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When Arthur Guinness sunk his meager savings into a small brewery on the banks of the River Liffey in Dublin, he could not have foreseen the dynasty
of brewers and bankers that would carry on his family name. But Guinness also produced another kind of spirit, an extraordinary line of missionary
explorers, clerics, and pioneer social workers. More famous in his day than his brewing cousins, teetotaler Henry Grattan Guinness forsook his earthly
inheritance to preach the gospel to thousands and witnessed true revival. His children and grandchildren ventured to unknown lands, risked disease
and death, and fearlessly confronted Western governments about the mistreatment of natives in their colonies. They also introduced social and moral
reforms to the poverty-stricken East End of London. The tension between God and Mammon is a recurrent theme in a family pulled in two directions by
earthly wealth and heavenly reward. Spanning two hundred years and five generations of perhaps the most famous family in the world, this history
chronicles the Guinness family’s meteoric rise to its bitterest tragedies, its fame and its reversals of fortune. Michele Guinness, with inside access to
diaries, letters, and personal recollections, tells the story of the Guinness family from their inauspicious eighteenth-century beginnings down to the
present day.
Populairwetenschappelijke studie naar de werking van de zon en wat de zon voor ons doet.
Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk.
Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het
stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw onverwachte,
verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd
wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal
gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of
dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te
definiëren.
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Een glasheldere en gedegen analyse van de kredietcrisis. De internationale kredietcrisis van George Soros verscheen nog vóór het omvallen van de
Amerikaanse zakenbanken opmerkelijk dus hoe raak zijn analyse toen was. In De crash van de financiële markten vertelt Soros hoe tijdens dit
afgelopen crisisjaar dingen gebeurd zijn die hij aanvankelijk voor onmogelijk hield, zoals het radicale ingrijpen door de overheid. Verder geeft hij
nieuwe analyses van huidige situatie en gaat hij in op de mogelijke consequenties van de reddingspogingen.
Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt door de ineenstorting
van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was
een volledig samenhangend, trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een originele
en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis en werkt vanuit een breed en gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende
keerpunten in de recente internationale geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van
2008 en de politieke situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context,
onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in financiële politiek,
diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008
in een geheel ander daglicht plaatst.
Tremper Longman III and Peter E. Enns edit this collection of 148 articles by over 90 contributors on Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of
Songs, Lamentations, Ruth and Esther.
Dexter: het dodelijke personage waarop de gelijknamige tv-serie is geïnspireerd. Wanneer Dexter thuiskomt van zijn huwelijksreis, lijkt hij zo goed als
menselijk. Het huwelijksleven doet hem goed en zijn moorddadige hobby lijkt onder controle. Maar oude liefde roest niet: als er in Miami een
seriemoordenaar opduikt, is Dexters buitengewone gevoel voor rechtvaardigheid terug van weg geweest. Overdag werkt Dexter bij de forensische
recherche, s avonds geeft hij toe aan zijn onverzadigbare honger om mensen te doden. Als een Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij
alleen die mensen die wat hem betreft de dood verdienen.
Peter Sagan presteerde tussen 2015 en 2017 wat nog nooit iemand had gedaan: driemaal achter elkaar wereldkampioen wielrennen worden. Daarmee
eiste hij direct een belangrijke plek in de wielerhistorie op. Overal waar hij aan de start verschijnt, is hij favoriet voor de winst. Maar alleen naar zijn
prestaties kijken zou hem tekortdoen. Hij fietst niet alleen, hij entertaint. In het zadel kan hij zijn wie hij is: hij toont zijn enorme passie voor wielrennen
en heeft de onbedwingbare neiging om mensen ermee te vermaken. In deze autobiografie geeft hij voor het eerst een inkijkje in zijn persoonlijke leven.
De lezer leert over zijn gruwelijke trainingen, zijn weergaloze toewijding, de druk die gepaard gaat met het rijden in de regenboogtrui, het geluksgevoel
wanneer hij als eerste de finish bereikt, maar ook over de oprechte verslagenheid die hij voelde toen hij in 2017 na een chaotische massasprint in de
Tour de France werd gediskwalificeerd, terwijl hij op weg was naar zijn zesde groene trui.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa.
Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse 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
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 Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een
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heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de
oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann 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. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes:
passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.'
Trouw '[] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe 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 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 fascinerende verrassing zijn.' The
Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang 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 schrijft voor
Science en The Atlantic Monthly.
The late "Scientific American" columnist who published books on topics ranging from magic and math to philosophy and religion chronicles his life,
from his childhood to his service in the Navy to his varied professional pursuits.
Over veertig jaar zal de wereldbevolking de tien miljard bereiken. Dit gegeven legt volgens Mann twee radicaal verschillende type mensen bloot – de
profeten en de tovenaars. De profeten zijn de volgelingen van William Vogt, een van de grondleggers van de milieubeweging. Hij geloofde dat we meer
consumeren dan de wereld produceert en zijn mantra was: Bespaar! De tovenaars zijn de erfgenamen van Norman Borlaug, grondlegger van de
massaproductie van gewassen. Vernieuw! was zijn strijdkreet. Op toonaangevende wijze voorziet Mann deze twee standpunten van een historische
context en weegt hij de mogelijkheden. Daarmee levert hij een onmisbare bijdrage aan de discussie over de toekomst van een steeds dichter bevolkte
wereld.
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond) gevolgd door de
routinehandeling (ik neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is lekker fris!). Je bewust worden van dit proces is een sleutel tot succes
op vele gebieden: het kan de productiviteit op je werk verhogen en je creativiteit vergroten.
Published during the tenth anniversary of the Book of Common Worship (1993), The Companion to the Book of Common Worship is a practical guide,
answering questions such as how do I use the Book of Common Worship to its fullest advantage? and how can the Book of Common Worship form a
congregation into a community that glorifies and enjoys God?
A rich treasury of prayers and liturgies, organized especially for persons who plan and lead worship, that will be useful in preparing worship each
Sunday and for festivals throughout the year.
Het onthullende dopingverhaal van een topwielrenner In deze autobiografie vertelt de Britse topwielrenner David Millar op een eerlijke en open manier
hoe hij tot dopinggebruik is gekomen. Hij vertelt onder andere hoe groot de druk van het wielerwereldje is om mee te doen aan de dopingcultuur. Hij
werd betrapt en geschorst. Inmiddels fietst Millar weer en zet hij zich actief in voor de strijd tegen doping in de sport. Deze autobiografie, die een
unieke kijk achter de schermen van het wielrennen geeft, is waarschijnlijk het meest onthullende en authentieke dopingverhaal van een coureur, dat er
tot nu toe is verschenen.
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The Old Testament books of wisdom and poetry carry themselves differently from those of the Pentateuch, the histories or the prophets. The divine
voice does not peal from Sinai, there are no narratives carried along by prophetic interpretation nor are oracles declaimed by a prophet. Here Scripture
often speaks in the words of human response to God and God's world. The hymns, laments and thanksgivings of Israel, the dirge of Lamentations, the
questionings of Qohelet, the love poetry of the Song of Songs, the bold drama of Job and the proverbial wisdom of Israel all offer their textures to this
great body of biblical literature. Then too there are the finely crafted stories of Ruth and Esther that narrate the silent providence of God in the course
of Israelite and Jewish lives. This third Old Testament volume in IVP's celebrated "Black Dictionary" series offers nearly 150 articles covering all the
important aspects of Job, Proverbs, Ecclesiastes, Psalms, Song of Songs, Lamentations, Ruth and Esther. Over 90 contributors, many of them experts
in this literature, have contributed to the 'Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry and Writings'. This volume maintains the quality of
scholarship that students, scholars and pastors have come to expect from this series. Coverage of each biblical book includes an introduction to the
book itself as well as separate articles on their ancient Near Eastern background and their history of interpretation. Additional articles amply explore
the literary dimensions of Hebrew poetry and prose, including acrostic, ellipsis, inclusio, intertextuality, parallelism and rhyme. And there are wellrounded treatments of Israelite wisdom and wisdom literature, including wisdom poems, sources and theology. In addition, a wide range of interpretive
approaches is canvassed in articles on hermeneutics, feminist interpretation, form criticism, historical criticism, rhetorical criticism and socialscientific approaches. The 'Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry and Writings' is sure to command shelf space within arm's reach of any
student, teacher or preacher working in this portion of biblical literature.
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we mens het gelukkigst zijn. Pollan 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 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 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 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 van huize Pollan, een levendig portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de relatie tussen kaas, seks en dood. emNRC Handelsblad
`Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche geeft op een duidelijke en inspirerende manier inzicht in meditatie, karma,
reïncarnatie, mededogen en de zorg voor mensen die gaan sterven. Het is een complete en gezaghebbende introductie in het Tibetaanse boeddhisme
en verenigt oude Tibetaanse wijsheid met modern onderzoek over de dood en het sterven. `Het Tibetaanse boek van leven en sterven bevat tevens
eenvoudige oefeningen voor iedereen die zijn leven wil veranderen, zich wil voorbereiden op de dood of stervenden wil begeleiden. Sogyal Rinpoche
werd geboren in Tibet en kreeg zowel een Tibetaans boeddhistische als een westerse opleiding. Hieruit ontstond zijn unieke wijze van onderricht
geven, vol inspirerende verhalen over het van mededogen vervulde hart van Boeddha. Sinds 1974 geeft hij boeddhistisch onderricht in Europa, onder
andere in Nederland.
The Tang dynasty, lasting from 618 to 907, was the high point of medieval Chinese history, featuring unprecedented achievements in governmental
organization, economic and territorial expansion, literature, the arts, and religion. Many Tang practices continued, with various developments, to
influence Chinese society for the next thousand years. For these and other reasons the Tang has been a key focus of Western sinologists. This volume
presents English-language reprints of fifty-seven critical studies of the Tang, in the three general categories of political history, literature and cultural
history, and religion. The articles and book chapters included here are important scholarly benchmarks that will serve as the starting-point for anyone
interested in the study of medieval China.
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Political protest and social movementstheir history; their cyclical development; their organization, strategies, and tacticsconstitute what Charles
Euchner calls extraordinary politics, an antidote to the breakdown of politics-as-usual and a necessary, if not sufficient, condition of democracy.
Activists have set the pace on every conceivable issue, including the environment, gay rights, feminism, abortion, states rights, religion, and
multiculturalism. The president and Congress can barely keep up, but extraordinary politics keeps evolving. With style and grace, the author weaves
together hundreds of examples drawn from movements spanning the ideological spectrum to offer both a practical and intellectual guidebook to
political activism in a reputedly apathetic age, embracing with abandon the art of making a difference. }When dissidents and activists toppled powerful
regimes across the globe in the 1980s and 1990sfrom the Soviet Union to South Africa, from Nicaragua to the Philippineshow did Americans respond
to challenges in their own country? The conventional wisdom is that Americans sullenly withdrew from all manner of political action. But in fact,
activists of all backgrounds took to the streets to challenge ordinary structures of politics.These movementstheir history; their cyclical development;
their organization, strategies, and tacticsconstitute what the author calls extraordinary politics. Activists have set the pace on every conceivable issue,
including the environment, gay rights, feminism, abortion, states rights, religion, and multiculturalism. The president and Congress can barely keep up,
but extraordinary politics keeps evolving.With style and grace, Charles Euchner weaves together hundreds of examples drawn from movements
spanning the ideological spectrum to offer both a practical and intellectual guidebook to political activism in a reputedly apathetic age, embracing with
abandon the art of making a difference. }
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden. Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander
soort individu, aan een andere manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en het analytisch vermogen –
maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel
H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke
zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over de
hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld voorgoed veranderen.
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar
vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen een havik
te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik
beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en
de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een
memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
'Peter J. Taylor has produced a sweeping, empirically grounded, defense of cities as fundamental building blocks of long-term, large scale social
structures; a way of freeing social science from state-centric bias; and indeed, mankind's hope. However, the single greatest strength of this complex,
seductive, argument is the insistence on treating cities relationally, as process. Here the key to understanding the significance of cities is by studying
them in terms of the dynamic networks they form and in their relations to states.' – Richard E. Lee, Binghamton University, US 'The founding father of
the famous Globalization and World Cities research network and think-tank on worldwide links between cities presents this fascinating overview on
cities in geohistory. By moving cities to the centre stage, Peter Taylor proposes that concern for states tell only part of the macro-social story of
humanity. Cities have been, and are, the engines of innovation. This impressive new book provides new insights into why cities succeed or fail. The
book is in the class with broadminded presentations like Jared Diamond's book Guns, Germs and Steel.' – Christian Matthiessen, University of
Copenhagen, Denmark and President, International Geographical Union's Commission on Urban Geography 'This is a "big" book by Peter Taylor. It
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tells of the extraordinary world-making powers of cities across the ages, it explains why a state-centric social science has constrained recognition of
these powers over the last two centuries, and it outlines a new "indisciplinarity" to help us make sense of a human condition increasingly forged out of
the urban. Anyone troubled by the social sciences as we know them, ought to read this book.' – Ash Amin, Cambridge University, UK and author, Land
of Strangers Accepting that cities are extraordinary, this book provides an original city-centred narrative of human creativity, past, present and future.
In this innovative, ambitious and wide-ranging book, Peter Taylor demonstrates that cities are the epicenters of human advancement. In exploring
cities as sites through which economies flourish, by harnessing the creative potential of myriad communication networks, the author considers cities
from varying temporal and spatial perspectives. Four stories of cities are told: the origins of city networks; the domination of cities by world-empires;
the genesis of a singular modern creative interval in which innovation culminates in today's globalised cities; and finally, the need for cities to act as
centres for human creativity to produce a more resilient global society in the current crisis century. Providing a long-term view through which to
consider the role of cities in attending to incipient crises of the twenty-first century, this closely argued thesis will prove essential for students and
scholars of urban studies, geography and sociology, and all with a professional interest in, or personal fascination for, cities.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar durfde in de begindagen van het
internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen
twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende
geschiedenis van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en
innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van
gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn
excentrieke oprichter.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je
leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan
zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te
werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht
middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we
doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend
Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen voordat
iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times,
Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids
in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
**WINNER OF THE 2020 NOBEL PRIZE IN PHYSICS** What came before the Big Bang? How did the universe begin and must it inevitably end? In this
remarkable book Roger Penrose brilliantly illuminates some of the deepest mysteries of the universe. Cycles of Time contains a penetrating analysis of
the second law of thermodynamics - according to which the 'randomness' of our world is continually increasing - and a thorough examination of the
light-cone geometry of space-time. It combines these two central themes to show how the expected ultimate fate of our accelerating, expanding
universe can actually be reinterpreted as the 'big bang' of a new one. Presenting various standard and non-standard cosmological models, discussing
black holes in depth as well as taking in the role of the cosmic microwave background along the way, Roger Penrose argues that the Big Bang was not
actually the beginning of everything - nor will it signal the end. 'Science needs more people like Penrose, willing and able to point out the flaws in
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fashionable models from a position of authority, and to signpost alternative roads to follow' Independent
One of the world's leading physicists questions some of the most fashionable ideas in physics today, including string theory What can fashionable
ideas, blind faith, or pure fantasy possibly have to do with the scientific quest to understand the universe? Surely, theoretical physicists are immune to
mere trends, dogmatic beliefs, or flights of fancy? In fact, acclaimed physicist and bestselling author Roger Penrose argues that researchers working
at the extreme frontiers of physics are just as susceptible to these forces as anyone else. In this provocative book, he argues that fashion, faith, and
fantasy, while sometimes productive and even essential in physics, may be leading today's researchers astray in three of the field's most important
areas—string theory, quantum mechanics, and cosmology. Arguing that string theory has veered away from physical reality by positing six extra hidden
dimensions, Penrose cautions that the fashionable nature of a theory can cloud our judgment of its plausibility. In the case of quantum mechanics, its
stunning success in explaining the atomic universe has led to an uncritical faith that it must also apply to reasonably massive objects, and Penrose
responds by suggesting possible changes in quantum theory. Turning to cosmology, he argues that most of the current fantastical ideas about the
origins of the universe cannot be true, but that an even wilder reality may lie behind them. Finally, Penrose describes how fashion, faith, and fantasy
have ironically also shaped his own work, from twistor theory, a possible alternative to string theory that is beginning to acquire a fashionable status,
to "conformal cyclic cosmology," an idea so fantastic that it could be called "conformal crazy cosmology." The result is an important critique of some
of the most significant developments in physics today from one of its most eminent figures.
Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde wijze in zijn nieuwe boek ‘De Wim Hof Methode’ dat een ijsbad niet alleen goed is voor body en
mind, maar óók voor de spirit. In het nieuwe allesomvattende boek ‘De Wim Hof Methode’ vertelt Wim Hof in eigen woorden zijn verhaal. Hij schrijft dat
een ijsbad goed is voor mind en body, maar óók voor de spirit. Wim Hof is bekend geworden met baden of douchen met ijskoud water. Wim Hof, ook
wel The Ice Man genoemd, vertelt in ‘De Wim Hof Methode’ op aangrijpende en gepassioneerde wijze hoe hij deze methode heeft ontwikkeld en over
de verbluffende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. In ‘De Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou, ademhaling en mindset kunt
benutten om leiding te nemen over je geest en stofwisseling. Maar de methode van Wim gaat verder dan verbeterde gezondheid of prestaties – het is
ook een spiritueel pad om je te verbinden met je innerlijke kracht.
‘Een heerlijke roman met een boodschap: liefde kent geen grenzen.’ De Telegraaf Een perfect cadeau! Een koude decemberavond in New Delhi. Elke
avond staat de jonge straatartiest PK mensen te portretteren in een parkje. PK heeft weinig bezittingen maar hij heeft wel een profetie die hij bij zijn
geboorte meekreeg: ‘Je zult met een meisje trouwen dat niet uit het dorp komt, niet uit het district, zelfs niet uit ons land; ze zal muzikaal zijn, een
jungle bezitten en geboren worden onder het sterrenbeeld Stier.’ Dan verschijnt er een jonge blonde vrouw die hem vraagt om haar portret te
schilderen. Ze is geboren onder het teken van de os en PK weet direct dat zij de ware is. Dit is het waargebeurde liefdesverhaal over PK, die op een
tweedehands damesfiets een avontuurlijke reis maakte van meer dan 11.000 kilometer die hem door verschillende continenten voerde. Voor de vrouw
van zijn dromen. PK en Lotta zijn nog steeds gelukkig getrouwd en trots dat hun liefdesverhaal zoveel mensen aanspreekt. De pers over Het
wonderlijke verhaal van de man die van India naar Zweden fietste voor de liefde 'Fietsen voor de liefde!' Libelle ‘Een waargebeurd feelgoodverhaal.’
Trouw ‘Een feelgoodverhaal dat zo fijn is dat andere feelgoodverhalen zich er slecht door voelen.’ New York Times Book Review
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee
is? Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
De honderjarige Yoshiro is een van de vele bejaarden in Tokio. Terwijl hij steeds ouder wordt, wordt zijn achterkleinkind Mumei elke dag zwakker. Lukt
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het Yoshiro om Mumei in leven te houden? Yoshiro is een van de vele bejaarden in Japan die alsmaar ouder worden. Mannen en vrouwen die zich de
tijd nog kunnen herinneren van voor de verschrikkelijke ramp. De ramp die de lucht en de zee vergiftigde, en die de jongere generaties steeds zwakker
maakt. Zoals zijn geliefde, fragiele achterkleinkind Mumei. Hij zal mogelijk nooit volwassen worden. Elke dag vraagt het in leven houden van Mumei al
Yoshiro’s scherpzinnigheid en vindingrijkheid. Ondertussen werkt een geheime organisatie aan een vermetel plan om een oplossing te vinden. Speelt
Mumei een sleutelrol bij de redding van de laatste kinderen van Tokyo? Deze satirische en hoopvolle roman over de toekomst van de mensheid is even
briljant als vervreemdend en laat ons nadenken over waar we met deze wereld naartoe gaan.
Benedenwereld is een epische verkenning van onderaardse ruimten in de mythologie, de literatuur, het geheugen en het fysieke landschap. In zijn
langverwachte nieuwe boek duikt Robert Macfarlane diep onder het aardoppervlak en onderzoekt hij de verstandhouding van de mens tot het donker,
leven en dood onder de grond, en alles wat zich daar nog meer afspeelt. Aanvankelijk blijft hij dicht bij huis. Macfarlane neemt de lezer mee van
begraafplaatsen uit de bronstijd en ondergrondse schimmelnetwerken waarlangs bomen onderling communiceren naar het catacombenlabyrint onder
Parijs. Maar dan voert zijn reis in de ‘diepe tijd’ – de duizelingwekkend uitgestrekte geologische tijd – hem van prehistorische Noorse zeegrotten naar
een ondergrondse ‘verstopplaats’ waar de komende honderdduizend jaar kernafval opgeslagen zal liggen, en van het ontstaan van het heelal naar de
toekomst van het antropoceen, het huidige tijdperk waarin de mens domineert. Met veel aandacht voor actuele, wereldomspannende problemen en in
zijn beeldende, lyrische stijl schetst Robert Macfarlane in Benedenwereld de ingewikkelde relatie van de mens tot de wereld onder zijn voeten.
Daarmee voegt hij een belangrijk hoofdstuk toe aan het onderzoek dat hij vanaf zijn debuut heeft gedaan naar de interactie tussen ‘het landschap en
de menselijke emotie’.
‘Het is alsof Heather Clark uur na uur naast Sylvia Plath loopt. Adembenemend.’ – Connie Palmen Zestig jaar na haar spectaculaire debuut als dichter
verschijnt een gloednieuwe, allesomvattende biografie van Sylvia Plath. Rode komeet geeft ons de uitzonderlijk getalenteerde vrouw terug die zo lang
door haar tragische einde is overschaduwd. Met een rijkdom aan nieuwe bronnen reconstrueert Heather Clark Plaths stormachtige ontwikkeling als
dichter en intellectueel. We lezen over haar vastberadenheid geen conventioneel pad te volgen, haar conflictueuze verhouding tot haar moeder, haar
worstelingen met een volkomen inadequate geestelijke gezondheidszorg, haar jaren in Cambridge en haar explosieve verbintenis met Ted Hughes, met
wie ze samen de poëziewereld diepgaand zou beïnvloeden. Rode komeet gaat over een leven in volledige toewijding – niet aan de dood maar aan de
kunst. ‘“Kracht is het vermogen om te lijden,” heeft de denker Wittgenstein eens genoteerd. Die kracht heeft Sylvia Plath in haar poëzie ten volle weten
te ontplooien, zoals deze biografie overtuigend laat zien.’ – Anneke Brassinga ‘Eindelijk de biografie die Sylvia Plath verdient Een magistraal boek Een
indrukwekkende prestatie.’ – Ruth Franklin, literair criticus en biograaf ‘Dit is de grootse biografie van deze grote dichter waar we zo lang op hebben
gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en biograaf ‘Een grandioze biografie.’ – Kirkus Reviews ‘Leest als een pageturner een fantastisch werk.’ –
Publisher’s Weekly
Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar
vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap.
Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken
aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt
ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat
voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
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NU ALS GROTE BIOSCOOPFILM: A STREET CAT NAMED BOB Het waargebeurde en wereldberoemde verhaal over de vriendschap tussen
straatmuzikant James en straatkat Bob. Sinds Bob de straatkat in 2012 verscheen, is het boek een internationale bestseller geworden. Het verhaal van
auteur James Bowen, een drugsverslaafde Londense straatmuzikant die door de aanwezigheid van de door hem geadopteerde straatkat Bob de weg
naar een gezond bestaan terugvond, trok wereldwijd veel aandacht. James vindt een gewonde kat in het trappenhuis van zijn flat. Hoewel hij nauwelijks
voor zichzelf kan zorgen, neemt hij de rode kater mee naar de dierenarts en verzorgt hem tot hij weer op eigen poten kan staan. Maar Bob besluit te
blijven en de twee worden onafscheidelijk. Bob volgt James overal, in de bus, in de metro, en als hij geen zin heeft om te lopen zit hij op James'
schouder. Samen verdienen ze hun kostje op straat en worden al gauw beroemd. Zo kunnen ze allebei hun moeilijke verleden achter zich laten. zie ook:
www.facebook.com/OfficialJamesBowenandStreetcatBob www.twitter.com/StreetCatBob www.instagram.com/streetcatnamedbob
www.facebook.com/TheHouseOfBooks
**WINNER OF THE 2020 NOBEL PRIZE IN PHYSICS** The Road to Reality is the most important and ambitious work of science for a generation. It
provides nothing less than a comprehensive account of the physical universe and the essentials of its underlying mathematical theory. It assumes no
particular specialist knowledge on the part of the reader, so that, for example, the early chapters give us the vital mathematical background to the
physical theories explored later in the book. Roger Penrose's purpose is to describe as clearly as possible our present understanding of the universe
and to convey a feeling for its deep beauty and philosophical implications, as well as its intricate logical interconnections. The Road to Reality is rarely
less than challenging, but the book is leavened by vivid descriptive passages, as well as hundreds of hand-drawn diagrams. In a single work of
colossal scope one of the world's greatest scientists has given us a complete and unrivalled guide to the glories of the universe that we all inhabit.
'Roger Penrose is the most important physicist to work in relativity theory except for Einstein. He is one of the very few people I've met in my life who,
without reservation, I call a genius' Lee Smolin
Der neue Penrose ist eine Zusammenfassung von Penroses Sicht der modernen Kosmologie - diesmal unter Anwendung thermodynamischer
Konzepte, die ein zyklisches Universum beschreiben: Die Entwicklung verläuft vom Urknall zum Endknall, mit dem ein neuer Zyklus von Zeit und Raum
beginnt. Der Bestseller - jetzt im Taschenbuch!
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