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????:???????????;??????????;????????;???????????
This book brings together benchmark essays in the field of global political economy, covering the key political-economic issues of East Asian development: the relation between
the state and markets; the changing nature of economic governance and its relation to inequality; and the rise of China and its international consequences.
MNEs setting up subsidiaries in emerging markets face the ongoing question to what extent they can transfer their home-grown or global organizational models. This book looks
at how the cross-border transfer of production models in MNEs is related to strategic choices of firms and different kinds of contextual differences between countries.
????????,???????????????????????????????????????????
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator Mussolini. De broers Luca en Berio werken als trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze verloren hun moeder in
de oorlog en wonen nu bij goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna in hun leven en verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
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????:The machine that changed the world
?????,??????????????????????????,?????????????????????????????????????????,??????????????????????,????????????????,???????????????,??????????????,??????????????????????????????
??????????????,????????????????,??????,??????????????????,??????????,??????,???????????????,???????.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige
avonturen met de poes. In oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt
doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

?????:????
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
???·????(Philip Kotler),???????????????,??????????????????
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt
een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Kathrin Schneider entwickelt auf Basis von Case Studies zu Fremdvergaben auf Gesamtfahrzeugebene aus der Praxis eine Methode, die es ermöglicht, die Machbarkeit und die
interne Konsistenz von Outsourcingprojekten zu bewerten.
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De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen
vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.
A little girl comes to live in his uncle's lonely house and discovers a boy, her handicapped cousin and a mystery of a locked garden.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca.
9 jaar.
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