvergelijking met haar mogelijkheden en grenzen besproken.
Vervolgens wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen micro- en macrovergelijking, aan de vergelijkende
methodes en aan de indeling in rechtsfamilies. Het tweede deel brengt een overzicht van enkele belangrijke
rechtsstelsels: het Franse, Duitse, Engelse, Amerikaanse, Japanse en islamitische recht. Elk rechtsstelsel wordt
uiteengezet aan de hand van de belangrijkste historische ontwikkelingen, de beschrijving en evaluatie van de
rechtsbronnen, de staatsstructuur, de gerechtelijke organisatie en de uitstraling van het rechtssysteem. De
rechtsbronnen worden in hun historisch perspectief gesitueerd. Inhoudelijk worden enkele rechtsfiguren kort besproken,
die typisch zijn voor het bestudeerde rechtsstelsel. Deze macroanalyse van de rechtsstelsels mondt uit in een kort
onderzoek naar de toenadering van de rechtsstelsels dat het inzicht in de materie dient te bevorderen door het duidelijker
stellen van de verschillen en door het identificeren van de schijntegenstellingen. Deze inleiding heeft dus geenszins de
bedoeling de lezer een exhaustieve kennis van het buitenlands recht bij te brengen. Dit handboek is geen encyclopedie.
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Het wil veel meer de lezer een kijk geven op de betekenis en op het nut maar ook op de gevaren van de
rechtsvergelijking. Daarenboven wil ze de lezer niet alleen vertrouwd maken met de grote structuren, maar ook met de
geest van de belangrijkste buitenlandse rechtsstelsels. Alhoewel bij de bestudering van de rechtsstelsels de
privaatrechtelijke ontwikkelingen centraal staan, worden ook de staatsstructuren en de gerechtelijke organisatie beknopt
besproken. In dit laatste kader komen soms ook enige aspecten van het straf- en het strafprocesrecht aan bod.
De hilarische opvolger van Wat als? Van de auteur van Wat als? en het brein achter xkcd.com – al meer dan 90.000
exemplaren verkocht 'Briljant.' Bill Gates Voor elke taak bestaat er een juiste aanpak, een verkeerde aanpak en een
aanpak die zo ontzettend bizar is dat niemand er ook maar over peinst hem te gebruiken. Hoe dan? is een humoristische
handleiding van bestsellerauteur Randall Munroe voor deze derde aanpak. Een wegwijzer boordevol uiterst onpraktisch
advies voor van alles en nog wat, van een gat graven tot hoe je een vliegtuig veilig aan de grond zet. Net als in zijn
eerdere boek Wat als? moedigt Randall Munroe ons op briljante wijze aan om de meest absurde uitersten van het
mogelijke op te zoeken. In combinatie met zijn scherpe strips en amusante illustraties is Hoe dan? een heerlijke,
verbazingwekkende en hilarische manier om de wetenschap en technologie die achter het dagelijkse leven schuilgaan
beter te begrijpen. Een perfect cadeauboek voor iedereen die meer te weten wil komen over 'Door de absurditeit en de
vrolijke tekeningen voelt het boek vederlicht, maar toch leer je veel. Over raketten, over vlinders, over geschiedenis. En
je leert vooral om met de onverzadigbaar nieuwsgierige blik van Munroe naar de wereld te kijken.' De Correspondent
'Continu fascinerend en vermakelijk.' The Wall Street Journal
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