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De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten
brengen en voorspoed moeten brengen. Het
tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de
feilen van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand
van Europa en haar slechte vooruitzichten zijn het resultaat
van de fundamentele tekortkomingen van de eu:
economische integratie zonder politieke eenwording, en een
Europese structuur die de verschillen vergroot in plaats van
verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden gered?
Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is dat de
Europese Centrale Bank zich voornamelijk bezighoudt met
het bestrijden van de inflatie en hij toont hoe bezuinigingen
Europa hebben veroordeeld tot economische stilstand.
Stiglitz schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Het eerste
behelst fundamentele veranderingen in de organisatie van de
eurozone en in de maatregelen die de landen die het meest
te lijden hebben krijgen opgelegd. Het tweede gaat uit van
een doordacht uitgevoerde opheffing van de eu en het derde
bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een
flexibele euro. Met brexit-nawoord!
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
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concrete suggesties.
Hotel De laatste kans is het eerste spannende deel in een
trilogie van Nicki Thornton. Vol magie en mysterie, geschikt
voor jonge detectives van 9 jaar en ouder. Sep heeft een
uitzonderlijk talent voor koken, maar is slechts een hulpje in
Hotel De laatste kans. Mysterieuze tovenaars houden er een
geheime vergadering. Sep bereidt een overheerlijk diner en
speciaal voor de voorzitter van het tovenaarsgilde, een
abrikozenparfait. Na zijn dessert valt voorzitter Thallomius
dood neer. De tovenaars beschuldigen Sep. De beroemde
inspecteur Tingieter wordt op de duistere zaak gezet. Is Sep
schuldig? Of is er meer aan de hand?
La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía
en su conjunto,es decir,de forma agregada. Entender la
macroeconomía es fundamental para los profesionales en
ciencias económicas,administrativas y contables,porque les
permite comprender los indicadores económicos,los cuales
son de vital importancia para los gobiernos,las empresas y
las familias a la hora de tomar decisiones.
Macroeconomía, novena edición, conserva todas las mejoras
logradas en las ediciones anteriores, como es la completa y
detallada presentación de los principios económicos, con un
énfasis en ejemplos y aplicaciones tomados del mundo real y
en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico,
además de diagramas famosos por su precisión y manejo
pedagógico y el uso de tecnología de punta. Esta revisión
integral también incluye y responde a las sugerencias de
mejoras hechas por sus revisores y usuarios, tanto en la
arquitectura general del texto como en cada capítulo.
Dit is de doos, Ed. Hier zit alles in. Twee flessendoppen, een
bioscoopkaartje van Greta in the Wild, een briefje van jou,
een lucifersdoosje, je gradenboog, Joans boek, de gejatte
suiker, een speelgoedpick-up, die lelijke oorbellen, een kam
van het motel, en de rest van de spullen. Dit is het, Ed. Dit is
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het hele verhaal waarom het is uitgegaan. Waarom het is
uitgegaan is een prachtige roman voor iedereen die weleens
een gebroken hart heeft gehad. Daniel Handler (beter bekend
onder zijn pseudoniem Lemony Snicket) is op de middelbare
school minstens drie keer gedumpt.
Angel Tungaraza uit Tanzania woont met haar echtgenoot
Pius en haar vijf kleinkinderen tijdelijk in Rwanda. Haar man
werkt daar aan de universiteit, en Angel zorgt voor de
kinderen van haar overleden dochter en zoon. Daarnaast
heeft zij van haar hobby haar werk weten te maken en runt ze
vanuit haar huis een professionele banketbakkerij. Angel bakt
een speciale taart voor iedere gelegenheid en maakt van elk
feestje iets bijzonders. Via vrienden en buren verspreidt haar
faam zich door Kigali en de opdrachten stromen binnen. De
meest uiteenlopende klanten komen naar Angel toe met ieder
hun eigen redenen om een taart te bestellen. Angel biedt al
haar klanten een luisterend oor en voorziet ze van
welgemeend advies. Naarmate de professionele reputatie
van Angel grotere vormen aanneemt en zij steeds meer wordt
gewaardeerd om haar prachtige taarten en haar wijze
adviezen, ziet ze in dat ze haar eigen raad ter harte moet
nemen en zich moet verzoenen met haar verleden.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met
de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie
overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op
de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een
totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden
analyseerde Krugman de economische crises in Azië en
Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de
jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en
maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de
jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de
crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet
onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het
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falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de
grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde
Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft hij de
maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de
wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt.
Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo
geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in
het debat over de huidige economische situatie.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom
van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In
deze internationale bestseller geeft David Landes op heldere
wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom
van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld.
David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en
ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de
islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende
doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm
en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar
geschiedenis en economie aan Harvard University.
Marie is het mooiste meisje van het dorp. Lang, slank en
blond, door iedereen aanbeden. Als de knapste en slimste
jongen ook nog smoorverliefd op haar wordt, kan ze haar
geluk niet op. Ze trouwen en krijgen een dochter, Diane, die
nog veel knapper is dan haar moeder. Marie is zo jaloers op
Dianes schoonheid dat ze haar kind geen blik waardig gunt.
Diane voelt zich afgedankt en wordt verscheurd door verdriet.
Het doorboorde hart is een pijnlijk en prachtig verhaal over
een leven zonder moederliefde en hoe dit je voor het leven
tekent. Vlijmscherp, humoristisch en treff end, zoals alleen
Nothomb dat kan.
Inleidend overzicht van de drijfveren achter menselijk gedrag
en van de wetenschap die menselijk gedrag en emoties
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bestudeert.
Cultuurfilosofische polemiek tegen enkele uitingen van kritiek
op het hedendaagse culturele relativisme.
Denken is niet zo simpel als we denken en toch doen we het
de hele dag door, we kunnen niet anders. Maar hoe zouden
we béter kunnen denken? Dingen sneller kunnen doorzien?
In zijn wetenschappelijke carrière heeft Daniel C. Dennett
over talrijke disciplines geschreven, gesproken en nagedacht:
psychologie, biologie, computerwetenschap, natuurkunde. Dit
boek is een staalkaart van zijn kunnen en een handreiking
aan de lezer: beeldend laat hij zien hoe je scherper kunt
denken en hoe je ideeën overtuigender over het voetlicht kunt
krijgen. Die voorbeelden gaan van sprinkhanen die
priemgetallen begrijpen tot en met het spelletje `steen, papier
en schaar : Dennett biedt een strategie om dat te winnen, en
legt uit dat je met die kennis steviger aan de onderhandeltafel
zit.
Leesgids met beknopte informatie over 400 proza-auteurs uit
de wereldliteratuur.
Een eekhoorn, een egel en een beer hebben nog nooit
sneeuw gezien en wachten nu op de eerste sneeuwvlok.
Prentenboek met expressieve zwart-witillustraties met enkele
kleuraccenten. Vanaf ca. 4 jaar.
Analyse van de geschiedenis van Europa in de twintigste
eeuw.

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
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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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