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bekend is geworden door zijn romans over Elling, ook
wel de "Noorse Forrest Gump’ genoemd.
‘Vogeltjesdans’ (1995) en ‘Bloedbroeders’ (1996)
zijn de twee bekendste literaire werken in de Ellingreeks en de Noorse verfilming van ‘Bloedbroeders’,
onder de naam ‘Elling’, won zelfs een Oscarnominatie
voor beste buitenlandse film in 2001. Ambjørnsen is
een geprezen schrijver in Noorwegen door zijn
eerlijke en humoristische representaties van de
buitenbeentjes in de samenleving.

De Kampioen Uitgeverij Cupido
In verband met haar opleiding verhuist het joodse meisje Steffi in het
najaar van 1940 van het kleine eiland waar haar zusje en pleegouders
wonen, naar Gotenburg. Vervolg op 'Een eiland in zee'. Vanaf ca. 12
jaar.
Geschiedenis van de Russische literatuur, van Vladimir de
Heilige tot Anton Tsjechov Lindhardt og Ringhof
Geschiedenis van de Nederlandse kinderen die in de
periode vlak na de Tweede Wereldoorlog naar het
buitenland werden gezonden om daar lichamelijk en
geestelijk aan te sterken.

De Kampioen Overamstel Uitgevers
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.
De Kampioen Lemniscaat Publishers
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.

De Kampioen Flatiron Books
In het super-de-luxe Grand Hotel Victoria is het een komen en gaan van
beroemdheden, zakenlieden en rijke toeristen, die in alle rust willen genieten
van de indrukwekkende Zweedse natuur. Computerprogrammeur Sophie
(single) logeert in het hotel om haar excentrieke moeder te bezoeken die ze al
erg lang niet meer heeft gezien. Het weerzien verloopt echter heel anders dan
verwacht en voordat Sophie het weet, zit ze opgescheept met een kwijlende
hond Bull, de varkentjes Knor en Poeh en de excentrieke tweeling Wille en
Wobbe. Dan ontmoet ze Wesley, een hippe gescheiden vader die zijn dwarse
tienerdochter heeft meegenomen op zakenreis... Een vrolijke liefdesroman
van topschrijfster Sandra Berg! In de reeks Grand Hotel Victoria verschenen:
* Heldin op klompen (1) * Buitenbeentjes (2) * Speurneus op hakken (3) *
Lief en Leed (4) Alle delen van deze serie zijn ook zelfstandig te lezen.
Op het vinkentouw Atlas Contact
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately
3,5 million copies.

De Kampioen Lemniscaat Publishers
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.
Het Zweedse model John Murray
De tragikomische roman ‘Vogeltjesdans’ vertelt het
ontroerende verhaal van Elling, een dertigjarige
rentenier die plotseling wakker wordt in een
psychiatrische inrichting. Langzaam maar zeker
wordt aan de hand van terugblikken naar het
verleden en verhalen over zijn moeder duidelijk met
wat voor complexe mentale problemen hij te maken
heeft. Ondertussen geniet hij van het gezelschap en
de rust op de afdeling. Maar hoe moet het nu verder
met 'de Noorse Forrest Gump'? Ingvar Ambjørnsen
laat de lezer op intieme en nuchtere wijze kennis
maken met een psychiatrische patiënt, die op het
eerste gezicht een doodgewone man lijkt. Met zijn
kennis als voormalig psychiatrisch verpleegkundige
in Noorwegen weet hij het diepste van de menselijke
psyche naar boven te halen. Ingvar Ambjørnsen
(1956) is een Noorse schrijver die internationaal

De Kampioen
INSTANT NEW YORK TIMES BESTSELLER “One of
the most important books I’ve ever read—an
indispensable guide to thinking clearly
about the world.” – Bill Gates “Hans Rosling
tells the story of ‘the secret silent
miracle of human progress’ as only he can.
But Factfulness does much more than that. It
also explains why progress is so often
secret and silent and teaches readers how to
see it clearly.” —Melinda Gates "Factfulness
by Hans Rosling, an outstanding
international public health expert, is a
hopeful book about the potential for human
progress when we work off facts rather than
our inherent biases." - Former U.S.
President Barack Obama Factfulness: The
stress-reducing habit of only carrying
opinions for which you have strong
supporting facts. When asked simple
questions about global trends—what
percentage of the world’s population live in
poverty; why the world’s population is
increasing; how many girls finish school—we
systematically get the answers wrong. So
wrong that a chimpanzee choosing answers at
random will consistently outguess teachers,
journalists, Nobel laureates, and investment
bankers. In Factfulness, Professor of
International Health and global TED
phenomenon Hans Rosling, together with his
two long-time collaborators, Anna and Ola,
offers a radical new explanation of why this
happens. They reveal the ten instincts that
distort our perspective—from our tendency to
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divide the world into two camps (usually some En hoe kan uitgerekend híj, zonder grootse
dromen en tevreden met zó weinig, zó'n enorme
version of us and them) to the way we
rekening krijgen?! 'De rekening' is een zeer
consume media (where fear rules) to how we
originele, korte roman, waarin de vraag wordt
perceive progress (believing that most
opgeworpen wat wij onder geluk verstaan en hoe
things are getting worse). Our problem is
dat wordt gemeten. Geschreven met onderkoelde
that we don’t know what we don’t know, and
humor en een scherp oog voor de tekortkomingen
even our guesses are informed by unconscious
van deze tijd.
and predictable biases. It turns out that
De Kampioen
the world, for all its imperfections, is in
Tijdens een zware sneeuwstorm wordt de
a much better state than we might think.
kleuterjuf van een joodse school in
That doesn’t mean there aren’t real
Stockholm doodgeschoten op het schoolplein.
concerns. But when we worry about everything
Aanvankelijk wordt gedacht aan een
all the time instead of embracing a
afrekening in het criminele circuit, omdat
worldview based on facts, we can lose our
de partner van de kleuterjuf een bekende van
ability to focus on the things that threaten
de politie is. Als echter diezelfde middag
us most. Inspiring and revelatory, filled
twee 10-jarige jongens uit dezelfde joodse
with lively anecdotes and moving stories,
gemeenschap worden ontvoerd en de volgende
Factfulness is an urgent and essential book
dag doodgeschoten worden gevonden, neemt het
that will change the way you see the world
politieonderzoek een heel andere wending.
and empower you to respond to the crises and
Kristina Ohlsson (1979) is politicoloog en
opportunities of the future. --- “This book
werkte voor het Zweedse ministerie van
is my last battle in my life-long mission to
Buitenlandse Zaken en de geheime dienst.
fight devastating ignorance...Previously I
Haar succesvolle debuut Ongewenst is
armed myself with huge data sets, eyevertaald in 15 talen. Daarna verschenen
opening software, an energetic learning
Verzwegen en Engelbewaarders, die beide
style and a Swedish bayonet for swordwerden genomineerd voor de belangrijkste
swallowing. It wasn’t enough. But I hope
Zweedse thrillerprijs. 'Voor liefhebbers van
this book will be.” Hans Rosling, February
Zweedse thrillers is dit verplichte
2017.
leesstof.' NBD over Engelbewaarders
Factfulness
'Verzwegen is geschreven in prachtig proza.'
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Crimezone.nl
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
In de Kaukasus

published 10 times a year with a circulation of
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
approximately 3,5 million copies.
De Kampioen
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.
De Kampioen
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.

Algemeen huishoudelijk-, natuur-,
zedekundig- en konstwoordenboek
De Kampioen is the magazine of The Royal
Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands.
It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million
copies.
De rekening
An international journal of modern and
mediaeval language and literature.

Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.

De Kampioen
In verband met haar opleiding verhuist het
joodse meisje Steffi in het najaar van 1940 van
het kleine eiland waar haar zusje en
pleegouders wonen, naar Gotenburg. Vervolg op
'Een eiland in zee'. Vanaf ca. 12 jaar.

Thor, De lelievijver pb.
De Kampioen is the magazine of The Royal
Dutch Touring Club ANWB in The Netherlands.
It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million
copies.
Catalogus van de Bibliotheca Svecica
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch
Touring Club ANWB in The Netherlands. It's
published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.

Algemeen huishoudeijk-, natuur-, zedekundig- en
konstwoordenboek
Een parttime baantje in een videowinkel, een
paar vrienden, en een dagelijkse routine die
doorgaans eindigt met een pizza in zijn
eenkamerappartement in Stockholm. Ziehier het
leven van de hoofdpersoon - tot hij een
merkwaardige rekening krijgt. Hij moet een
gigantisch bedrag betalen voor al zijn
ervaringen en zijn geluk tot dat moment. Huh?!
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