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Forest Products and the Environment
Tien dagen die de wereld deden wankelen
De shockdoctrine
De Russische revolutie
Globalisering
Research and Industries Development Program for Industrial Progress
A Bibliographic tool covering Canadian federal government publications and a microfiche service.

Sport, Physical Activity, and the Law
Handbook of Physical and Mechanical Testing of Paper and Paperboard
Tappi Journal
Pulp & Paper
Paper Maker and British Paper Trade Journal
Publicat Index
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om
hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter
zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn
vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de
machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen?
'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in
Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens
hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers
Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks
die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
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Appita
Resources in Education
This incomparable work-the first part of a two volume set-offers the first cohesive, single source of information on paper testing,
examining standard and nonstandard tests as well as scientific principles. It assembles the expertise of twenty international, active
researchers working in industry, universities and laboratories.

Abstract Bulletin
Geheime rekening
Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de gedachten,
het geldspoor en de werkelijke macht achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar. Op deze manier
laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden
ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.

Government Reports Announcements
De profeet
Beginning with vol. 9, only new and continuing but modified projects are listed. Vols. 8- should be kept as a record of continuing but
unchanged projects.

Computers, Control & Information Theory
Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het kruispunt van twee werelden: die van de oosterse mythen uit
zijn jeugd en die van de westerse verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden
het oosten en het westen samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans
beste werk beschouwd en verschijnt nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je ernaar streeft van jezelf te
geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die de aarde
vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer
schenkend van je overvloed." Want voor de vrucht is geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'– Kahlil
Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en
ontwikkelde zich tot schrijver, filosoof en kunstenaar.

Het gym
Pulp & Paper International
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het
gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot
die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en
nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland,
eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de
Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant

Journal of Physical Education, Recreation & Dance
Appita Journal
Southern Pulp and Paper Manufacturer
Een Amerikaanse journalist geeft een sympathiserend ooggetuigeverslag van de bolsjewistische revolutie van 1917.
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Technical Paper
Paper Trade Journal
1990 U.S. Industrial outlook
U.S. Industrial Outlook for Industries with Projections for
Proceedings
Division of Chemical Technology Technical Paper
AIChE Symposium Series
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?'

Abstract Bulletin of the Institute of Paper Chemistry
Water Resources Research Catalog
U.S. Industrial Outlook
Knowledge of the law is vital for anyone involved in administering sport and physical activity programs. But for many administrators,
finding answers to the legal situations and dilemmas that arise every day can be difficult and time-consuming. Now students and
professionals can find the legal knowledge they need to manage programs effectively and avoid legal problems in Sport, Physical
Activity, and the Law. It's a comprehensive text that makes sport law concepts easy to understand and apply.

Government Reports Announcements & Index
Technical Association of the Pulp and Paper Industry
De Russische Revolutie van 1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick
beschrijft niet alleen de politieke, economische, maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de
verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden gemaakt en waarom de tegenstanders van de
bolsjewieken het onderspit dolven. Een zeer analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest.
Sheila Fitzpatrick (1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen boeken over de Sovjet-Unie op
haar naam heeft staan. Over de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig, en over het
dagelijks leven onder Stalin.
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