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Jia Tolentino’s blik is die van de millennial, gevormd door een online leven en een gebrek aan economische stabiliteit.
Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo weet ze de onderwerpen die er in dit internettijdperk het meest toe
doen te doorgronden als geen ander. Of het nu gaat over social media, de obsessie met fysieke perfectie, vrouwen in de
literatuur, of het zelfbedrog en het gehossel die deze tijd op allerlei manieren kenmerken, Jia Tolentino doorziet wat
we onszelf en elkaar voorspiegelen. De negen essays, die meanderen tussen autobiografie en cultuurkritiek, leggen bloot
hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een maatschappij waar alles draait om het ego.
Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische vragen Wat als? geeft hilarische en informatieve
antwoorden op belangrijke vragen waar je nooit aan zou denken. Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij
elkaar uit de buurt blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je een baseball probeert te raken
die met 90% van de snelheid van het licht op je af komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak laten vallen om hem
gaar te laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als mijn printer letterlijk geld kan drukken, heeft dat dan grote
gevolgen voor de wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en
opspringt, waarna iedereen op hetzelfde moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken van
duidelijkheid en hilariteit aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak volledige
vernietiging van de mensheid of op z’n minst een heel grote explosie. Randall Munroe is de bedenker van xkcd.com, de
razend populaire website die elke week door miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots
bij NASA, waarna hij in 2006 fulltime striptekenaar werd.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer
Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude
countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze
cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee Child
schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun
nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te
geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en
ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen
uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas
echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare
liefdesverklaring aan het bos.
Leer met de spirituele lessen van de Kelten de zielsvriend in jezelf te vinden In 'Anam Cara' (wat zielsvriend betekent)
neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John O'Donohue u mee op reis naar het 'Eiland van heiligen en geleerden',
waar zij hun eigen Anam Cara zullen ontdekken. Hij onderzoekt een wereld waarin alles is vervuld van goddelijkheid: de
rivieren, de heuvels, de zee en de lucht, de dieren en de planten. In een combinatie van filosofie, onderricht en
spiritueel inzicht introduceert O'Donohue de spirituele nalatenschap van de oude Kelten. Hij voert zijn lezers naar een
plaats waar de schikgodinnen niet worden gevreesd, waar Gods gepassioneerde kant wordt verheerlijkt en waar de mysteries
van het dagelijks leven worden gevierd. De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de
heilige wateren van Ierlands spirituele nalatenschap - van de Kelten en hun druïden, van de 'imbas' (sagen) van de
rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O'Donohue onthult geheimen die ons opnieuw
in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.
In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen
over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische
rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald Trump? Hoe weren we
ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend
nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we
onze data overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En
wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest
urgente vragen van onze tijd.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt
hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik
ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde
trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en
wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal
nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op
vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken. Feitenkennis zit boordevol
anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel
boek dat de manier waarop je de wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer
realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek
over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van Calmthout
Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee
grootste politieke partijen gebruikt om de komende verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob Marley 56
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kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte aanslag
op de Zanger en de zoektocht naar de motieven van de daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt naar
de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een journalist,
een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door
bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door rudeboys gedomineerde crackpanden van
New York in de jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden
vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang van een internationaal drugssyndicaat tot in detail
geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is een monumentaal werk over criminaliteit, politiek,
geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.
De Universiteit, een beroemd bastion van kennis, trekt de knapste koppen aan om de mysteries te ontrafelen van verlichte
wetenschappen als alchemie. Diep onder de bedrijvige zalen ligt een complex van verlaten kamers en oude gangen. In het
hart van dat labyrint woont Auri. Ooit studeerde Auri aan De Universiteit, maar nu zorgt ze voor de onderwereld. Ze
heeft geleerd dat sommige geheimen beter met rust gelaten kunnen worden. Want nu ze de scherpe rationaliteit van De
Universiteit niet langer accepteert, kan ze voorbij de oppervlakte kijken, en ziet ze subtiele gevaren en verborgen
namen.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert
op het gebied van menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna
nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te
horen over alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten
slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele
flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven. Op basis van twintig
jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je
je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je
vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken.
Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun
reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis
van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen
in een onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook
tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van
haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen en
inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een
baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David
combineert overtuigend onderzoek met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt
creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het
concept ‘Emotionele Intelligentie’
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster
wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Is het nodig om extra koolhydraten te eten voor een hardloopwedstrijd? Slijt het kraakbeen in je knieën sneller door
hardlopen? Gaat dagelijks joggen depressies te lijf? Kan je verslaafd raken aan sporten? Is de mens überhaupt gemaakt om
lange afstanden te rennen? De hardloopwereld staat bol van de overgeleverde wijsheden over schoenen, voeding, blessures
en gezondheid. Goede schoenen zouden pijntjes voorkomen en marathons zijn ongezond voor het hart. Maar wat is feit en
wat is fictie? Wetenschapsjournalist Mariska van Sprundel is na haar zoveelste blessure vastberaden de wetenschap achter
hardlopen te ontrafelen. In Alles wat je wilt weten over hardlopen duikt Van Sprundel in de nieuwste ontwikkeling uit de
sportwetenschap om de wisselwerking tussen hardlopen en ons lichaam op te helderen. Haar persoonlijke zoektocht leidt
langs internationale universiteiten, bewegingslabs, hardloopwinkels en DNA-tests. Gaandeweg worden populaire wijsheden
bevestigd of ontkracht. Haar bevindingen leiden tot inzichten waar elke gevorderde loper of toekomstige beginner mee uit
de voeten kan. Mariska van Sprundel, die al jaren voor Runner's World schrijft, hield alle loperswaarheden nu eens goed
tegen het licht. Wat is er waar van alles wat lopers denken te weten? Met wetenschappers en experts zocht ze het uit.
Een ontzettend leerzaam boek voor elke loper. - Olivier Heimel, hoofdredacteur Runner's World Het fascinerende van dit
boek is dat je leest over werkelijk alles rond het hardlopen dat ooit wetenschappelijk onderzocht is, maar nog
fascinerender vind ik dat blijkt dat je gewoon zelf moet gaan lopen om uit te vinden wat voor jou waar is - Dolf Jansen
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging
het brein van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens
groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee
op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo
geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op
aarde: de mens.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen
van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan
Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson
legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In
12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de
menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson
(1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden
volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte
tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK
TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het
zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele,
weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër
door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven,
met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des
tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER
'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
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DIVLearning a new discipline is similar to learning a new language; in order to master the foundation of architecture,
you must first master the basic building blocks of its language – the definitions, function, and usage. Language of
Architecture provides students and professional architects with the basic elements of architectural design, divided into
twenty-six easy-to-comprehend chapters. This visual reference includes an introductory, historical view of the elements,
as well as an overview of how these elements can and have been used across multiple design disciplines./divDIV
/divDIVWhether you’re new to the field or have been an architect for years, you’ll want to flip through the pages of
this book throughout your career and use it as the go-to reference for inspiration, ideas, and reminders of how a strong
knowledge of the basics allows for meaningful, memorable, and beautiful fashions that extend beyond trends./divDIV
/divDIVThis comprehensive learning tool is the one book you’ll want as a staple in your library./divDIV /div
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
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???. ? ?? ???? ??? ?? ????. ??? ???? ??? ?? ? ?? ???? ??? ??????? ????. Tweetalig kinderboek (Koreaans – Nederlands) Tim
kan niet inslapen. Zijn kleine wolf is weg! Was hij hem misschien buiten vergeten? Helemaal alleen maakt hij zich klaar
voor de nacht – en krijgt onverwachts gezelschap "Slaap lekker, kleine Wolf" is een hartverwarmend goede-nachtverhaaltje, die in meer dan 50 talen uitgegeven wordt en als tweetalige uitgave in alle mogelijk denkbare combinaties
beschikbaar is. ? NIEUW: Met kleurplaten! De afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te kleuren via een
link in het boek.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben
gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van wetenschappelijke
vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na
De Fluisterman inlost. Voor de fans van Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex
North, die eerder de bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die
vreselijke dag waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met Charlie
als met het slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën doen nog steeds de
ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje zijn jeugd. Maar wanneer zijn dementerende
moeder een terugval krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang
voordat alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul
realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag van de
moord? Waar zou Charlie nu zijn? De schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen
verwachtingen na De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: **** ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective &
Thrillergids ‘Atmosferisch en griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
'Je moet blijven lezen.' The New York Times 'Reids uitzonderlijk enge roman ontvouwt zich als een nachtmerrie, het soort
waarvan je wilt ontwaken maar waar je tegelijkertijd in wil blijven hangen zodat je erachter kunt komen hoe het in
elkaar zit _ of liever gezegd, uit elkaar valt. Reids zorgvuldig opgebouwde verhaal speelt met de aard van identiteit en
dringt door tot de bittere waarheid, met een opbouw die zo doordringend is dat je onmogelijk kunt ontsnappen.' Kirkus,
Starred Review 'Reid heeft een lichte, eigenaardige pen maar laat de spanning nooit los. Eenmaal uitgelezen, zul je je
moeten beheersen niet het hele horroravontuur opnieuw aan te gaan.' The Independent 'De dapperste en origineelste
literaire thriller in lange tijd verschenen de geest van Stephen King zweeft over de pagina's.' Chicago Tribune 'Niet
weg te leggen.' Booklist 'Deze roman zal zich een weg banen naar je hart en je hoofd en daar zal het wonen - dagen,
weken, maanden of (in mijn geval) de rest van je leven. Ja. Zo goed is het.' Craig Davidson Iain Reid (1980) is de
auteur van twee bekroonde non-fictiewerken, One Bird's Choice en The Truth About Luck. Het laatste werd benoemd tot
Globe and Mail's Best Book of 2013. Reids werk verscheen in onder andere The New Yorker, The Globe and Mail en The
National Post. In 2015 ontving hij de RBC Taylor Emerging Writer Award. Ik denk dat het voorbij moet zijn is zijn
debuutroman. Een jong stel zit in de auto op weg naar een weekendje bij haar schoonouders in een oude boerderij buiten
de stad. De sfeer is beklemmend, er hangt ruzie in de lucht. Zij weet niet goed hoe ze hem moet peilen, ze zijn nog maar
net bij elkaar. Ze wordt telkens gebeld door haar eigen nummer, iemand laat een vreemd bericht achter op haar voicemail.
Wat is er aan de hand, waarom is de situatie zo vreemd? En waarom blijft die ene gedachte alsmaar door haar hoofd
spoken? Ik wil ermee stoppen Ik wil ermee stoppen Ik denk dat het voorbij moet zijn. Ik denk dat het voorbij moet zijn
is een intense literaire thriller, waarin Iain Reid de diepte van de psyche opzoekt. Over angst en eenzaamheid, en in
welke mate je jezelf kunt kennen. Het doet denken aan klassiekers als Onderhuids van Michel Faber en We moeten het even
over Kevin hebben van Lionel Shriver. Dit is een gewaagd en huiveringwekkend debuut, aangrijpend en sferisch.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie, maar met
Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie
onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij
stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende
krachten? En als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt
er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari
is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op de
koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is Homo Deus.
‘Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen: storm op zee, een maanloze nacht, en de woede van een heer.’ Een
escalerende machtsstrijd met een machtige edelman dwingt Kvothe, de held uit De naam van de wind, om de Universiteit te
verlaten en zijn geluk elders te beproeven. Zwervend, berooid en alleen reist hij naar Vintas, waar hij algauw verstrikt
raakt in de politieke intriges van het koningshuis. Terwijl hij machtige vrienden probeert te maken, ontdekt Kvothe een
plan voor een aanslag. En ook ontmoet hij Felurian, de onweerstaanbare fee die met haar betovering al menig man in het
ongeluk heeft gestort. Door haar leert Kvothe veel over de aard en de magische aantrekkingskracht van vrouwen. In De
angst van de wijze zet Kvothe zijn eerste stapjes op het pad naar heldendom en leert hij hoe moeilijk het leven kan zijn
als je een levende legende dreigt te worden.
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel
en gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons zorgen te
maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig
tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
Excerpt from Remarks on the Subject of Language: With Some Observations in the Form of Notes, Illustrative of the
Information Which Language May Afford of the History and Opinions of Mankind IT is necessary to remark, with respect to
the nature of the evidence which the following pages alford of the conclusions deduced from them, that the question is
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not whether these conclusions are in every instance correct, or sufficiently borne out; it would be absurd to suppose
that they were: with respect to particulars, facts unknown to me may exist which would modify or refute the inference.
But the question is with respect to general results, whether such a concurrence in different languages, in different and
remote portions of the earth, and at periods of the earliest antiquity, can by possibility be attributed to accident.
This is proof, and the only species of proof of which such subjects admit. It has been justly and judiciously remarked
by o'brien, the author of the Irish Dictionary, That it is a selfevident position that no language can have words
significant of any such things, or modes of things, as the people who speak it never had any sort of knowledge of, by
being objects either of their senses or their The very arbitrary and diversified principles on which the languages of
the world have been constructed, and the general coincidence in the signs and things signified, evince the distance of
the periods to which these common conceptions of things, and the use of the oral signs for them, are to be referred.
About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at
www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-theart technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present
in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated
in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain
are intentionally left to preserve the state of such historical works.
Persoonlijk verslag van een vooraanstaand geneticus van zijn weg naar het christelijk geloof met een poging zijn
wetenschappelijke werk te verzoenen met zijn geloof.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons
leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte
dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe
ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf
te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
This volume provides a state-of-the-art overview of the relationship between language and cognition with a focus on
bilinguals, bringing together contributions from international leading figures in various disciplines . It is essential
reading for researchers and postgraduate students with an interest in language and cognition, or in bilingualism and
second languages.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman
van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In
Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984
is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op
perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding
gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en
jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag
de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist
kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in
De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te
gaan.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief
zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer
wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en
het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om
geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar
bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Karel V sprak ooit de woorden: 'Ik spreek Spaans tot mijn God, Italiaans tegen de vrouwen, Frans tegen de mannen en
Duits tegen mijn paard.' De onderliggende these dat verschillende talen in verschillende omstandigheden niet even goed
te gebruiken zijn, wordt ook tegenwoordig nog breed gedragen. Guy Deutscher daagt ons, in een prikkelende, toegankelijke
en humoristische stijl, uit om te onderzoeken of de taal inderdaad effect heeft op ons wereldbeeld. Hij neemt de lezer
mee op een ontdekkingsreis door de tijd en over de hele wereld en gaat in op de vraag of de taal ons een spiegel
verschaft voor onze culturele omgeving. Kan deze these wetenschappelijk onderbouwd worden? Zijn alle talen even complex?
Of spreken primitieve volken primitieve talen? Ziet onze wereld, wanneer men deze in andere talen beschrijft, er ook
anders uit?
We live in a world drowning in objects. But what do they tell us about ourselves?In The Language of Things, Deyan Sudjic
charts our relationship - both innocent and knowing - with all things designed. From the opulent excesses of the
catwalk, or the technical brilliance of a laptop computer, to the subtle refinement of a desk lamp, he shows how we can
be manipulated and seduced by our possessions. Sudjic delivers an exhilarating insider’s history of design as he
introduces us to the world's most original innovators and reveals the hidden meanings in their work. How did the design
of a pistol influence a car? Why did a chair make a cafe the most fashionable place in Paris? What can we learn from a
banknote, a police uniform or a typeface? And why can't any of us decide what size to wear our trousers? In an age when
the word ‘designer’ has become synonymous with the cynical and manipulative, Sudjic examines the qualities behind
successful design and explores the conflicting tensions between high art and mass production. Brilliant and courageous,
The Language of Things defines the visual vocabulary of our time and gives us a powerful new way of seeing the world.
At the heart of this volume lies an exploration of what actually happens to languages and their users when cultures come
into contact. What actions do supra-national institutions, nation states, communities and individuals take in response
to questions raised by the increasingly diverse forms of migration experienced in a globalized world? The volume reveals
the profound impact that decisions made at national and international level can have on the lives of the individual
migrant, language student, or speech community. Equally, it evaluates the broader ramifications of actions taken by
migrant communities and individual language learners around issues of language learning, language maintenance and
intercultural contact. Reflecting Jan Blommaert's assertion that in a world shaped by globalization, what is needed is
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'a theory of language in society of changing language in a changing society', this volume argues that researchers must
increasingly seek diverse methodological approaches if they are to do justice to the diversity of experience and
response they encounter.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste
avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
The testing and assessment of second language learners is an essential part of the language learning process. Glenn
Fulcher's Testing Second Language Speaking is a state-of-the-art volume that considers the assessment of speaking from
historical, theoretical and practical perspectives. The book offers the first systematic, comprehensive and up-to-date
treatment of the testing of second language speaking. Written in a clear and accessible manner, it covers: Explanations
of the process of test design Costing test design projects How to put the test into practice Evaluation of speaking
tests Task types for testing speaking Testing learners with disabilities It also contains a wealth of examples,
including task types that are commonly used in speaking tests, approaches to researching speaking tests and specific
methodologies that teachers, students and test developers may use in their own projects. Successfully integrating
practice and theory, this book demystifies the process of testing speaking and provides a thorough treatment of the key
ethical and technical issues in speaking evaluation.
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