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gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze
wil hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar toch
overhalen? De fout is het tweede deel in de Off Campusserie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve
Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en
België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die
zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Who's Who in Science and Engineering 2008-2009 Marquis
Who's Who, Inc. 2007-12
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale
woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig
mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in
het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te
halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend
waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze
extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar

The Continuing Study of Newspaper Reading Advertising
Research Foundation
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de
grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy.
Alle delen zijn los van elkaar te lezen. John Logan
lijkt het perfecte leven te hebben: hij is een van de
sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede
cijfers en over aandacht van vrouwen hoeft hij zeker
niet te klagen. Met zijn goeie looks en vrolijke
persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt
hij in een studentenflat aan, op zoek naar het feestje
van Danny. Maar Danny blijkt daar helemaal niet te
wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi meisje dat
psychologie studeert. Ze raken aan de praat en
uiteindelijk belanden ze samen op de bank om een film te
kijken. Ze hebben een ontzettend leuke avond, maar Logan
denkt alleen dat hij beter bij Grace uit de buurt kan
blijven, omdat hij gevoelens heeft voor iemand anders.
Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit.
Wanneer hij zich realiseert dat hij een grote fout heeft
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Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding
die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts.
Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan
kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome
afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie
eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij
kussen onder de mistletoe... Houden ze het bij een
feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor
altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te lezen.
The Bigness Complex Walter Adams 2004 The Bigness
Complex confronts head-on the myth that organizational
giantism leads to economic efficiency and well-being in
the modern age. On the contrary, it demonstrates how
bigness undermines our economic productivity and
progress, endangers our democratic freedoms, and
exacerbates our economic problems and challenges. This
new edition has a thoroughly updated variety of issues,
examples, and new developments, including government
bailouts of the airline industry; regulation of
biotechnology; the fiasco of recent electricity
deregulation; and mergers and consolidations in oil,
radio, and grocery retailing. The analysis is framed in
the timeless context of American distrust of
concentrations of power. The authors show how both the
left and the right fail to address the central problem
of power in formulating their diagnoses and
recommendations. The book concludes with an alternative
public philosophy as a viable guidepost for public
policy toward business in a free-enterprise democracy.
Kiplinger's Personal Finance Magazine 2008
Experience Design 1 Nathan Shedroff 2001 Demonstrates
online and interactive media design fundamentals for
digital design professionals, covering technology,
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aesthetics, interactivity, brand, language, feedback,
adaptivity, user behavior, perception, metaphors, and
creativity.
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de
grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy.
Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dean Di
Laurentis krijgt altijd alles wat hij wil. Hij is nog
geen meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan.
Totdat hij Allie ontmoet. Allie Hayes gaat bijna
afstuderen, maar heeft nog geen idee wat ze daarna wil
gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt
met haar vriend. Een rebound met Dean, de one night
stand-koning van het populaire ijshockeyteam, kan ze
niet weerstaan. Maar één ding weet ze zeker: een
herhaling van de wilde nacht met Dean gaat er niet
komen. Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte
Allie, en hij blijft daarna maar aan haar denken. Maar
Allie zegt dat het bij die ene keer moet blijven en dat
ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet zomaar
gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te
veroveren. Het einde is het derde deel in de Off Campusserie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve
Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en
België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die
zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Popular Science 2004-09 Popular Science gives our
readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular
Science and our readers share: The future is going to be
better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
Een man die Ove heet Fredrik Backman 2013-08-27 Ove is
2/6

Downloaded from laeducacionimporta.com on August 13,
2022 by guest

negenenvijftig jaar oud. Mensen noemen hem ‘de bittere
buurman’. Elke ochtend loopt hij een inspectierondje in
zijn buurt. Hij verzet fietsen en controleert de inhoud
van afvalbakken, hoewel hij al jaren geen voorzitter
meer is van de vereniging van eigenaren. Maar achter
deze pedante façade gaat een trieste geschiedenis
schuil. Wanneer de nieuwe overburen op een
novemberochtend per ongeluk zijn brievenbus pletten,
vormt dat het begin van een komisch en hartverwarmend
verhaal over onverwachte vriendschap, haveloze katten en
de kunst van het achteruitrijden met een aanhangwagen.
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02
George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over
de wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft
hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS zich
heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom
hij voor de komende jaren een globalisering van de
crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door de
overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort.
Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor.
Hij pleit voor vergaande aanpassing van het financiële
systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale
actie, en geeft daarvoor concrete suggesties.
People 2007-11
Everyware Adam Greenfield 2006 Computers affect us
everyday from shopping online to paying tolls. This book
looks at how this emerging technology will shape our
lives.
The Lemon Book Ralph Nader 1990 Produced by co-founder
Nader and director Ditlow for the non-profit Center for
Auto Safety, this is a consumer's guide to the purchase,
maintenance, and repair of new or used cars, and to the
laws that protect purchasers. Distributed by Rizzoli.
Annotation copyrighted by Book News, Inc., Portland, OR
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Essential Introduction to Computers Gary B. Shelly
2007-04 The perfect coverage of essential computer
concepts for a course geared towards application
software. Topics include hardware, software,
communications, networks, the Internet, and covers
information on how to purchase computers for personal
use.
Einstein Walter Isaacson 2015-04-03 Einstein: man, mens
en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve
biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft
Walter Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk
werk van een man die onze kijk op het universum
fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht
van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook
ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties
met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten,
zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme
en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen
Institute. Hij was hoofdredacteur van Time Magazine en
schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn
recente boek is Uitvinders, over de mensen die aan de
wieg stonden van onze digitale wereld.
Sunset 2007
De ontluistering van Amerika George Packer 2014-05-23
Hoe laat je zien wat er in een land gebeurt? George
Packer ging praten met Amerikanen uit alle geledingen
van de samenleving omdat hij wilde weten wat de crisis
nou écht betekent. Dus sprak hij met fabrieksarbeider
Tammy Thomas, onvermoeibaar ondernemer Dean Price en
Silicon Valley-wonderkind Peter Thiel. Hij vertelt het
verhaal van een conservatieve journalist en van een
wereldvermaarde rapper met wie gaat het goed, met wie
slecht? Het resultaat is een portret van een verscheurd
land. De ontluistering van Amerika is dertig jaar
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recente geschiedenis die leest als een road novel.
Packer registreert slechts, hij oordeelt niet. Zijn
onderneming is monumentaal en hij slaagt op grootse
wijze. De ontluistering van Amerika is een authentiek,
poëtisch, warm en pijnlijk raak portret van een
uitzonderlijk land.
Popular Science 2007-05 Popular Science gives our
readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular
Science and our readers share: The future is going to be
better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
De ondernemende staat Mariana Mazzucato 2015-06-18
Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse
overheid waren Apple en Microsoft nooit zo groot
geworden. De alom gewaardeerde econoom Mariana Mazzucato
laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een
investerende en innoverende overheid is; onontbeerlijk
voor slimme en duurzame groei. Mazzucato ontkracht de
mythe van een ingeslapen, bureaucratische overheid
versus een dynamische, innovatieve private sector. Aan
de hand van veel casestudy’s laat zij zien dat het
tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid heeft
geïnvesteerd, volgt de private sector. Voorbeelden te
over: internet, geneesmiddelen, biotechnologie,
algoritme. Met een ondernemende overheid de crisis uit,
dat is wat Mazzucato ons met dit boek ook wil
voorhouden.
Echt mooi D. Newman 2008-06 Gids voor meisjes vanaf ca.
15 jaar waarin vanuit een orthodox christelijke
overtuiging de huidige westerse schoonheidsidealen voor
vrouwen worden verruild voor vorming van innerlijke
schoonheid en beschaving.
Popular Science 2004-12 Popular Science gives our
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readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular
Science and our readers share: The future is going to be
better, and science and technology are the driving
forces that will help make it better.
Who's who in Finance and Business 2008
Food & Wine 2008
Het einde der tijden Froideval 2012
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18
WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015
'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van TaNehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij
beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien
in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat
raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar
waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte
bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien.
Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de
Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige
uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar
voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en
diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit
een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale
gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens
Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij
de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een
andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de
hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag
te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Autocar 2001
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy
Laurence Sterne 1990 Fictieve biografie waarin weinig
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over de hoofdpersoon bekend wordt doordat de verteller
de chronologie op zijn kop zet, voortdurend op komische
wijze uitwijdt en goochelt met typografie en
hoofdstukindeling.
Automotive Engineering International 2009
De boerderij Studio TokTok 2016-12-07 In de
animatieserie StoryZoo die sinds het najaar van 2016
elke dag op televisie te zien is bij RTL Telekids, leren
jonge kinderen op een speelse manier Engels. De serie is
ontwikkeld in samenspraak met gerenommeerde
taalinstituten. StoryZoo biedt kinderen in de leeftijd
van 2 tot 6 jaar één groot avontuurlijk feest: het is
feelgoodanimatie met een educatieve grondslag. * Speels
Engels leren voor peuters * Dagelijkse uitzending bij
RTL Telekids * Ontwikkeld door schrijvers van o.a.
Sesamstraat en Pim & Pom De boeken zijn een feest voor
herkenning voor peuters die de serie op tv volgen, maar
ze zijn ook heel goed los daarvan te lezen. Elk deel
staat in het teken van één thema en bevat vrolijke
voorleesverhaaltjes en kleine opdrachtjes. Al lezend en
spelend leren peuters hun allereerste Engelse woordjes.
In dit deel over de boerderij leren kinderen over: pig,
sheep, chicken, cow en horse.
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft
de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken
voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson
kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson
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heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn
concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen.
Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met
Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen
Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij
schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin
Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede
Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief
'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor
wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge
Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs
naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als
curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's
Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse
Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje
groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn
jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend
en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn
verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr
heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire
prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten
zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont
met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho.
'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle
'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert
als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily
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Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Kiplinger's Personal Finance 2008
Elon Musk Ashlee Vance 2016-02-16 Elon Musk is misschien
wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van dit
moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry
Ford, Howard Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door
zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven
vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal,
Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij
bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste
niveau te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee
Vance voor het eerst een inkijkje in het buitengewone
leven van de meest gedurfde ondernemer van Silicon
Valley. Geschreven op basis van exclusieve gesprekken
met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn
reis tot nu toe: van een ruwe opvoeding in Zuid-Afrika
tot aan de top van de internationale zakenwereld.
De kunst van het onderhandelen Michael Wheeler
2014-01-31 Onderhandelen blijft lastig. Met name omdat
een onderhandeling altijd anders loopt dan je van
tevoren had gedacht. En dat is ook het geheim van
toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar je
mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je weet waar
je naartoe wilt, maar hoe je er moet komen is altijd
weer een verrassing. Michael Wheeler geeft praktisch
advies en beschrijft een aantal strategieën die je onder
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verschillende omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je
hoe je je onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je
zenuwen onder controle krijgt en altijd alternatieve
scenario’s achter de hand houdt.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen
Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een
klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die
meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven
eigenschappen vormen een complete aanpak om te leven
naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu
betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt
begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische
tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7
eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt
van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester
van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een
veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De
7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn
wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Aviation Week & Space Technology 1984
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling
2015-12-08 Met een speciale trein die vertrekt van
perron 93⁄4 belandt Harry Potter op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles
leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En
uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
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