Home Sweet Hole A Folio Of Feasible Fantasy Floor Plans
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Home Sweet Hole A Folio Of Feasible Fantasy Floor Plans by online. You might not require
more grow old to spend to go to the ebook establishment as well as search for them. In some cases, you likewise reach not discover the publication Home Sweet
Hole A Folio Of Feasible Fantasy Floor Plans that you are looking for. It will unquestionably squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be in view of that very easy to acquire as capably as download guide Home Sweet Hole A
Folio Of Feasible Fantasy Floor Plans
It will not take many era as we accustom before. You can reach it while pretend something else at home and even in your workplace. consequently easy! So, are you
question? Just exercise just what we allow below as capably as evaluation Home Sweet Hole A Folio Of Feasible Fantasy Floor Plans what you similar to to read!

Mijn ziel, mijn zaligheid / druk 1 Wayne Walter Dyer 2002 Adviezen om waarlijk mens te worden door een groter zelfbewustzijn, het openstellen voor kosmische
energie en het afstand nemen van prestatie- en bezitsdwang.
De big reset Willem Middelkoop 2014-05-23 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 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 Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
Een verloren vrouw Willa Cather 2014-01-23 Marian is jong, aantrekkelijk en het stralende middelpunt van huize Forrester, waar een opgewektheid lijkt te heersen die
vooral gebaseerd is op haar persoon, haar schoonheid en haar ongebonden aard. Met haar vijfentwintig jaar oudere man brengt ze de zomers door in Sweet Water,
Nebraska, midden in de oneindige Great Plains. Niel, de dromerige buurjongen, heeft al snel zijn hart verloren aan Marian. Zij vertegenwoordigt voor hem het
ideaalbeeld van de pioniersvrouw. Na enkele jaren afwezigheid keert Niel terug naar Sweet Water en dan is Marians leven fundamenteel veranderd. Na twee
hartaanvallen moet haar man volledig door haar verzorgd worden. Ze heeft een minnaar en ze drinkt. En hoewel ze nooit klaagt, heeft Niel de indruk dat de wereld
waarin ze leeft niet langer bij haar past. Wanneer een ernstige financiële crisis de Forresters ruïneert, probeert Marian vertwijfeld de schijn op te houden.
Vereenzaamd na de dood van haar echtgenoot zoekt ze haar toevlucht in de armen van jongemannen. Ze bemint en wordt bemind, maar de liefde schiet tekort en
brengt haar niet het grote geluk. Niel verliest ieder respect voor haar, de betovering is verbroken. Pas aan het eind van haar leven begrijpt hij het geheim van deze
vrouw. Een verloren vrouw is een klassieker en overtuigt nog altijd moeiteloos met de betoverende (natuur)beschrijvingen waarmee Willa Cather zielenroerselen
blootlegt en een wereld tot leven laat komen. Tijdlozer kan literatuur niet zijn. Met een voorwoord van A.S. Byatt.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft

Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige
knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen.
De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Als de dollar valt Willem Middelkoop 2010-02-01 Alles over de kredietcrisis De kredietcrisis is het zichtbare bewijs dat ons financiële systeem uit de hand is gelopen.
Met een wereldwijde reddingsoperatie van centrale bankiers wordt sinds de zomer van 2007 geprobeerd het systeem draaiende te houden. Zelden heeft een
financieel-economisch boek zoveel aandacht gekregen. Van de eerste versie van Als de dollar valt werden binnen drie maanden 15.000 exemplaren verkocht.
Begrijpelijk omdat de voorspelling van Willem Middelkoop dat de steeds groter wordende schuldenberg en de enorme geldgroei vroeg of laat tot een enorme
schuldencrisis zou leiden, al was uitgekomen voor het boek in de winkel lag. In deze compleet herziene editie lees je in heldere taal hoe dit onstabiele systeem kon
ontstaan, wat de achtergronden van de kredietcrisis zijn en hoe het nu verder moet.
O Pioniers! Willa Cather 2018-12-21 Het klassieke verhaal van de Bergsons, een familie van Zweeds-Amerikaanse immigranten in het boerenland nabij het fictieve
stadje Hanover Nebraska, aan het begin van de 20e eeuw. De hoofdpersoon, Alexandra Bergson, erft de familiale landbouwgrond wanneer haar vader sterft, en zij
wijdt haar leven aan het maken van de boerderij tot een levensvatbare onderneming in een tijd waarin veel andere allochtone gezinnen de prairie opgeven en
verlaten. De roman houdt zich ook bezig met twee romantische relaties, één tussen Alexandra en familie vriend Carl Linstrum en de andere tussen Alexandra's broer
Emil en de getrouwde Marie Shabata.
Geschiedenis van de westerse filosofie Bertrand Russell 1948 Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de
magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou
worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die
van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode
belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Het dagelijks leven in de middeleeuwen Eileen Power 1963 Oorspronkelijke titel: Medieval people.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. - Vert.
van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en
op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde
tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht,
verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen
moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging
van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Brieven van de thee Nelleke Noordervliet 2004
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De
vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek is een van
de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is.
Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer
belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een van de belangrijkste roman- en
toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El
ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal van een geesteszieke
vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het
gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse

maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een
postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven,
zonder potlood, pen en penseel."
Een heel gewoon gezin Mattias Edvardsson 2019-10-30 Een heel gewoon gezin van Mattias Edvardsson is een originele, psychologische roman over een gezin dat
uit elkaar valt. Hoe ver zou jij gaan als je dochter beschuldigd wordt van moord? Ze zijn een heel gewoon gezin: Adam, zijn vrouw Ulrika en hun negentienjarige
dochter Stella. Ze leiden een gerieflijk leven in een villawijk, met goedbetaalde banen en een uitgebreide vriendenkring. Tot Stella wordt gearresteerd op
beschuldiging van moord op een man van bijna tweemaal haar leeftijd. Hoe kende ze deze zakenman, en vooral, welke reden zou ze hebben gehad om hem te
doden? Adam gelooft in zijn dochters onschuld. Ulrika denkt echter dat ze iets verbergt. En Stella? Wat is haar kant van het verhaal? Hoe goed kennen Adam en
Ulrika hun dochter, en elkaar? En hoe ver gaan ze om haar te beschermen? ‘Zo spannend, zo bedrieglijk, je weet niet meer wie je kunt vertrouwen.’ Karin Slaughter
‘Dit boek lees je in één adem uit.’ Aftonbladet (dagblad) ‘Een niet weg te leggen hoogstandje.’ The Wall Street Journal ‘Overtuigend.’ New York Times Book Review
podcast ‘Pageturner.’ New York Times Book Review Summer Reading Issue
Energy Abstracts for Policy Analysis 1981
Home Sweet Hole, Bonus Edition 2014-11-25 "In a hole in the ground there lived a Hobbit..." but Hobbits aren't the only ones with down-to-earth dreams. This folio of
"feasible fantasy" floor plans gives you a fun-loving peek inside a dozen earth-sheltered dwellings in an imaginary borough of burrows--all drawn to scale as if the
builder, himself, were offering an open house tour. Now with a bonus design!
Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985 Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister Kiki. Even though Bezus knew sisters were supposed to love each other, with a
sister like Kiki, it seemed impossible.
Pacific Rural Press 1899
Culturele actie voor vrijheid Paulo Freire 1974
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk
willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen?
Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan
het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm
verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in
de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
De weermakers Tim Fridtjof Flannery 2006 Achtergronden, oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect en mogelijkheden om dit te bestrijden.
Mr. Nobody Catherine Steadman 2020-02-18 Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten.
Iedereen toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische experts staan voor
een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige
herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak
kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar. Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze
er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze
is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te weten mag komen.
Het bedrog van Opal Eoin Colfer 2010-11-30 Het veertienjarige criminele genie Artemis Fowl weet op geniale wijze het beroemde kunstwerk De elfendief uit een
bankkluis te ontvreemden. Wanneer hij de authen-ticiteit van het schilderij wil vaststellen, weet Butler, Artemis' bodyguard, nog maar net een aanslag op zijn jonge
meester te verijdelen. Welke vijand heeft het op Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment wordt Holly Short samen met haar elfBI-commandant Julius Root in
een hinderlaag gelokt. Voor de surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly haar commandant neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te ontsnappen en naar de
oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze vertelt dat ze Julius Root juist probeerde te redden? Het wordt al snel duidelijk wie er verantwoordelijk is voor
de problemen: Opal Koboi. Na het mislukken van de koboldenopstand leek de kwaadaardige rebellenleidster in een diepe coma beland te zijn Maar eenmaal
ontwaakt uit haar schijncoma wil ze wraak nemen op iedereen die verantwoordelijk was voor haar falen: Holly Short, Julius Root en Artemis Fowl. Een flitsend,

modern sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol technologische en futuristische trucs.' NBD
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Home Sweet Hole 2013-03-19 "In a hole in the ground there lived a Hobbit..." but Hobbits aren't the only ones with down-to-earth dreams. This folio of "feasible
fantasy" floor plans gives you a fun-loving peek inside a dozen earth-bermed dwellings in an imaginary borough of burrows--all drawn to scale as if the builder,
himself, were offering an open house tour. Please note: Though the sketches in this little book are drawn to scale, they are intended to be whimsical, NOT intended
as construction drawings.
Meester van de zwarte molen Otfried Preussler 1972 Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf
ca. 13 jaar.
Best Life 2008-04 Best Life magazine empowers men to continually improve their physical, emotional and financial well-being to better enjoy the most rewarding
years of their life.
Schuld David Graeber 2012-06-11 Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In tegenstelling tot wat de wetenschap altijd dacht, betoogt David
Graeber dat schuld al bestond ver voordat geld en munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide kredietsystemen. Sterker
nog: schuld en de kwijtschelding daarvan hebben ons morele besef gevormd - het woord 'schuld' werd al vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt.
Slavernij, geweld, oorlogen en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek bestudeert Graeber onze opvattingen over beloftes,
krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij analyseert helder en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft
ontwikkeld - en werpt een heel nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
Best Life 2008-04 Best Life magazine empowers men to continually improve their physical, emotional and financial well-being to better enjoy the most rewarding
years of their life.
De eeuwige code Eoin Colfer 2009-10-31 De immer vindingrijke, jonge meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te bouwen met behulp van gestolen
elfentechnologie, de zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse computers overbodig maakt. Artemis staat zichzelf een laatste illegaal avontuur toe, en gaat in zee met
de Amerikaanse zakenman, met wie hij de computer wil ruilen voor goud zijn favoriete substantie. De ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met
de Zie-Kubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de in levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich gedwongen de hulp in te roepen
van zijn oude rivaal Holly Short. Op miraculeuze wijze redt Holly het leven van Butler, maar er is een probleem: Butler is opeens vijftien jaar ouder geworden. Daarom
wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als tijdelijke bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om de Zie-Kubus terug te krijgen en om definitief af te rekenen
met Spiro.
Oorlog en Vrede LN Tolstoj 2011-07-28 In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen.
Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk, en niet met de dood
van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te
krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze
Oorlog en vrede is ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en
verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is.
Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een
gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon
tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het
tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de
beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison

een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
Chemical Week 1999
Het heft in eigen handen Wayne W. Dyer 1997 Richtlijnen voor het aanleren van assertief gedrag.
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel,
dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de
onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één
keer in een mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n
idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit
probleem en onze manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
English Mechanic and World of Science 1885
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI op Wall Street en riep senator John
McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de
allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op de
beurs. Is het strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller van
wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big
Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke
non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis
kan als geen ander laten zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op
de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te veroorzaken
met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest
als een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen gebaseerd.
(...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...) Het beschrijft op pakkende wijze
het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden. Tweeduizend mannen groeven en boorden de
merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en
dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een
rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden:
waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne strengen glas te
beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou
komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden
van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
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