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plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.

gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old

Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.

Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons

Een regenboog ontrafelen Richard Dawkins 2009-10-31 Met zijn boek God als misvatting rekende Richard Dawkins af met het geloof als middel om de werkelijkheid

aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo

te begrijpen. Maar God is niet de enige bedreiging van de wetenschap en van het gezonde verstand. Ook de belangstelling voor astrologie, homeopathie en andere

lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert

pseudowetenschappen blijft Richard Dawkins een doorn in het oog. Waarom wil de mens zo graag bedrogen worden door sprookjes en mythen? De vraag stellen is

Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is

hem beantwoorden: de mens wil graag verleid worden door mooie verhalen. Er is geen enkele reden om daarvoor het terrein van de wetenschap te verlaten want

er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een

Een regenboog ontrafelen is precies dát: een mooi verhaal. De verklaringen die de wetenschap heeft te bieden, bevatten juist vaak de meeste schoonheid. Er schuilt

stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent.

poëzie in de formule, en gelukkig hebben we Richard Dawkins om dat te laten zien.'

Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking

Een lied voor Achilles Madeline Miller 2012-10-04 Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een

zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat

eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te

Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in

groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend,

één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het

en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan

beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.

stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles

Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.

zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot

Hoe maak je een ruimteschip Julian Guthrie 2017-01-10 Op 20 juli 1969 kijkt de wereld ademloos toe als de eerste mens voet op de maan zet. Een wereldwijde

hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.

fascinatie met ruimtevaart is geboren. Ook bij de jonge Peter Diamandis ontwaakt de droom om astronaut te worden. Wanneer hij zich realiseert dat NASA bemande

Vertrek van station Atocha B. Lerner 2012-08-10 De jonge dichter Adam Gordon heeft een prestigieuze beurs gekregen om in Madrid onderzoek te doen, maar hij

ruimtevaart aan het terugschroeven is, begint hij aan een avontuur dat leest als een jongensboek. Als de overheid hem niet naar de ruimte kan brengen, dan creëert

vult zijn dagen liever met blowen en zwerven door het Prado. Adam verlangt naar een diepgaande, kunstzinnige ervaring en is voortdurend op zoek naar de ver

hij de commerciële ruimtevaartindustrie toch zelf? In 1990 was ruimtevaart voorbehouden aan wereldmachten. Het idee van commerciële ruimtevaart was pure

banden tussen kunst en taal, waarheid en werkelijkheid. Als er een aanslag wordt gepleegd op het treinstation Atocha moet Adam echter kiezen of hij deel wordt van

science fiction. Het weerhield Diamandis echter niet en hij vond inspiratie in het verleden: de gouden eeuw van de luchtvaart. Hij ontdekte dat Charles Lindbergh

deze historische gebeurtenissen, of dat hij vanaf de zijlijn blijft toekijken. Deze debuutroman van Ben Lerner (1979) werd onder andere door The Wall Street Journal,

zijn trans-Atlantische vlucht had gemaakt om een prijs van $25.000 te winnen. Die vlucht maakte hem de beroemdste man op aarde en vormde het fundament voor

The Guardian en The New Yorker uitgeroepen tot een van de beste romans van het jaar, en werd bekroond met The Believer 2012 Book Award.

de luchtvaartindustrie. Waarom zou hetzelfde niet mogelijk zijn voor de ruimtevaart? Diamandis bedenkt de XPRIZE; een prijs van $10.000.000 voor het eerste team

Herinneringen, dromen, gedachten Carl Gustav Jung 1991 Zelfportret van de Zwitserse psychiater en psycholoog (1875-1961), zoals dat oprijst uit zijn

dat een bemand ruimteschip twee keer binnen twee weken in de ruimte weet te krijgen. Het uitschrijven van de prijs resulteerde, zoals Diamandis hoopte, niet

levensherinneringen.

alleen in een overwinning van een team, maar legde de basis voor een nieuwe ruimtevaartindustrie. Het buitengewone verhaal van de kogelvormige SpaceShipOne

Moordgids voor lieve meisjes Holly Jackson 2020-08-13 ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de knappe en populaire eindexamenscholiere

en de andere teams op jacht naar de prijs, gaat over het onmogelijke mogelijk maken en het najagen van obsessies.

Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het

Catch & Kill Ronan Farrow 2019-10-16 Het onthutsende, explosieve boek van Ronan Farrow over seksueel misbruik en het machtsspel om de waarheid te verhullen.

dorp heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel

Tijdens een routine-onderzoek komt Ronan Farrow een verhaal op het spoor waar alleen nog maar over wordt gefluisterd: een van Hollywoods beroemdste producers

geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje

is een seksueel roofdier, beschermd door angst, zijn rijkdom, en een samenzwering van stilte. Terwijl Farrow dieper in de zaak duikt, raakt hij in het vizier van

voor lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’ – Kirkus Review

allerlei schimmige personen – van dure advocaten tot getrainde spionnen – die een intimidatie-campagne tegen hem beginnen. Ze dreigen zijn carrière om zeep te

America's Cup Race Courses for the First Seven Matches Ryoichi Tsuchiya 2019-11 This is a chart measuring 35" x 20" of the race courses of the America's Cup

helpen, achtervolgen hem overal, en proberen een misbruikverhaal uit zijn eigen familie tegen hem te gebruiken. Een spoor van aanwijzingen onthult corruptie en

matches from 1870-1887 in New York Harbor and Bay and vicinity.

doofpotaffaires van Hollywood tot Washington, en ver daarbuiten. ‘Farrow brak met een journalistieke moker door de minutieus overeind gehouden façade van

Game Changers João Medeiros 2018-08-30 At the 1996 Atlanta Olympics, Great Britain ranked thirty-sixth in the medals table, finishing below countries like Algeria,

Hollywood, en bracht machtige mannen ten val.’ Hollywood Reporter

Belgium and Kazakhstan. It was their worst ever record, a dismal performance labelled a national disgrace. But then something happened. In Sydney in 2000 and then

1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in

Athens in 2004, Team GB achieved a much more respectable tenth place. By 2016, in Rio, they finished second, above China and Russia, with sixty-seven medals.

Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse

How have they so convincingly reversed their fortunes? In Game Changers we meet the coaches and sports scientists who rethink how sport is analysed and

Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het

understood, how athletes train and perform under pressure. In Liverpool in the 1980s, a motley group - a mathematician, a physiologist, a psychologist and a former

Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van

Olympic basketball player - began to pioneer new ways of tracking performance. Over the decades that followed, performance analysis came of age, becoming an

Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat

essential component of any elite team, from English Premier League title winners Manchester City to America's Cup high-performance sailing teams. Using a hybrid

door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann

of scientific method and trial-and-error, scientists have uncovered the tenets of accelerated learning, the mechanics of physiological adaptation, the organisational

ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's.

principles behind elite teams, the understanding of how hormones and environment affect performance. These discoveries are not confined to athletic endeavours -

'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC

they are universal and reveal what it takes to win not only in sports, but are applicable across a wide range of disciplines, including business, leadership and education.

Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale

zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de

lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo

wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een

van Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.

fascinerende verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang

Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door

duidelijk dat Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann

schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze

schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.

deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar

Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment

carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn

herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed

openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker,

om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten

en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven

verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege

echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee

tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een

vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap

kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.

en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet

Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met

zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende

andere teams. Beane komt met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij
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dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball is een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met

final race on September 25.

weinig geld grote successen boekt.

Het boek van de denkbeeldige wezens Jorge Luis Borges 1976

Magisterium boek 1 - De IJzerproef Holly Black 2014-11-15 VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN, LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL BINDEN,

Een van ons liegt Karen M. McManus 2017-05-31 Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte

CHAOS WIL VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er alles voor overhebben om mee te doen aan de IJzerproef. Callum Hunt niet. Al zijn hele leven heeft

roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht

zijn vader hem gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt voor de IJzerproef, wordt hij toegelaten tot het sinistere Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige

voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en

tovenaars. Dus doet hij zijn best te falen. Maar het Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn verleden én zijn toekomst te hebben, en de IJzerproef is slechts

veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te

het begin van alle grote uitdagingen die Callum te wachten staan... Duik in de bloedstollende, meeslepende en ijzing wek kende magische wereld van Holly Black en

verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.

Cassandra Clare, twee grootheden in het fantasygenre. Holly is auteur van de megapopulaire serie De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef de inter nationale best

The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn,

sellerserie Kronieken van de Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd. Magisterium is hun eerste serie samen.

wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld veranderd

Peter Pan James Matthew Barrie 2014

en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden

Dispute Resolution in the 34th America's Cup Henry Peter 2015-11-24 The America’s Cup continues to evolve as the preeminent sporting contest in the world of

klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van

sailing and is one of the greatest contests in the world of sport. In its long and colorful history, disputes around the match have not only added major extra publicity to

meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we

the event’s great popular appeal but also spawned a wealth of judicial and arbitral decisions that have become influential on the sport of sailing. This book - continuing

altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél

the tradition of Kluwer Law International’s earlier publications on the 31st, 32nd, and 33rd America’s Cup - offers richly detailed expert commentary (along with the

heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en

decision texts themselves) on the judgments of various courts and other dispute resolution bodies delivered during the tumultuous 34th America’s Cup. Since there is

Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de

no official record of many of these documents, this book is the only source that presents them together in a single volume, with the added benefit of commentary.

marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet zo

Among the aspects covered are the following: - all decisions issued by the 34th America’s Cup International Jury, as well as related decisions or awards rendered by

veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google

other bodies (ISAF Disciplinary Commission, ISAF Review Board and the Court of Arbitration for Sport); - judgments of the New York Supreme Court and its

Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25 Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens het gelukkigst zijn. Pollan

Appellate Division regarding the rejection of the African Diaspora Maritime Corporation application to compete to be a defender; - the pivotal Jury decision affirming

laat ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige methoden kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke spijzen en dat zelf koken dé manier is om

that the AC72 yacht could be made to foil on its centreboards and rudders, dramatically increasing its speed; - the first-time-ever Youth America’s Cup; and - the

gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons thuiskomen in de keuken. Met zijn

extensive mediation concerning safety recommendations following the death of a sailor. A general introduction surveys the most important and peculiar issues

krachtige proza en sterk betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste boek The Omnivore s Dilemma. emThe

pertaining to the event. Written not only as a comprehensive legal record of the 34th America’s Cup but also with a view to favor future matches and to limit the

Washington Post `Een mooie passage over de relatie tussen barbecue en offeren aan de goden wisselt hij af met het verhaal van ontploffend zelfbrouwbier in de kelder

possibilities of new controversies, the book takes a significant step toward ensuring that disputes are dealt with by arbitration and not by lengthy, costly, and uncertain

van huize Pollan, een levendig portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks en dood. emNRC Handelsblad

state court proceedings. In this way the book provides invaluable guidance for trustees, competitors, and event officials, not only for the America’s Cup but by

De mens en zijn symbolen Marie-Louise von Franz 1992 Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater (1875-1961).

extension to other major international sporting events.

Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde

Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's,

honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden

computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf

en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld.

nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen

Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden

of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der

inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent

machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.

‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor je

Harness Horse 1991

klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de

De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. - Vert.

Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in

van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.

topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over

Zwerkbal Door de Eeuwen Heen J.K. Rowling 2016-05-09 Als u zich ooit heeft afgevraagd waar de Gouden Snaai vandaan komt, hoe Beukers zijn ontstaan en

ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt,

waarom de Wigtown Wanderers een afbeelding van een hakmes op hun gewaad hebben, moet u Zwerkbal Door de Eeuwen Heen kopen. Deze oplage is een

zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich

facsimile van het boek uit de schoolbibliotheek van Zweinstein, die vrijwel dagelijks door jonge Zwerkbalfans wordt geraadpleegd. Minimaal 15% van de netto

ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal

verkoopprijs* van dit e-boek wordt gedoneerd aan Comic Relief (UK). Comic Relief (UK) is een geregistreerd goed doel met nummers 326568 (in Engeland & Wales)

De gifhouten bijbel Barbara Kingsolver 2014-08-14 Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de

en SC039730 (in Schotland). * De netto verkoopprijs is de prijs die betaald wordt door de consument zonder eventuele verkoopbelasting.

bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is van begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet ingesteld op de harde, primitieve

The Kevin Show Mary Pilon 2018-03-06 From the New York Times bestselling author of The Monopolists, the "fascinating" (People) story of Olympian Kevin Hall

levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en

and the syndrome that makes him believe he stars in a television show of his life. Meet Kevin Hall: brother, son, husband, father, and Olympic sailor. Kevin has an Ivy

de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende

League degree, a winning smile, and throughout his adult life, he has been engaged in an ongoing battle with a person that doesn't exist to anyone but him: the

familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land tussen kolonialisme en onafhankelijkheid.

Director. In the tradition of Kay Redfield Jamison's An Unquiet Mind, journalist and NYT bestselling author Mary Pilon's The Kevin Show reveals the many-sided

Barbara Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels en romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen, waaronder The American

struggle--of Kevin, his family, and the medical profession--to understand and treat a psychiatric disorder whose euphoric highs and creative ties to pop culture have

Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen.

become inextricable from Kevin's experience of himself. Kevin suffers from what doctors are beginning to call the "Truman Show" delusion, a form of bipolar disorder

The Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een

named for the 1998 movie in which the main character realizes he is the star of a reality TV show. When the Director commands Kevin to do things, the results often

subliem stiliste. NRC Handelsblad

lead to handcuffs, hospitalization, or both. Once he nearly drove a car into Boston Harbor. His girlfriend, now wife, was in the passenger seat. Interweaving Kevin's

J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius Maro 1655

perspective--including excerpts from his journals and sketches--with police reports, medical records, and interviews with those who were present at key moments in

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

his life, The Kevin Show is a bracing, suspenseful, and eye-opening view of the role that mental health plays in a seemingly ordinary life.

Graeber dat schuld al bestond ver voordat geld en munten werden uitgevonden en dat de mens al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide kredietsystemen. Sterker

Winging It Diane Swintal 2013-12-31 "The design and tactical battles that led to the most exciting America’s Cup in history are laid out in meticulous detail in

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.

Winging It: Oracle Team USA’s Incredible Comeback to Defend The America’s Cup. Written by three veteran sailing journalists, Winging It provides an insider’s look

Slavernij, geweld, oorlogen en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek bestudeert Graeber onze opvattingen over beloftes,

at the professional sailing business and the America’s Cup, from how the 72-foot cats became the boat of choice — one early requirement: They had to be able to be

krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij analyseert helder en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft

disassembled and transported in standard shipping containers — to the design modifications Oracle made in the later stages of the series to bounce back from an 8:1

ontwikkeld - en werpt een heel nieuw licht op de huidige economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.

deficit and retain the Cup (not much besides some minor tinkering with the rudder)." -Forbes "Whether you are a casual fan or a die-hard America's Cup follower,

Het lijk met de pince-nez Dorothy Leigh Sayers 1976 Drie detectiveromans rond amateurdetective Lord Peter Wimsey.

you're likely to enjoy Winging It. The three authors-all accredited journalists who spent many, many hours in the America's Cup Media Center-will take you from

De Bourne Missie Robert Ludlum 2010-11-17 Bourne opent de jacht op een oud-collega van de CIA in dit bloedstollende achtste deel van Robert Ludlums

the origins of the America's Cup in 1851 all the way through Oracle Team USA's incredible comeback in San Francisco in September 2013." -CupExperience.com

internationale hitserie omtrent Jason Bourne. Jason Bourne wordt nog steeds geplaagd door geheugenverlies. Iemand heeft hem een ring van onschatbare waarde en

"Winging It holds a place on my bookshelf that is within easy reach. It has become the go-to book on the 34th America’s Cup as a means of quickly checking a fact, or

kracht toevertrouwd maar waarom? Op jacht naar meer informatie treft hij een tegenstander van formaat: Leonid Arkadin. Deze wrede huurling volgde, tegelijk met

time sequence or some aspect of the Cup that has become a little fuzzy even after this short passage of time. It should have a place in everyone's laptop kitbag, either as

Bourne, het Treadstone-trainingsprogramma van de cia. Zij tweeën waren de sterksten en intelligentsten van hun klas. Maar als Bourne Arkadin op de hielen zit,

a quick read in a spare moment, or as a serious reference." -Sail-World.com A miracle on the water Millions of sailing enthusiasts and casual fans alike watched the

blijkt er een derde speler te zijn. Bourne en Arkadin worden gemanipuleerd door iemand anders... iemand die hen al lange tijd in de gaten houdt en wil weten wie

America’s Cup in awe as the ORACLE TEAM USA trailing one point to New Zealand’s eight, was first to the finish line in eight consecutive races. This miracle

van hen het dodelijkst is... '

triumph left many wondering "How did they do it?" The answers come together in Winging It, with insights from naval architects and builders on their radical boat

Harry Potter en de Orde van de Feniks J.K. Rowling 2015-12-08 Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer

designs, the consequences of racing these untested boats, and explanations of how the foils and wingsails—rarely seen on boats before—work. The book explores the

nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te

impact of events that led up to the Cup, including how a sudden capsize threw the entire event into doubt before the 2013 America’s Cup ultimately delivered an epic

negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-

finale. Top sailors share their stories, including the victorious Jimmy Spithill on USA 17 and the shockingly defeated ETNZ skipper Dean Barker. This is the story of

Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen.

an historic win that goes beyond the emotions of the day to explain how the many months of innovation, research, trials, and failures helped secure the Cup in the

Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
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Spymaster Brad Thor 2019-01-18 In Europa heeft een onbekende organisatie het op diplomaten gemunt. In de Verenigde Staten eist een bondgenoot dat de identiteit

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

van een hooggeplaatste undercoveragent wordt onthuld. Wat dreigt, is een allesvernietigende oorlog. Nu zijn leermeester is uitgeschakeld, voelt terreurbestrijder Scot

wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.

Harvath zich gedwongen een rol op zich te nemen die hij zijn hele carrière heeft willen ontlopen. Maar zoals dat meestal bij hem het geval is, is hij er niet bang voor

Julian Guthrie 2014-04-01 Expanded to include the behind-the-scenes story of the 34th America’s Cup and Team USA’s incredible

de regels naar zijn hand te zetten - en dat geldt voor alle regels.

comeback Down eight-to-one in the 34th America’s Cup in September 2013, Oracle Team USA pulled off a comeback for the ages, with eight straight wins against

Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt te trouwen als ze onverwacht haar eerste en

Emirates Team New Zealand. Julian Guthrie’s The Billionaire and the Mechanic tells the incredible story of how a car mechanic and one of the world’s richest men

enige echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor

teamed up to win the world’s greatest race. With a lengthy new section on the 34th America’s Cup, Guthrie also shows how they did it again. The America’s Cup,

haar. Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze elkaar nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde

first awarded in 1851, is the oldest trophy in international sports. In 2000, Larry Ellison, co-founder and billionaire CEO of Oracle Corporation, decided to run for the

zien. En hij heeft nooit de kans gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij Elliot

prize and found an unlikely partner in Norbert Bajurin, a car mechanic and Commodore of the blue-collar Golden Gate Yacht Club. After unsuccessful runs for the Cup

kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?

in 2003 and 2007, they won for the first time in 2010. With unparalleled access to Ellison and his team, Guthrie takes readers inside the building process of these

De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de

astonishing boats and the lives of the athletes who race them and throws readers into exhilarating races from Australia to Valencia.

The Billionaire and the Mechanic
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