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Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika
tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn
geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een
blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen
alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante,
excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn
hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en
hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd
geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door
huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van
een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel
voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit
het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een
vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes
hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The
New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie
stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National
Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
`De oorlog die hem vernietigde, schiep hem als schrijver Gedurende acht jaar deed Shane
Salerno voor een ambitieuze filmdocumentaire onderzoek naar het leven van J.D. Salinger
(1919-2010), de wereldberoemde auteur van The Catcher in the Rye. Salinger publiceerde in
relatief korte tijd, tot begin jaren zestig, vijf boeken en trok zich daarna terug uit de
openbaarheid. Salerno interviewde meer dan 200 mensen die hem gekend hebben:
familieleden, goede vrienden, geliefden en (jonge) minnaressen, brothers-in-arms tijdens de
Tweede Wereldoorlog, klasgenoten, buren, redacteuren, uitgevers en collegas uit New York.
Het resultaat: de definitieve biografie van een van de meest fascinerende en raadselachtige
figuren uit de moderne wereldliteratuur, die voor het eerst helderheid verschaft over de
redenen van Salingers kluizenaarsbestaan.
Dit werkboek vult "De zeven eigenschappen die jou succesvol maken' praktisch aan en helpt
het leven beter en leuker te maken. Vind jij het weleens moeilijk om keuzes te maken? Je weet
misschien niet precies wat je wilt en wat nu eigenlijk goed voor je is. Bijvoorbeeld op school, bij
de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige vrienden je onzeker maken. Maar je weet dat
je het zelf wel kan en dat je ouders niet voor jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt dat dan toch
moeilijk te zijn. Je wilt graag zelfstandig beslissen, maar hoe doe je dat nou 't best? Sean
Covey kent deze problemen; de oplossing beschreef hij in Zeven eigenschappen die jou
succesvol maken! Dit boek werd een succes in Nederland en er ontstond grote vraag naar het
praktische werkboek. Dit werkboek helpt je om de ideeën in Zeven eigenschappen toe te
passen op je eigen leven; het staat vol tips en trucs, invuloefeningen, enquêtes en doelijstjes
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zodat je heel praktisch aan het werk kunt om je leven beter, leuker en spannender te maken.
Je kunt het thuis gebruiken, of met klasgenoten. ALLEEN GESCHIKT VOOR TABLETS.
Filosofie voor beginners maakt op een uitermate originele wijze de leek wegwijs in de filosofie,
een terrein dat veel mensen direct geneigd zijn als 'moeilijk' te bestempelen. Filosofie voor
beginners verklaart en illustreert - het boek bevat zo'n driehonderd originele tekeningen van de
auteur - moeilijke filosofische begrippen op een manier die ze toegankelijk maakt voor degene
die weinig of niets van filosofie afweet. De tekeningen hebben een cartoonachtig karakter en
zijn juist daardoor een goede hulp bij het verhelderen van complexe filosofische begrippen en
theorieën. Filosofie voor beginners geeft een beknopte inleiding in de filosofie. Het begint bij de
oude Grieken en schetst de verdere geschiedenis van de filosofie tot en met de behandeling
van eigentijdse filosofen. Een docent filosofie over dit boek: 'Zo kan dit boek de leemten vullen
in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar ook in de boekenkasten van tieners en
volwassenen.'
Archetypes of Wisdom: An Introduction to PhilosophyCengage Learning

Today we are used to clear divisions between science and the arts. But early
modern thinkers had no such distinctions, with ‘knowledge’ being a truly
interdisciplinary pursuit. Each chapter of this collection presents a case study
from a different area of knowledge.
In De grote vragen snijdt Donald Palmer de belangrijkste thema's aan die vanaf
de Griekse oudheid centraal staan in de westerse filosofie zoals de reden van
ons bestaan en de begrippen vrijheid, kunst, politiek en ethiek. Aan de hand van
ca. 500 door hem zelf gemaakte illustraties bespreekt Palmer op toegankelijke en
humoristische wijze wat de grote filosofen over deze onderwerpen naar voren
hebben gebracht. Hij maakt met zijn boek duidelijk dat waarlijk filosofisch
onderzoek ons verrassende inzichten kan verschaffen en een bevrijdende
ervaring kan zijn.
HOW TO GET THE MOST OUT OF PHILOSOPHY, Eighth Edition is a
companion textbook that equips students with the skills necessary to succeed in
an introductory Philosophy course. Beginning with how to study philosophical
texts, continuing through test-taking and writing strategies, and ending with tips
for ongoing college achievement, this handy guide prepares students for longterm accomplishment. Plus, the new edition is fully optimized to help students
take advantage of the Internet's research capabilities, and includes expanded
content on new media such as blogs, Wikipedia, and crowdsourcing. Using a
conversational writing style and delivering powerful study methods, HOW TO
GET THE MOST OUT OF PHILOSOPHY, Eighth Edition prepares students to
succeed in any classroom. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
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
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voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt
leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Nederlandse vertaling van een geschrift van de profeet en godsdienststichter
Mani (derde eeuw).
A world list of books in the English language.
Featuring lucid and conversational prose and a well-chosen, reader-friendly array of
succinct excerpts from canonical primary sources, ARCHETYPES OF WISDOM: AN
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY, 7E brings philosophy to life for readers. Extremely
student focused, this text examines philosophies and philosophers while using
numerous pedagogical illustrations, special features, and an inviting, approachable
page design that make this oftentimes daunting subject more engaging. The Seventh
Edition represents a careful revision, focused on enhancing the book's reader-praised
search for wisdom motif. In particular, this edition features new coverage of Lao-Tzu;
expanded, chapter-length treatment of Kierkegaard; and an engaging introduction to
the complex landscape of philosophy in the twentieth century through material on two
archetypal thinkers: Wittgenstein and Heidegger. An unmatched array of teaching and
learning resources including an online resource center with dynamic, easy-to-use
lecture and class preparation tools make ARCHETYPES OF WISDOM: AN
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY, 7E accessible to instructors and learners of all
levels. Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child
‘Razendsnel geschreven, nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer
thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson, scherpschutter bij de U.S. Marines,
moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een geheime
missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte
Sniper-serie. Jack Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S.
Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in het Midden-Oosten en de
Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller.
Een Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door
terroristen die hem binnen enkele dagen dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart
voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering Amerikaans-Engels
spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter
van de U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee,
als hij opdracht krijgt een missie op te zetten om de generaal in veiligheid te brengen.
Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de Syrische woestijn
te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die
alleen bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet
Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het duistere hart van de woestijn
betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand
die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde
generaal ligt in handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd
scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.’ – The
Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang van de
U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines
gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill
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Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniper-serie.
Growing up, we didn't have the Internet, our friends didn't cut themselves and text
messaging wasn't even on the radar. Today's young people are bombarded by media
of all kinds, and have instant access to any subject and any topic of their choosing.
Their media-saturated lives are inescapably inundated by chat rooms, movies, instant
messaging and their ipods. How do we help guide our children to live Godly lives
amidst this kind of cultural climate? Brett Ullman discusses, from a parent's
perspective, sensitive topics affecting today's young people including cutting, suicide,
substance abuse, sex and violence. Bringing hope and an awareness to today's
parents, Brett sheds light on how with increased knowledge of youth trends, adults can
be more discerning in their parenting strategies and better able to anticipate the needs
of their children as they navigate the often challenging waters of adolescence.
Featuring lucid and conversational prose and a well-chosen, reader-friendly array of
succinct excerpts from canonical primary sources, ARCHETYPES OF WISDOM: AN
INTRODUCTION TO PHILOSOPHY, International Edition brings philosophy to life for
readers. Extremely reader friendly, this test examines philosophies and philosophers
while using numerous pedagogical illustrations, special features, and an approachable
page design to make this oftentimes daunting subject more engaging. The Seventh
Edition represents a careful revision, focused on enhancing the book's reader-praised
search for wisdom motif. This edition is supported by an unmatched array of teaching
and learning resources including an online resource center with dynamic, easy-to-use
lecture and class preparation tools.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein
in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel
Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor
de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel
ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen
- onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek:
helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking
met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book
Review
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met haar moeder en haar zusje in het
12e en armste district van Panem. Daar heerst het keiharde regime van het
welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen moeten twaalf jongens en
twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood. Zo
begeeft ook Katniss zich onder het oog van de hele bevolking in de gemanipuleerde
arena. Gevangen in een meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden
en corrupte politici staat ze voor de vraag: hoe ver ga je om te overleven?

Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op
deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog
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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
Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel
bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de
moeder van Adam die ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat
je aan het denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft
voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is
niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante
in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de
problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder confronterend te
worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij zijn moeder verloor,
en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn
diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam
ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van
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wonderen en rariteiten.
Van de auteur van de cult-serie American Gods 'Door oude Noorse mythologie te
combineren met de stijl van de 21e eeuw, weet Gaiman een geheel genre nieuw
leven in te blazen voor de moderne lezer.' - Newsweek Gaiman verwerkt de
losse Noorse mythen tot een doorlopend verhaal dat begint met het ontstaan van
de legendarische negen werelden en duikt dan in de levens van goden, dwergen
en reuzen. Zo moet Thor zich vermommen als vrouw - lastig, met een baard en
onstilbare honger - om zijn gestolen hamer terug te krijgen. Het bloed van Kvasir
- de scherpzinnigste god van allen - wordt in honingwijn veranderd en geeft de
drinkers ervan magische krachten. Het boek bereikt zijn piek aan het einde met
het epische verhaal van Ragnarok: de ondergang van de goden en de geboorte
van een nieuwe tijd en nieuwe mensen.
Op een zinderend hete dag in augustus 1954 gaat de 13-jarige Jubie Watts met
haar familie voor het eerst met vakantie. Vanuit North Carolina rijden ze in een
volgepakte auto naar Florida, samen met de zwarte hulp Mary. Zo lang als Jubie
zich kan herinneren is Mary er; om schoon te maken, om te koken, om Jubie te
kalmeren na een woede-uitbarsting van haar vader, om haar te troosten als haar
moeder onbereikbaar is. Onderweg vallen Jubie de verbodsborden voor zwarte
mensen op, en ze realiseert zich dat die ook voor Mary gelden. Hoe verder ze
naar het zuiden komen, hoe meer de spanningen toenemen. Dan neemt hun reis
een schokkende wending. Jubie moet onder ogen zien dat niet alleen de wereld
om haar heen een verschrikkelijk oord kan zijn, maar dat ook haar ouders daarin
geen verschil willen maken. Tegen wil en dank wordt Jubie op zichzelf
teruggeworpen en neemt ze de moedigste beslissing van haar leven. Het verhaal
van Jubie Watts, die opgroeit in een tijd die broeit van spanning en verandering,
is tegelijk het universele verhaal van liefde, verdriet, hoop en moe
Vols. for 1969- include a section of abstracts.
Dossey & Keegan's Holistic Nursing: A Handbook for Practice, Eighth Edition
covers basic and advanced concepts of holism, demonstrating how holistic
nursing spans all specialties and levels. This text is distinguished by its emphasis
on theory, research, and evidence-based practice essential to holistic nursing.
De Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdzu) is een van de meesterwerken uit de
wereldliteratuur. Het werk ontleent zijn naam aan Zhuang Zi (Meester Zhuang de
Volkomene), die in de vierde eeuw voor onze jaartelling geleefd moet hebben.
Als een van de grondleggende teksten van het taoïsme heeft de Zhuang Zi een
grote invloed uitgeoefend op de mystiek en de kunst van het Verre Oosten.
Ondanks zijn meer dan tweeduizendjarige ouderdom is de Zhuang Zi nog steeds
een van de meest geliefde boeken in China en Japan, een werk vol wijsheid en
humor, vol ironie over onze menselijke kennis en wetenschap, en vol kritiek op
de schijnheiligheid van zedenmeesters. De Zhuang Zi bestaat uit drie delen, die
de innerlijke, de uiterlijke en de gemengde geschriften worden genoemd. De
innerlijke geschriften zijn de oudste en worden aan Zhuang Zi zelf
toegeschreven. De twee andere delen zijn het werk van zijn navolgers uit de
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derde eeuw voor onze jaartelling. Toch vormen de verschillende geschriften een
aansluitend geheel waarin de steeds vernieuwende gedachtewereld van het
taoïsme in zijn volle diepgang tot uitdrukking komt. '
Een dorpje aan de kust van Maine. De katholieke familie Tetherly en het joodse
gezin Copaken zijn buren, maar niet bevriend met elkaar. Toch komt het tot een
huwelijk tussen hun kinderen. Op de trouwdag verlaten de bruiloftsgasten na de
ceremonie de kerk. Het bruidspaar blijft met de fotograaf achter om nog wat
foto's te schieten. Het paar laat wel erg lang op zich wachten en de gasten
beginnen ongeduldig te worden. Dan komt het nieuws van een noodlottig autoongeluk. In Zomerse fuga beschrijft Ayelet Waldman op hartverscheurende wijze
de nasleep van dit dramatische ongeluk en de impact ervan op beide families.
Het is een prachtig familieepos over liefde, vriendschap en rouw, en laat zien hoe
onheil mensen op onvermoede manieren dichter tot elkaar kan brengen.
List of members in v. 1- .
This useful and richly informative book will inspire and motivate readers to
appreciate the importance and relevance of philosophy in their everyday lives. A
user-friendly format provides detailed content coverage and critical reasoning
skills development. Its “applied focus” pays attention to the personal and
practical relevance of philosophy by focusing on its experiential, therapeutic, and
social applications—complemented by a built-in study guide and substantial
excerpts from classical original sourceworks. Six chapters cover: what philosophy
is, philosophies of life, logic and philosophical method, epistemology and
metaphysics, ethics, and political philosophy. For individuals new to, and
interested in, the study of philosphy.
ARCHETYPES OF WISDOM, 9E uses a historical approach to bring philosophy
to life through lively narratives, engaging illustrations, and a student-friendly
writing style. Using its signature conversational prose, the textbook guides
students through the lives and works of history’s greatest philosophers, drawing
from both canonical primary sources and the latest philosophical critiques.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Vol. 77- includes Yearbook of the Association, 1931Copyright: d1ae2118e4b9f660507eb03dc22af4c3
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