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Experimenteel psycholoog Steven Pinker verdedigt in zijn boek ‘Verlichting nu’
vurig de waarden van de Verlichting. Met behulp van de wetenschap en het
humanisme zullen we de problemen die we hebben als mensheid oplossen en
verder gaan op het pad van de vooruitgang. Wie de krant erop naslaat, is
geneigd te denken dat de wereld gedoemd is ten onder te gaan, of dat de
periode van vooruitgang voorgoed voorbij is Steven Pinker laat zich echter niet
gek maken en kijkt naar de feiten. En die zijn hoopvol. We worden gezonder,
rijker, leven meer in vrede, en zijn zelfs steeds gelukkiger. En dat is niet alleen zo
in het rijke Westen, maar overal ter wereld. De oorzaak? Het vertrouwen in
wetenschap en redelijk denken dat sinds de Verlichting steeds wijder is
verspreid. Wat wel waar is: die Verlichting staat onder druk. Er is scepsis tegen
wetenschap, en demagogen proberen het vertrouwen in redelijk denken te
ondermijnen.
50 Debate Prompts for KidsScholastic Inc.
* Een meeslepende roman, prachtig geschreven. Met een geweldig
inlevingsvermogen verkent Kim Edwards de impact van een familiegeheim dat de
grenzen van liefde en verzoening tart. - Ursula Hegi, auteur van Stenen van de
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rivier Op een stormachtige nacht vol sneeuw aan het begin van de jaren zestig
verlost een jonge dokter zelf zijn vrouw. Tot hun verrassing wordt er een tweeling
geboren. Helaas blijkt een van de kinderen het Down-syndroom te hebben.
Omdat zijn vrouw door de verdoving te versuft is om te merken wat er aan de
hand is, vertelt de dokter haar dat het meisje gestorven is. Hij geeft de baby mee
aan een verpleegster, die haar meeneemt naar huis in plaats van naar een
inrichting. De verpleegster voedt het kind op als was het van haarzelf. Dan
ontspint zich een verhaal rond deze personages: de arts en zijn vrouw, de
verpleegster die een partner krijgt en de kinderen die gescheiden opgroeien,
maar elkaar door een speling van het lot uiteindelijk toch zullen ontmoeten. Een
verhaal vol onverwachte wendingen rond de last van geheimen, verlies en
verlangen. Kim Edwards debuteerde met de publicatie van een alom bejubelde
verhalenbundel waarvoor ze zowel de Whiting Writer’s Award als de Nelson
Algren Award ontving. Edwards doceert schrijfvakken aan de universiteit van
Kentucky
This book addresses the challenges of designing effective afterschool activities,
provides quality program models from experts in the field, and aligns learning
standards with youth development principles.
Should students get paid for attending school? Is year-round school a good
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thing? IF you find $100, is it yours to keep? Fifty topics kids will want to talk and
write about. Reproducible debate sheets include pro and con points to get kids
thinking about both sides of the issue.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op
Twitter
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste
deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter:
Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste
vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens
nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet
op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in
handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En
dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou
zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Om getuige te kunnen zijn van de gebeurtenissen aan de grens met Mexico
besluit Francisco Cantú in 2008 dienst te nemen bij de us Border Patrol, de
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Amerikaanse grenswacht. De streep wordt een rivier is zijn persoonlijke verslag
daarvan. In extreme hitte en kou spoort hij illegalen op. Hij detineert uitgeputte,
uitgedroogde en wanhopige mannen, vrouwen en kinderen. Hij onderschept
drugspartijen en bergt dode lichamen. Het werk eist een zware tol. Cantú krijgt
nachtmerries en neemt ontslag. Maar ook daarna blijft de periode hem
achtervolgen. In bloedstollend proza probeert hij zijn geschiedenis een plaats in
zijn dagelijks leven te geven. Cantú laat ons meedenken over landsgrenzen en
pakt daarbij een van de grootste politieke en sociale problemen ter wereld aan.
Met zijn schrijnende verhalen over hoop en wanhoop, over mensen die met
gevaar voor eigen leven de grens willen oversteken, dwingt Cantú ons te
luisteren en mee te voelen. Hij zet vraagtekens bij de politiek en de vastgeroeste
ideeën over grenzen, waardoor niet alleen talloze levens van migranten en hun
families ontwricht raken, maar de menselijkheid zélf geweld wordt aangedaan.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna
zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na
veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen,
maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat
hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem
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te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken...
Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In
Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen
pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht
om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en
grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een
zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het
reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn
dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
De vader van de jonge Suzy wordt naar Vietnam uitgezonden. Hoe veilig is haar vader
daar? En wanneer komt hij terug? De maanden gaan voorbij. Met elke ansichtkaart van
haar vader wordt Suzy banger dat ze hem niet meer zal herkennen. Wanneer hij
terugkeert, ontdekt Suzy dat de oorlog hem wel heeft veranderd, maar dat hij heel veel
van haar houdt. Autobiografisch, indrukwekkend prentenboek van bestsellerauteur
Suzanne Collins. Met heldere, vriendelijke illustraties van James Proimos.
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
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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
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen
wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen
en gevoelens besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het
advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt.
De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun
dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven
(speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed. De debuutroman
van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy
Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder
meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar
romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als
kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd
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goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New
York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman
werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Op de dag dat Edwidge ontdekt dat ze zwanger is, hoort ze dat haar vader ongeneeslijk
ziek is. Ze neemt direct contact op met de broer van haar vader in Haïti. Oom Joseph is
als een tweede vader voor Edwidge: ze woonde jarenlang bij hem in huis, tot ze op
haar twaalfde herenigd kon worden met haar ouders in New York. Vol compassie en
ontzag vertelt Edwidge het levensverhaal van de twee broers. Hoe oom Joseph haar
opvoedde en hoe hij op een dag zijn stem verloor, waardoor hij niet meer kon preken in
de kerk die hij zelf had gebouwd. En hoe haar ouders een nieuw leven begonnen in
Amerika, waar ze voortdurend vreesden voor de veiligheid van familie en vrienden die
in Haïti achterbleven. Edwidge Danticat schreef met Vaarwel, broer een diep
ontroerend familierelaas over de levens en de dood van twee broers, en haar liefde
voor hen beiden.
Middle school teachers will find everything you need to set up your classroom for
maximum learning, prepare dynamite lessons, create an effective classroom
management plan... and so much more! From getting ready for the first day to staying
on target through June, this must-have book will be your companion for years to come.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij
haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan
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degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is
aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er
allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk
wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus),
maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij
nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet
welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en
witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt
Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek
hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te
wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te
hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend
verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van
racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een
must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is
serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky
Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en
aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat Justyce en Manny
overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun
kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met de politie in
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aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke
dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de
ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin
doen?

De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer
verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie
Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een
Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in
vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van
meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze
opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensapwaterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier
van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
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Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar
een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart
boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de
Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de
verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar
schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood
en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar
zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en
verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven.
Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort
boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Het universum is levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van
oudsher het universum als een inerte massa en een lege ruimte. Duane Elgin
brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en fysica samen en laat zien dat
het universum niet dood is maar levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie
in harmonie is met de belangrijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit hoe
deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de evolutionaire weg van de
mens verandert. Om uit de bestaande wereldcrisis te komen is het belangrijk om
samen te leven in plaats van elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste
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belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het levende
universum te leven.
Offers strategies and warm-up exercises for helping students speak in front of a
group.
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 AfrikaansAmerikanen, 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.
Offers illustrations of different types to prompt third- to fifth-grade writing
assignments
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Introduces the type of debate known as public forum, controversy, or crossfire
debate, discussing how to form a team, research a topic, and prepare a
successful presentation.
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
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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.
In de nabije toekomst hebben wereldoorlogen de aarde veranderd in een permanent slagveld.
De overlevende mensen zijn sekse- en haarloze wezens geworden die verhalen schrijven op
hun spierwitte huid. De bloeddorstige Jean de Men grijpt de macht en onderwerpt iedereen
aan zijn ijzeren tucht. Een groep rebellen komt in opstand, aangevuurd door het lied van de
kind-strijder Joan. Joans verhaal en haar unieke gave zullen het lot van de wereld voor altijd
veranderen.
Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige levende bewoner van
een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige beschermers nog
leefden, maar hij leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En dat komt hem goed van
pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de wonderen en verschrikkingen van
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zowel de wereld van de levenden als van de doden aan? En dan zijn er ook nog gruwels en
nachtmergels, demonen die noch bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit
ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als Coraline en Ster zo betoverend en
verrassend dat kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen gaan. '
Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen moeite de
bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn
kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de naschokken van een grote
terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plek, en worden
gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer
hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad een politiestaat is geworden, waar elke
burger wordt behandeld als een potentiële terrorist. Niemand gelooft wat hem en zijn vrienden
is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory
Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij won
diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young
Global Leader van het web.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze
dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
In het onderwijs heeft zich in de laatste decennia een stille crisis voorgedaan. Lang werd
onderwijs gezien als de plek waar leerlingen kritisch leren denken en gevormd worden tot
ontwikkelde en begripvolle burgers. Maar sinds we economische groei boven alles plaatsen, is
ook het onderwijs erop gericht economisch nuttige en productieve leerlingen af te leveren.
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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.
Stimulating Non-Fiction Writing! Inspiring Children Aged 7-11 offers innovative and exciting
ways to engage children in non-fiction writing, giving professionals the confidence and practical
advice that they need to support children in producing quality non-fiction texts in the classroom.
Packed full of interesting ideas, resource suggestions and practical activities, the book
explores the various ways professionals can purposefully encourage ‘child authors’ to
develop their non-fiction writing skills. Tried-and-tested resources, ‘Gold star!’ tips and
practical suggestions are underpinned by research-informed teaching strategies and academic
information to strengthen professional practice associated with the teaching of non-fiction
writing. By taking a stimulating approach to each text type and linking activities to known texts
and stimuli, the book offers differentiated advice for working with children in Lower and Upper
Key stage 2. Chapters consider text types that include: Instructions Persuasive texts Nonchronological reports Correspondence texts Discussion texts This new text is the perfect guide
for inspiring children aged 7-11 in the classroom and will energise and enrich classroom
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provision and practice by being an essential resource for teachers and students on teacher
training courses.

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.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere
dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten
voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
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ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen
kijkt? Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor
een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven
op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in
maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem
vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen
arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest
vervullen.
Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij haar
geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle
illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal
verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun
gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van
Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar
vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een
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geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het
Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan
moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes,
buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld
kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een
slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke
illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De
Grote Vriendelijk Podcast
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