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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 andere teams. Beane komt met een origineel plan. Waar
anderen strijden om spelers met een hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij 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 weinig geld grote successen boekt.
Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af.
Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt
krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort vóórdat de
gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan
een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man
die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason
Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf
is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij vandaan komt een droom? En zelfs

als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een
reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt
naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een angstaanjagende,
nagenoeg onverslaanbare vijand.
Delia's gave Virginia Andrews 2020-05-15 Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra
weet dat als geen ander nadat een tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige leven met
haar geliefde. ‘Delia’s gave’ is het derde en laatste deel van de Delia-serie van bestsellerauteur Virginia Andrews.
Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander. Nadat een
tragisch bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige romance met Adan, de zoon van een
welgestelde politicus, voelt ze zich verloren. Wanneer ze ontdekt dat ze Adans kind draagt, heeft ze de
belangstelling van diens vader. Hij gaf haar steeds de schuld van het ongeluk maar richt zich nu op de aanstaande
baby. Delia denkt dat hij haar heeft vergeven, maar al snel blijkt dat hij van plan is haar aan de kant te schuiven en
het kind zelf op te voeden. Zijn mensen houden haar voortdurend in de gaten en Delia wordt continu
gemanipuleerd. Zodra Adan Junior geboren is, beseft Delia dat ze niet alleen vecht voor zichzelf, maar voor alles
waarin ze gelooft. Zal zij de onschuld van haar jeugd kunnen hervinden en een zonnige toekomst met haar gezin
tegemoet kunnen gaan? ‘Delia’s gave’ is het derde en laatste deel van de Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan
door ‘Delia’s vlucht’ en ‘Delia’s geluk’.
Ready player one Ernest Cline 2014-01-28 ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE
YOU READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige manier
waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden
mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt,
laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren
tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen
over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door
nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
Artemis Andy Weir 2017-11-25 Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu
Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels verkocht aan

20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont als beklemmend: steeds
maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote
rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de
eerste en enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair
bent, en Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert nauwelijks
genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende
carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter
zich te laten en eindelijk het leven te leiden waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te
zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al
helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen
voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij van Artemis.
Statusangst Alain de Botton 2006 Essay over het algemene hedendaagse gevoel tekort te schieten, gemeten naar
eigen of andermans normen.
Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor fantasy.
Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien als het beste
wat sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar nauwelijks overleefd.
Om een derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende kinderen een opleiding
krijgen tot gezagvoerder van een sterschip van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al heel jonge
leeftijd gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de schoolleiding torenhoge
verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet Zal het Ender lukken om de held te worden
die de Aarde gaat redden?
Met tien in het bed Penny Dale 2003 De tien speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed ligt, belanden stuk voor
stuk op de grond; gelukkig komen zij allemaal terug. Prentenboek met illustraties in gedekte kleuren voor kinderen
vanaf ca. 4 jaar, om tot tien te leren tellen.
De roep van de wilde kat / druk 1 Linda Newbery 2007-10 De ouders van Josh (ik-figuur) zijn gescheiden en zijn
moeder heeft een nieuwe partner. De geboorte van een zusje heeft duidelijk invloed op het gezin, vooral op Jamie,

de jongere broer van Josh. Vanaf ca. 12 jaar.
De kleur van toverij Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Word jij dan niet bang als je hoog bent?’ vroeg Rinzwind. ‘Nee,’ zei
Tweebloesem. ‘Waarom zou ik? Je bent net zo dood na een val vanaf honderd meter als na een van vierduizend
vadem, zeg ik altijd maar.’ Rinzwind zag daar de logica niet van. Het ging niet om het vallen als zodanig, het was
het neerkomen... Het oerdeel van de Schijfwereldreeks, waarin we kennis maken met een wereldschijf die rust op
de schouders van vier enorme olifanten die getorst worden door de Grote Schildpad. Ga mee met de hilarische
expeditie naar de Velgrand van Rinzwind, die sukkel van een tovenaar. Lees hoe de stad Ankh-Meurbork het
voordeel van brandverzekering ontdekt... als je er zelf de brand in steekt. Leef mee met de onnozele toerist
Tweebloesem en zijn Bagage: een levende kist op honderden beentjes. Boordevol fantasie en barstensvol
avontuurlijke grappen.
Delia's vlucht Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk, ligt het
leven van de 15-jarige Delia Yebarra in puin. Ze verlaat het Mexicaanse dorp waar ze opgroeide en maakt een
nieuwe start in Amerika. ‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel van de driedelige Delia-serie van bestsellerauteur Virginia
Andrews. Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk met een vrachtwagen, ligt het leven van de
vijftienjarige Delia Yebarra totaal overhoop. Ze verlaat het Mexicaanse dorpje waar ze is opgegroeid en maakt een
nieuwe start in Amerika. Het leven op het landgoed van haar steenrijke tante Isabella in Palm Springs, Californië
zou een droom moeten zijn voor een plattelandsmeisje als Delia, maar het lijkt meer op een nachtmerrie. Haar tante
weigert Delia de toegang tot het grote huis en verbant haar naar de bediendenverblijven, samen met een leraar die
zich maar al te graag aan de mooie Delia zou vergrijpen. Hoewel haar neef Edward aardig tegen haar is, wordt ze
behandeld als oud vuil door haar nichtje Sophia, die jaloers is omdat Delia zo veel knapper is dan zij. Maar net als
Delia enigszins begint te wennen aan het Amerikaanse leven, belandt ze door vreselijke omstandigheden weer
terug in Mexico, dat ze amper terugkent. Waar zal Delia zich ooit nog thuisvoelen? ‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel
in de driedelige Delia-serie en wordt gevolgd door ‘Delia’s geluk’ en ‘Delia’s gave’.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten
om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark
Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die

ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen
kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de
aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een
reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren.
De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem
eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis
en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate
meeslepend. The Wall Street Journal
New Scientist 2007
Banksy Will Ellsworth-Jones 2012 Biografie van de Britse street art-kunstenaar (ca. 1973- ).
Lieve Amy Helen Callaghan 2016-08-15 ‘Lieve Amy’ is een spannende literaire thriller van Helen Callaghan. Deze
thriller gaat over Margot Lewis, die in de dertig is en een adviesrubriek heeft in een plaatselijke krant in Cambridge.
Ze krijgt heel veel brieven voor haar column ‘Lieve Amy’ – maar ze heeft nog nooit eerder een brief als deze
ontvangen: Lieve Amy, Ik weet niet waar ik ben. Ik ben ontvoerd en een vreemde man houdt me gevangen. Ik ben
bang dat hij me gaat vermoorden. Help me! Bethan Avery Jaren geleden verdween Bethan Avery spoorloos en ze
werd al die tijd dood gewaand. Iemand moet dus gewoon een nare grap hebben uitgehaald met deze brief. Maar
wanneer Margot nog meer brieven ontvangt, wordt het duidelijk dat de afzender details van de zaak kent die niet
zijn vrijgegeven door de politie. Margot besluit zelf de afzender op te sporen en er volgt een spannende race tegen
de klok, die de lezer de adem zal benemen. Voor fans van Nicci French.
Tribe of mentors Timothy Ferriss 2019-07-09 Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4
uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss
stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte
profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te beantwoorden en
buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van
meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah
Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor

verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat
inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd! Profiteer nu van de
levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven?
In Een werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’
Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Blauwe ogen Joanne Harris 2011-12-20 Op internet kun je worden wie je wilt zijn... Er was eens een weduwe met
drie zoons genaamd Zwart, Bruin en Blauw. Zwart was de oudste, humeurig en agressief. Bruin was de middelste,
timide en saai. Maar Blauw was moeders lieveling. En hij was een moordenaar. B.B. is een 42-jarige man die als
enige van drie broers nog thuis woont bij zijn moeder. Zijn leven speelt zich grotendeels online af, op de website
badguysrock. Hij noemt zich daar blueeyedboy en beweert een moordenaar te zijn. Een klein groepje mensen volgt
zijn blog en schrijft zelf ook, onder wie Albertine, met wie hij een duister verleden deelt. Maar schrijven zij verhalen,
of gaan de teksten over het echte leven? En als dat laatste het geval is, wie schrijft dan de waarheid? Door hun
verhalen en moorddadige fantasie'n komt de gruwelijke waarheid over blueeyedboy aan het licht.
One Flew Over the Cuckoo's Nest Ken Kesey 2015-03-04 De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de
psychiatrische inrichting van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door
geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de
komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een
makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe
hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big
Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee
prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn
vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse,
soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en
kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest
indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij -`zware botten en `zwembandjes ?
Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici en wetenschappers of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan

opleggen waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma is het verrassende
antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en
de beste seks? En hoe krijg je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de
beste resultaten?Body, een lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de
slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe wat echt werkt!
Ready Player Two Ernest Cline 2021-09-30 Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player
One! ‘Het is moeilijk om de verwachtingen waar te maken na het ongelooflijke succes van Ready Player One, maar
Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het winnen van de door oasis-oprichter James Halliday
georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts een ontdekking die alles verandert: in de archieven van Halliday ligt een
nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen en oasis duizend keer wonderbaarlijker – en
verslavender – zal maken dan zelfs Wade ooit had durven dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht, met een
nieuw raadsel; Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op
de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat hij wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen
leven en de toekomst van oasis op het spel, maar ook het lot van de mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende
fantasie en dreigende werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over
de toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld waarin we nu leven. Of je nou zwart, wit,
vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’ TREVOR NOAH
Over de methode René Descartes 1977 Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer (15961650) de grondlijnen van zijn filosofie uittekent.
Stad van sluiers Zoë Ferraris 2011-06-17 Op een hete namiddag wordt het zwaar verminkte lichaam van een vrouw
aangetroffen op het strand van Jeddah. Detective Osama Ibrahim krijgt de opdracht om deze raadselachtige moord
te onderzoeken een schier onmogelijke opgave in een stad waarin veel versluierd wordt. Maar Katya Hijazi, de
enige vrouwelijke lijkschouwer van het mortuarium, bijt zich vast in de zaak en ontdekt dat het slachtoffer de jonge
filmmaakster Leila Nawar is, die vanwege haar controversiële documentaires veel vijanden heeft. Wanneer Osama
en Katya samen met hun vriend, de woestijngids Nayir Ash-Sharqi, de moord trachten op te lossen, voert hun
zoektocht van de verkeersdrukke boulevards van Jeddah via de desolate buitenwijken naar de immense,

uitgestrekte woestijn.
Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci 2017-06-06 Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci laat zien hoe
deze oude filosofie toepasbaar is in het moderne leven. Toen Pigliucci de vijftig naderde, werd hij overvallen door
grote levensvragen en het besef van zijn eigen sterfelijkheid. Hij ging zich verdiepen in de praktische filosofie van
de stoïcijnen, die uitstekend past bij seculiere westerlingen. Ze leert je te focussen op wat binnen je macht ligt en zo
een zekere gelijkmoedigheid te bereiken. Pigliucci combineert een glasheldere uitleg van deze tijdloze filosofie met
persoonlijke voorbeelden. Ten slotte formuleert hij twaalf leefregels voor de moderne stoïcijn.
Charles Street 44 Danielle Steel 2012-02-24 Galeriehoudster Francesca Thayer woont in een prachtig huis op
Charles Street 44. Als haar relatie stukloopt is ze de wanhoop nabij: ze staat er alleen voor en moet een gigantische
hypotheek afbetalen. Ze besluit huisgenoten te zoeken en al gauw dienen zich kandidaten aan. Hoewel die allemaal
heel verschillend zijn, bieden ze haar hun onvoorwaardelijke vriendschap. Zo herstelt Francesca langzaam van
haar verdriet. Maar zal ze zich ook open kunnen stellen voor een nieuwe relatie?
Books in Print Supplement 2002
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige
perceptie van de werkelijkheid.
Leviathan ontwaakt James Corey 2014-08-25 James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid
heeft de planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen, maar het zonnestelsel vormt
inmiddels een dicht netwerk van koloniën. Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan
gebukt onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun lange arm reikt tot diep in de
Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim
Holden ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het
uitbreken van een alomvattende oorlog in het universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door
een schip van de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de aanval te
achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij ontdekt meer, véél meer zelfs... Een interstellair
complot dat het voortbestaan van de complete mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de
drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van het type waar ik sinds mijn

vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' George R.R. Martin
Er is geen held voor nodig H. Norman Schwarzkopf 1992 Autobiografische beschrijving van het leven en de militaire
loopbaan van generaal H. Norman Schwarzkopf, een loopbaan die werd afgesloten als opperbevelhebber van de
geallieerde strijdkrachten in de Golfoorlog tegen Irak (1990-'91).
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je
pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is
groot dat je als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss
heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu.
Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker
niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van werken tot je pensioen. Of je nu
die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of
gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit
revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of
je nu een overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen
werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden en
hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
Het Unabomber manifest Theodore John Kaczynski 1996 Manifest van een anti-industrieel die in de periode 19781995 in de Verenigde Staten verantwoordelijk was voor vele politieke bomaanslagen.
Een kleine geschiedenis van iedereen die ooit heeft geleefd Adam Rutherford 2018-08-23 Een kleine geschiedenis
van iedereen die ooit heeft geleefd van Adam Rutherford is een adembenemende ontdekkingsreis door de
menselijke geschiedenis, voor iedereen die Harari’s Sapiens heeft gelezen. In onze unieke genomen dragen we
allemaal de geschiedenis van onze soort – geboorte, dood, ziekte, oorlog, hongersnood, migratie en héél veel seks.
Maar die verhalen zijn altijd verborgen gebleven – tot nu. Wie waren onze voorouders? Waar kwamen ze vandaan?
Genetici zijn plotseling historici geworden en het harde bewijs in ons DNA heeft alles we dachten te weten over de
afgelopen 100.000 jaar in een ander daglicht gesteld. De bejubelde wetenschapper en schrijver Adam Rutherford
zal je anders doen denken over neanderthalers, evolutie, royalty, ras en zelfs roodharigen.
Meditaties over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en het onderscheid tussen menselijke ziel en
lichaam worden bewezen

René Descartes 1996
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor
mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen.
In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won
de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Emergency Medicine Judith E. Tintinalli 2003-11-04 The essential emergency medicine reference! A Doody's Core
Title! Covers the gamut of emergency medicine practice in brief, clinically focused chapters. New to this edition are
chapters on bioterroism and weapons of mass destruction, pharmacology of antimicrobials, antifungals, and
antivirals, principles of drug interactions, endocarditis, and abdominal and pelvic pain in the non-pregnant patient.
Pharmacologic considerations, tables of vital differential diagnoses, and observation criteria throughout are new
features reflecting developments in this dynamic specialty. "considered by most in the discipline to be a bible of
emergency medicine" --Journal of Family Medicine, review of fourth edition. ENDORSED BY THE AMERICAN
COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de
medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van
Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan
van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken
met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat

zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het
experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd
over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie] Paul Tiffany 2010 Adviezen en tips voor het opstellen van een
ondernemingsplan.
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 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
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 Mayaruïnes, 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.
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met name de

financiële wereld.
Armada Ernest Cline 2016-02-23 Voor Zack Lightman is het een dag als alle andere. Hij zit uit het raam te staren
tijdens een saaie les wiskunde. Plotseling ziet hij een ufo langsvliegen. Hij denkt dat hij gek is geworden. Als hij wat
beter kijkt, weet hij wel zeker dat hij gek is geworden. Het ruimteschip ziet er namelijk precies zo uit als dat van de
kwaadaardige aliens in Armada, de game waar Zack zo verslaafd aan is dat hij op de wereldwijde ranking op de
zesde plek staat. Wat hij ziet blijkt allemaal echt te zijn. Aliens zijn vastbesloten de aarde te vernietigen en zullen
binnen vierentwintig uur aanvallen. De wereld maakt zich op voor een verwoestende aanval. Zack en andere
fanatieke spelers van Armada moeten drones besturen om te helpen de aarde te verdedigen. Het lot van de wereld
ligt plots op de schouders van de nerds.
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