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'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie
worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight goed
vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je leeftijd.'
- www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer
Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook
echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar laat je niet
door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben
Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde in zijn
greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5
woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER
WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET
VET.' - www.kidliterate.com
Sam, Chris en Ikem zijn al vrienden sinds ze bij elkaar op
school zaten. Nu de dictator van hun Afrikaanse land in een
coup onttroond is, spelen ze alle drie een belangrijke rol in
het nieuwe regime. Chris is commissaris van informatie, Ikem
is hoofdredacteur van de krant en Sam is president. Wanneer
Sam zich laat corrumperen door de macht en steeds meer
dictatoriale trekken begint te vertonen, moeten de andere
twee vrienden zich opnieuw bezinnen op hun eigen positie.
Niet alleen hun onderlinge vriendschap komt onder druk te
staan, maar ook de toekomst van hun land.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende
wending aan het slot gemeen hebben
De geschiedenis van een Amerikaanse negerfamilie,
beginnend in het 18e eeuwse Gambia wanneer een
voorouder van de schrijver als slaaf naar Amerika wordt
getransporteerd.

Essay over de politieke verhoudingen in de wereld na de
Koude Oorlog.
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Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar
op in het achttiende-eeuwse Ghana. 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.
Globalisering is een van de belangrijkste thema's van
onze tijd, in dit boek heeft Manfred Steger alle grote
ontwikkelingen van de afgelopen jaren opgenomen; van
de financiële crisis, tot aan de revoluties in het Midden
Oosten en de zware aardbeving in Japan. Elementaire
Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis
toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de
manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die
je interesseren. Experts nemen je mee op een
ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte
vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame
boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit dat
nu eigenlijk?'
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar
moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt
het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te
slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar
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doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal
zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een
onder-komen bij een oude kennis aan het hof van
Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet
meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de
heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt
dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn
reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante
om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker
hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij
niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt
te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische
thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland.
Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen
aan De stille gouvernante!
Hegeliaans-marxistische kritiek op de kapitalistische
maatschappij en op de revolutionaire stromingen die het
kapitalisme hebben bestreden.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met
Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen.
Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik
weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het
zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is
hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan
maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste
wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot
officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal
volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij
besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen:
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dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan
vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn
beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney
ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag
cartoonist worden.
Analyse van de huidige economische en politieke
ontwikkelingen in Azië.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de
hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen
zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat
in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat om
van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je
ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek
komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen
en vrouwen aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau,
maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld
tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd
werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.

Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij
houdt af. Judith, midden dertig en single, is
eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect,
begin veertig, is de droom van iedere
schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith
geniet met volle teugen van de aandacht van deze
charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint
ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn
voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid
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voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert
hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van
kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het
gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde
alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de
man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller
die Stephen King de koude rillingen zou hebben
bezorgd.
Research and Publications in a Nigerian College of
EducationThe Kwara State College of Education
Ilorin ExperienceDaily GraphicIssue 1,8340
September 25 2010Graphic Communications
GroupCrucial Issues in EducationThe Case of
NigeriaDe big resetgold wars en het financiele
eindspelAmsterdam University Press
Kritische analyse van de gevolgen van de
globalisering en de maatregelen van Wereldbank,
IMF en WTO voor de economie van de niet-westerse
landen.
English edition: ISBN 9789048526000 In 2007
schreef Willem Middelkoop in Als de dollar valt dat
het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou
instorten, maar wanneer. Het bleken profetische
woorden. Eind 2008 waren we slechts een paar uur
verwijderd van de complete ineenstorting van ons
wereldwijde kredietkaartenhuis. In zijn nieuwste
boek, De Big Reset: Gold Wars en het financiële
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eindspel, beschrijft Middelkoop de historie en
problemen van ons huidige financiële systeem en
onthult hoe we voor 2020 zullen overgaan naar een
nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de
afgelopen eeuwen haar koopkracht behouden.
Bankiers proberen de vlucht naar goud al tientallen
jaren af te remmen maar lijken deze War on Gold nu
te verliezen. - Willem Middelkoop is oprichter van het
Commodity Discovery Fund en publicist. Daarnaast
is hij een veelgevraagd spreker en columnist. Hij
verwierf landelijke bekendheid als
marktcommentator bij RTLZ en als regelmatige gast
van "De Wereld Draait Door" en "Pauw & Witteman".
Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek "Als de
dollar valt" (2007) voor een naderende kredietcrisis.
In de jaren er na verschenen "De permanente
oliecrisis" (2008) en "Overleef de kredietcrisis"
(2009) en "Goud en het geheim van geld" (2012). In
totaal verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren
van zijn boeken. http://www.willem-middelkoop.nl
De wereld staat op de drempel van een nieuw tijdperk.
De heftige discussies over de eenwording van Europa
zijn slechts een afspiegeling van een veel groter,
mondiaal proces, waarin we onherroepelijk zullen
toegroeien naar één wereld. Net als in Europa zal de
eenwording gepaard gaan met een voortdurende strijd
tussen nationale kortetermijnbelangen en mondiale
lange termijn belangen. Maar er is geen andere weg,
want de problemenwaar we voor staan kunnen alleen in
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mondiaal verband worden opgelost. Met groot
optimisme, maar ook met uiterst scherpe kritiek op het
huidige functioneren van wereldorganisaties als de VN,
het IMF en de Wereldbank komt Mahbubani met
verreikende voorstellen voor een nieuwe wereldorde. Hij
laat zien dat de oude politieke orde niet langer werkt, nu
nieuwe grootmachten als China, India en Brazilië hun
plaats op het wereldtoneel opeisen en Amerika zijn
overheersende positie aan het verliezen is. In dit
visionaire boek schetst Mahbubani de contouren van een
nieuwe wereld, waarin vrede niet langer een utopie is en
allen verzekerd zijn van een menswaardig bestaan.
Kishore Mahbubani studeerde filosofie in Singapore en
Canada. Hij werd diplomaat, was ambassadeur bij de
Verenigde Naties en schreef ondermeer de
provocerende essays Can Asians Think? En What the
Rest Can Teach the West. Momenteel leidt hij de Lee
Kuan Yew School of Public Policy in Singapore. Bij
Nieuw Amsterdam verscheen De eeuw van Azië,
waarvan inmiddels circa 25.000 exemplaren zijn
verkocht.
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.
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