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Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling
van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie
van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen
waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch
onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas
Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo
weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan
dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben
gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te
voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet
door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De
belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal
groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te
leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het
is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een
buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend.
Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de
werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
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A highly practical and visual approach to the latest Cambridge IGCSE ICT syllabus that
develops students' confidence step by step. Now updated for the latest Cambridge
syllabus for first examination in 2016, it has been written to build confidence for both the
practical and written assessments. Ensure extensive exam preparation with Stephen
Doyle, who has over 30 years experience of teaching, examining and assessing ICT at
all levels. His practical approach is trusted by teachers around the world to support
achievement. To strengthen students' assessment potential, interactive tests are
included via online access. This new edition of Complete ICT is available as a print
book, an online book, or a print and online package, so you can choose the format that
is right for you.
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De
politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda
Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de
bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het
uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door
het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds
het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’
boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad
gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke
manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair
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universum.
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee
dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een
geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de
opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende
telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op
haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op
alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?

Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de
Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter elkaar met dit 3-in-1
e-book voor extra veel leesplezier! In De Hongerspelen gaat Panem, het land dat
ooit bekendstond als Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het
Capitool. Als Katniss' zusje wordt ingeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen,
waarin 24 jongeren strijden op leven en dood, neemt Katniss haar plek in. Hoe
ver zal ze gaan om te overleven? In Vlammen, het tweede deel, komen liefde,
politiek, opstand en intrige samen in de grootste en gevaarlijkste arena ooit.
Spotgaai is het bloedstollende slot van de trilogie. In haar Hungergames-boeken
verweeft Suzanne Collins actie, avontuur, mythologie, sciencefiction, romantiek,
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filosofie en reality-tv met elkaar. Als basis voor deze opmerkelijke verhalen
dienden niet alleen de vroegere Romeinse gladiatorenspellen, maar ook de
mythe van Theseus en Minotaur.
De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een
nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of
een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint
Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al
met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader
Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities
uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een
stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte
tinten ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste
roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf
en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en
verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te
temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik
beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een
roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een
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buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek
dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin
ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn
door naar de halve finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle
roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen
eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel
moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert,
proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de
kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
The highly-respected book of reference of sought-after Independent Schools in membership of
the Independent Schools Council's Associations: HMC, GSA, The Society of Heads, IAPS, ISA
and COBIS.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de
negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde
om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en
terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het
gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde is een schitterende en
angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde Staten.
Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het achttiende-eeuwse Ghana.
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Effia wordt uitgehuwelijkt aan een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi wordt
gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet. Weg naar huis
vertelt over de levens van de nakomelingen van Effia en Esi in de daaropvolgende driehonderd
jaar. Yaa Gyasi beweegt zich vrijelijk door de geschiedenis en tussen twee continenten - van
de stammenstrijd en slavernij in Ghana naar de Burgeroorlog in Amerika, en van de
kolenmijnen in het zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting
Manhattan in de twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van volken
in beroering.
Als een jongen gedwongen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst te nemen in het Britse
leger, besluit zijn 15-jarige broer met hem mee te gaan zonder de gevolgen te kunnen
overzien.
Leerboek voor studenten aan gezondheidsopleidingen binnen het hoger onderwijs.
Lev is op weg naar Groot-Brittannië om werk te vinden, zodat hij zijn moeder en dochter in
Oost-Europa geld kan sturen. Door de ogen van de economische migrant kunnen we een blik
werpen op Engeland, Londen, de typische ‘Engelsheid’ en de mysterieuze rituelen die daarbij
horen. Lev vindt werk in een restaurant. Eerst als bordenwasser, maar later weet hij op te
klimmen. Zijn onverwachte talent levert hem nieuwe vriendschappen op, stelt hem voor
dilemma’s en zal hem ook de mogelijkheid bieden de weg naar huis terug te vinden.

Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best.
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Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze
meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer,
de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn
beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één!
entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond
twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National
Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste
mensen.
Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen hebben al eeuwenlang
bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten overwonnen, allemaal in de
hoop ooit samen te kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun gezamenlijke lot
eindelijk binnen handbereik. Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of wreed uit
elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de ontknoping van De Onsterfelijken...
`Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DEPage 7/8
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ONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal over Ever en Damen hebt gelezen,
kun je niet meer stoppen!!' TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in Laguna
Beach, Californië. Haar serie De Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33
landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn voor miljoenen dollars verkocht.
Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard
verzeild in de Eerste Wereldoorlog.
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