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De 26-jarige Henrik werkt als invalleraar in een afgelegen vissersdorpje aan een fjord in het noorden van Noorwegen. Hij voelt zich sterk
geïsoleerd in de besloten gemeenschap. Miriam, een van zijn 13-jarige leerlingen, wordt verliefd op hem, en hij op zijn beurt voelt zich tot
haar aangetrokken. Tegen beter weten in onderneemt hij toenaderingspogingen.
Rigus is de prachtige hoofdstad van de Dertien Landen. De stad heeft echter ook een slecht gedeelte: Laagstad. Corruptie en criminaliteit zijn
daar aan de orde van de dag. Het halfslachtige werk van de politie zorgt ervoor dat de meeste zaken onopgelost blijven. Warden is een
voormalig soldaat die tegenwoordig handelt in verdovende middelen. Wanneer een kind vermoord wordt gevonden in een steegje, gaat
Warden op onderzoek uit. Al snel merkt hij dat hij in een wespennest terecht is gekomen. Er worden meer moorden gepleegd en Warden
weet niet meer wie hij nog kan vertrouwen. Hij moet en zal de moordenaar opsporen. Als de moordenaar hem niet eerst op het spoor komt.
Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste Wereldoorlog.
Roman over de ondergang van een welgestelde Noord-Duitse koopmansfamilie.
Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden,
Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof – maar dat hij ook voor de biologie
van enorm belang is geweest, is een beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon zeggen, teksten die bekendstaan
onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe de natuur erbij lag: ze sloegen
simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende eeuw kwam het tegengeluid: ‘Bestudeer de natuur! Niet de boeken!’ Zo verdween
Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie
van Aristoteles de wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met De lagune geeft Leroi
werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de filosoof.
JEREMY CLARKSON'S LATEST - AND MOST OUTRAGEOUS - TAKE ON THE WORLD CLARKSON'S BACK - AND THIS TIME HE'S
PUTTING HIS FOOT DOWN From his first job as a travelling sales rep selling Paddington Bears to his latest wheeze as a gentleman farmer,
Jeremy Clarkson's love of cars has just about kept him out of trouble. But in a persistently infuriating world, sometimes you have to race fullthrottle at the speed-bumps. Because there's still plenty to get cross about, including: · Why nothing good ever came out of a meeting ·
Muesli's unmentionable side effects · Navigating London when every single road is being dug up at once · People who read online reviews of
dishwashers · ****ing driverless cars Buckle up for a bumpy ride - you're holding the only book in history to require seatbelts . . . Praise for
Jeremy Clarkson: Brilliant . . . Laugh-out-loud' Daily Telegraph 'Outrageously funny . . . Will have you in stitches' Time Out 'Very funny . . . I
cracked up laughing on the tube' Evening Standard
Sigurlina droomt van een beter leven in Reykjavik, maar strandt op weg daarnaartoe met haar dochtertje Salka in een klein, arm vissersdorp.
De bewoners zijn niet blij met hun komst en maken hun op alle mogelijke manieren het leven zuur; Salka lijkt gedoemd tot een leven vol
vernederingen en armoede. Maar Salka weigert zich te schikken in haar lot en vecht voor een beter bestaan. Ze leert lezen en schrijven en
ontwikkelt zich tot een onafhankelijke vrouw, die respect en liefde weet te verdienen. Een maatschappelijk bewogen roman met ijzersterke
personages en hevige conflicten tegen de achtergrond van de indrukwekkende, extreme IJslandse natuur. Salka Valka verschijnt in een
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vertaling van Marcel Otten, die de humor, de speelsheid en de literaire kracht volop tot uiting laat komen. Otten schreef ook het nawoord bij
deze magistrale roman.

Karl Ove verhuist op 18-jarige leeftijd naar het hoge Noorden, waar hij aan de slag gaat als leraar. Niet dat hij geïnteresseerd is in
een carrière in het onderwijs; hij wil vooral geld verdienen om zijn schrijversambities te bekostigen. Aanvankelijk heeft hij het naar
zijn zin, hij vindt aansluiting in de lokale gemeenschap en schrijft wat korte verhalen. Maar de lange, donkere winter begint hem
parten te spelen, evenals zijn jeugd met een dominante vader, die een schaduw werpt over zijn leven. Zijn gemoed wordt steeds
donkerder en hij begint te drinken. Tot overmaat van ramp voelt hij zich tegen beter weten in aangetrokken tot een 13-jarige
leerlinge.
In het boek 'De grote vrouw' van meesterverteller Meir Shalev draait het om Refael Maier. Hij is grootgebracht door 'de grote
vrouw', een combinatie van zijn teruggetrokken moeder, krengerige zus, gierige grootmoeder en twee tantes. Met zijn tweeënvijftig
jaar is hij inmiddels de oudste nog levende man in zijn familie ooit. Zijn vader, grootvader en twee ooms zijn allen jong gestorven.
Daardoor zit hij gevangen tussen deze vrouwen, die hem steeds weer hun verhalen en geschiedenissen vertellen. Meir Shalev
wordt gerekend tot de grootste schrijvers uit de moderne Israëlische literatuur. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen
vertaald. Eerder verschenen van hem onder meer 'Het zat zo', 'Een duif en een jongen' en in september 2014 verschijnt 'Een
geweer, een koe, een boom en een vrouw'.
Als een Nederlandse soldaat in een modderig niemandsland zijn intrek neemt in een luxe villa, staat niet veel later een Duitse
officier voor de deur. Hij wil het huis confisqueren en ziet zijn vijand aan voor de rechtmatige eigenaar van het huis. Hiermee
ontstaat een bizarre, zeer hermansiaanse situatie, eindigend in een wrange ontknoping. Het behouden huis, dat vanwege de
cynische toon bij verschijning op veel weerstand stuitte, groeide uit tot een klassieker uit de naoorlogse Nederlandse literatuur.
The DieselgateA Legal PerspectiveSpringer
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje
Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een
mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en
zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een droom die
uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor
Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet
verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat
ze een man kan vinden die wél bij haar kan blijven?
Op negenjarige leeftijd moet prins Jorg van Ancrath hulpeloos toezien hoe zijn moeder en broertje op gruwelijke wijze worden
vermoord. De dader is bekend. Als Jorg zijn vader opzoekt met een verzoek om hulp bij een wraakexpeditie, blijkt deze nauwelijks
geraakt door de moord op zijn vrouw en kind. Voor hem tellen alleen de handelsroutes tussen zijn grondgebied en de streek waar
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de moordenaar, graaf Renar, heer en meester is. Jorg neemt het heft in eigen hand en bevrijdt een bont gezelschap
meedogenloze wetsovertreders uit de kerkers van zijn vader. In ruil verlangt hij maar één ding: hun loyaliteit voor hun vrijheid.
Eenmaal onderweg dwingen Jorgs genadeloze krijgskunsten meteen respect af bij de rauwe vechtersbazen, die maar al te bereid
zijn om samen met hem graaf Renar aan te vallen en deze voorgoed uit te schakelen. Dat betekent evenwel niet dat Jorg en de
zijnen het gemakkelijk krijgen - de wrede graaf blijkt een geducht tegenstander.
Instagirl is een meeslepende en actuele jeugdroman van bekroond auteur Annette Mierswa. Hoe ver ga jij om meer volgers en
likes te krijgen op Instagram? Wie zijn je ware vrienden? Een onvergetelijk verhaal voor lezers vanaf 12 jaar. Isi’s nieuwe
klasgenoot Kim ziet eruit als een ware YouTube-ster. Isi is onder de indruk, zeker als ze merkt dat Kim megapopulair is op
Instagram. Dat wil Isi ook wel. Ze besluit als Easy4Ever een nieuw beeld van zichzelf te creëren op Instagram, volwassener. Zal
Matteo onder de indruk zijn? De likes stromen binnen en zelfs Kim ziet haar ineens staan. Van haar leert Isi hoe ze er op selfies
perfect kan uitzien, maar dat gaat niet vanzelf. Ze moet er wel wat voor doen...
This book explains, compares and assesses the legal implications of Dieselgate within a range of selected jurisdictions and at the
EU, international and comparative law level.The book analyses the US EPA-VW $14.7 billion dollar settlement of 2016, one of the
largest civil settlements in the history of environmental law. As it shows, the Dieselgate affair has raised a host of issues
concerning corporate and social responsibility, tort liability, environmental liability, contractual defective products, warranty, and
false environmental claims in a range of jurisdictions. Issues like repurchasing or retrofitting cars from consumers and making
direct payments to consumers through car buy-backs and compensation are analysed. Further, the book relates how Dieselgate
has also contributed to the discussion about the introduction of more effective collective measures of redress for consumers, such
as class actions, in Germany, France, Italy and the UK.The book subsequently reviews the criminal offences Volkswagen is
currently confronted with in Germany, France and Italy, i.e. fraud and manipulation of capital markets (by belatedly providing
shareholders with essential information relevant for the share value), and, potentially, environmental crimes. It demonstrates how
Dieselgate has sparked new debates in Germany, Italy, France and the UK about the need to introduce enterprise liability for
organised crimes, lack of compliance and control structures, and intentional violations of the law.Lastly, the book discusses how
EU law has sought to respond to Dieselgate and thus investigates the controversial EU Regulation No. 2016/646 introducing a
"temporary conformity factor" of 2.1 (equivalent to a 110% increase on the current limit) to be applied for NOx in the new RDE
testing cycle, and the works of the EU committee of inquiry into Emissions Measurements in the Automotive Sector (EMIS).
THE ADDICTIVE AMAZON BESTSELLER You trusted your sister ... you shouldn't have. 'Kept me up three nights in a row.' Holly
Seddon, author of Don't Close Your Eyes 'A twisted world of family secrets and sibling rivalry.' Katerina Diamond, author of The
Promise Good Sister, bad sister, loving sister, jealous sister... After sixteen years apart sisters Jessica and Emily are reunited.
Despite what happened years before, the warmth they once shared quickly returns and before long Jess has moved into Emily's
comfortable island home. Life couldn't be better. But when Emily's baby, Daisy disappears while in Jess's care, the perfect life
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Emily has so carefully built starts to fall apart. When long-held secrets come out into the open, who is there left to trust? A tense
thriller about sisters with a twist that will leave your heart in your mouth. Fans of In the Dark by Cara Hunter, The Girl Before by JP
Delaney, The Last Thing She Told Me by Linda Green, Her Name Was Rose by Claire Allan and Behind Closed Doors by BA
Paris will love this. 'A heart in your mouth read' Red Magazine 'Brilliantly twisty and compelling' Sam Carrington, author of One
Little Lie ****** Readers LOVE Little Sister: 'Little Sister had me gripped from start to finish.' Louise Candlish 'Thoughtful, multilayered and beautifully-written.' Tammy Cohen 'A dark, disturbing, and fast-paced psychological thriller set on the Isle of Wight.' 'I
didn't want to put it down.' 'Warning - don't open this book for a peek, you will not be able to put it aside once you start. A real 'just
a few more pages and then I'll go to sleep' book' 'Brilliant book, I could not put it down.' 'You are never quite sure what will happen
next and the end was definitely not what you would expect.' 'I've devoured this book in about 2 days desperate to know who was
telling the truth. And what a great pay-off ending!' ******
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en
andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties
gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Loes is een beetje vreemd. Haar grootste hobby is vieze drankjes en zalfjes maken, die ze op vriend en vijand uitprobeert. Zo is
haar beste vriend Jurriaan op een dag in één keer al zijn haren kwijtgeraakt. Maar er is nog nooit iets echt gevaarlijks gebeurd.
Totdat Loes een spreekbeurt houdt over homeopathie en daarbij juf Gertie een geluksdrank toedient. Die wordt er niet gelukkig
van, maar wel behoorlijk woest. Loes wordt van school gestuurd en gaat samen met Jur op zoek naar een nieuwe school, die
beter bij hen past. Daar kan Loes haar speciale gaven verder ontwikkelen. Ze verlost haar vriend op geheimzinnige wijze van
hoofdluis, bedenkt een zalf tegen reumapijn bij bejaarden en zorgt voor een knaleffect bij de schoolbarbecue. En dan ontdekt Jur
hoe het komt dat Loes zo goed is in magische kunsten? Een vrolijk verhaal over hechte vriendschap en hekserij.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson
Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het
verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Niemand anders dan de twaalfjarige jongen Torak kan het Kwaad stoppen, maar hij is gewond en op de vlucht. Hij is een
buitenstaander, net als zijn vader, en hij heeft nog nooit andere mensen ontmoet. Nu is zijn vader vermoord door een enorme beer
en wordt Torak achtervolgd. Hij moet zien te overleven met als enige bondgenoot een wolfsjong en als enige wapens zijn
vaardigheden als jager en verzamelaar.
Boven is het stil is een loflied op de schoonheid van de natuur, een boek over weilanden, water, vogels, ijs in sloten en meertjes,
koeien, schapen, twee aardige ezels, en één bonte kraai. Maar in de uitgestrektheid van deze natuur kan men snel in zijn
eenzaamheid verdrinken. Daarom is het verhaal van Helmer, boer tegen wil en dank, ook het verhaal van een knagende
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hunkering naar het onbekende. Helmer doet zijn vader naar boven; het is tijd om schoon schip te maken. Hij haalt de woonkamer
en de voormalige ouderlijke slaapkamer leeg, schildert de boel en koopt nieuwe spullen. Ooit had hij een tweelingbroer, Henk, de
lieveling van zijn vader, degene die de boerderij zou overnemen. Maar van de ene op de andere dag werd Helmer tot opvolger
gebombardeerd, door vader uit de stad gehaald en onder de koeien gezet. In het drassige laagland, met alleen het snuiven van de
koeien en het gemekker van de schapen die de stilte nu en dan doorbreken, verzorgt hij de dieren en zijn oude vader. Als de
buurman naar Denemarken emigreert, komt Helmer vooralsnog niet verder dan fantaseren over een andere toekomst, misschien
in een ander land. Een onverwachte brief en een even onverwacht bezoek maken dat hij zich niet langer kan verstoppen voor de
wereld en voor zichzelf. Gerbrand Bakker is erin geslaagd, bij de lezer prachtige en dubbelzinnige beelden op te roepen, die doen
denken aan de film De Poolse bruid. Een magistraal debuut en een beeldend en ontroerend portret van een man te midden van
de oer-Hollandse elementen.
Het is een opvallend fenomeen: vele internationale, bijzonder gewaardeerde en om hun taalgebruik geprezen schrijvers komen uit
een meertalige regio. Denk aan Franz Kafka, Günter Grass of Herta Müller. Zonder twijfel valt met De engel van het vergeten een
schrijver te ontdekken die daar ook toe behoort: Maja Haderlap. Net als de auteur geboren in de eeuwenlang bevochten
grensregio tussen Oostenrijk en Slovenië, groeit de hoofdpersoon op in een bosarbeidersgezin onder de hoede van haar
grootmoeder. Die vertelt over de kunst van het kruidenbrood bakken, het roken van worst, maar ook vertelt ze wrange verhalen.
Dat 'het bos in gaan' of 'de bergen in' veel kan betekenen: een boom kappen, paddenstoelen plukken, of jagen. Maar ook verzet
plegen: van de partizanen tegen de Oostenrijkse fascisten of tegen de Sloveense aanhangers van een communistisch
Joegoslavië. Je kunt je in het bos ook verstoppen voor de vijand of voor de kou. Voortdurend op je hoede zijn hoort net zo bij het
leven van deze familie als God en de maagd Maria, de zaag en de schnaps. De engel van het vergeten vertelt op ongeëvenaarde
wijze hoe een jonge vrouw moet leren een samenhangend geheel te maken uit de schaarse opmerkingen van haar dronken vader
of de soms raadselachtige verhalen van haar grootmoeder. Hoe krijg je van de brokstukken van het verleden een idee van hun
leven destijds? En in welke taal droom je als jonge vrouw je eigen leven verder, in het Sloveens van je familie of het Duits van je
school? Maja Haderlap schreef een literair meesterwerk op de grens van twee werelden. De engel van het vergeten is een
internationale bestseller en is in twintig talen vertaald.
Amsterdam. Een vrouw verdwijnt. Haar echtgenoot wordt verhoord door een begripvolle politieagent en gaat te rade bij zijn
schoonouders. De vrouw heeft een oud huis gehuurd, ver weg, in Wales. Om een nieuwe start te maken. Ze wil dingen vergeten,
is gevlucht voor lastige situaties en pijnlijk nieuws. Maar ook begint ze onbewust weer op te bouwen. Misschien komt alles toch
nog goed. Het is november, het wordt december. Een botte schapenboer slacht een lam, een huisarts zit zich dood te roken in zijn
lege praktijk, de vrouw laat haar haren kort knippen door de plaatselijke kapster. Van de tien witte ganzen op het veld bij het huis
zijn er na twee maanden nog vier over. En wat moet ze met de vriendelijke maar ongrijpbare jongen die op een nevelige namiddag
over de muur rondom haar tuin springt? De dag voor kerst schepen de echtgenoot en de politieagent zich in op de boot naar Hull.
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Ze komen steeds dichterbij, de tijd begint te dringen.
Former Suburban area included in vol. 2.
Op schoolreisje naar Vlieland! Alle ingrediënten voor een leuke trip zijn aanwezig. Maar dan gaat het vreselijk mis: een van de
leerlingen wordt gewurgd in de duinen gevonden. De groep is lamgeslagen. Voor het politieonderzoek mag niemand van het
eiland af; steeds meer feiten komen aan het licht. Bijna iedereen lijkt een motief te hebben. En bijna niemand lijkt de waarheid te
spreken. Vriendschappen komen onder druk te staan, en langzaam verandert het verblijf in een regelrechte hel.
Op negentienjarige leeftijd verhuist Karl Ove naar Bergen. Vol ambitie en toekomstdromen begint hij aan de schrijversacademie.
Zelfkritiek en schaamte blijven hem achtervolgen. Hoewel hij verschillende intense liefdes beleeft en hechte vriendschappen
opbouwt, zorgen zijn destructieve keuzes bij hem voor angst en existentiële crises. Toch houden zijn diepe wens om te schrijven
en de liefde voor de paar mensen die dicht bij hem staan hem gaande.
In de tweede helft van de zestiende eeuw verschijnen twee engelen aan de elfjarige Antinous Bellori. Hij raakt zo van ze in de ban
dat hij besluit zijn leven aan hen te wijden. Hebben ze echt bestaan? Zijn zij werkelijk de verbindende schakel tussen het
goddelijke en de mens? En hoe ziet het goddelijke er eigenlijk uit? Knausgårds vertelling roept vragen op over het bestaan van
engelen, maar geeft ook inzichten over het wezen van het mens-zijn.
In het IJsland van de elfde eeuw is het christendom de officiële godsdienst, maar bezingen de dichters nog de oude goden en de
bloeddorstige heldendaden van de Vikingen. Dichter Thormod Bessason en krijger Thorgeir Havarsson worden bloedbroeders en
besluiten de wereld in te trekken in de geest van hun vaders en voorvaderen.

Karl Ove Knausgård is bezig aan een roman, maar wordt geplaagd door enorme onzekerheid. Dagelijkse frustraties over
het huishouden en zijn gezin nemen veel tijd in beslag en tijdens het schrijven dwalen zijn gedachten af naar zijn
kindertijd. Hij vraagt zich af of hij net zo’n beangstigende man is voor zijn kinderen als zijn vader was voor hem.
Er komt een nieuwe jongen bij Dolfje Weerwolfje en Noura in de klas, met grote gevolgen... Een spannend en grappig
avontuur over pesten voor lezers vanaf 8 jaar. Er komt een nieuwe jongen bij Dolfje en Noura in de klas. Gregor is groot
met glanzend haar als een gouden helm. Iedereen vindt hem supercool. Zelfs meester Frans. Al gauw krijgt Gregor een
groepje om zich heen. Maar Noura en Dolfje mogen er niet bij. Zij zijn anders, zegt Gregor. En Gregor houdt niet van
anders. Dolfje en Noura schrikken ervan. Gregor kan niet weten dat zij weerwolf zijn. Of toch wel? Gelukkig is daar
SuperDolfje. Hij gaat iedereen redden. Want hij bestaat echt. Toch? Maar Gregor heeft zelf ook een groot geheim... Paul
van Loon: al 10 boeken bekroond door de Nederlandse Kinderjury. SuperDolfje is bekroond met een Gouden Boek van
Stichting CPNB. Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader.
Voor fans van Game of Thrones! Dit is het verhaal van de beruchte Logen Negenvinger, de Held van de Unie, aan wiens
geluk eindelijk een einde lijkt te komen. Hij verlangt naar rust, maar moet in plaats daarvan voortdurend vechten voor zijn
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leven. Het is ook het verhaal van de eens machtige zwaardmeester Glokta, nu martelaar voor de Inquisitie en voor niets
meer bang. En van Bayaz, een kale oude man die de Eerste van Magiërs zou kunnen zijn. Het enige wat er met
zekerheid over hem gezegd kan worden, is dat hij het leven van Logen, Jezal en Glokta knap lastig gaat maken.
Bloedige samenzweringen worden gesmeed, oude vetes worden uitgevochten en de scheidslijn tussen held en schurk is
nog nooit zo vaag geweest. Welkom in de wereld van De Eerste Wet!
Classics Illustrated tells this wonderful tale in colorful comic strip form, offering an excellent introduction for younger
readers. This edition also includes a biography of Lew Wallace, theme discussions and study questions, which can be
used both in the classroom or at home to further engage the reader in the story. Lew Wallace's "Tale of the Christ" as told
through the life of Judah Ben-Hur, a Jewish heir accused of attempting to assassinate a Roman Governor and sold into
slavery as punishment.
Today, some suppliers have grown increasingly powerful and in certain cases, earn revenues that rival or even exceed
that of their automaker clients. In the pre-globalisation period, automakers wielded absolute power over their significantly
smaller suppliers. This book reveals the upending of this relationship, with the gradual shift in the balance of power from
automakers to their suppliers in this era of globalisation. The book examines how suppliers in the global tyres, seats,
constant velocity joints (hereafter 'CVJs'), braking systems and automotive semiconductor industries have evolved into
powerful oligopolies through a mix of acquisition and organic growth strategies. It also highlights how joint ventures could
be strategically deployed as springboards to acquisition, as they enable firms to familiarise themselves with their
partners’ markets and operations. Moreover, the book analyses the disruption stirred by the entry of well-resourced
technology titans into this industry and their inevitable clash with the traditional incumbents. This book is an invaluable
reference for anyone interested in learning more about the automakers’ and now their suppliers’ relentless quest to
create market-dominating intelligent driving systems.
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