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Detective Gunnhildur Gísladóttir, beter bekend als
Gunna, is nog maar recentelijk van haar functie in het
landelijke dorpje Hvalvík gepromoveerd naar Reykjavík,
waar ze aan het hoofd staat van de afdeling Ernstige
Delicten. Reykjavík is net opgeschrikt door een moord,
een reeks mishandelingen en een bankoverval, waarbij
steeds dezelfde notoire crimineel betrokken lijkt: Lange
Ommi. Tegelijkertijd zit Gunna op de moordzaak van een
vrouw, een sexy fitnesscoach die op gruwelijke wijze om
het leven is gebracht in haar eigen appartement. In de
loop van dit onderzoek haalt Gunna een aantal feiten
boven water die niet voor iedereen even welkom zijn,
met name niet voor hooggeplaatste, invloedrijke
personen uit de omgeving van het slachtoffer. In de
hoogste machtsregionen van IJsland zijn blijkbaar
figuren actief die niet terugdeinzen voor moord... Net als
Quentin Bates' eerste IJslandmsyterie 'Bevroren
tegoeden' speelt ook het tweede deel in de serie ten tijde
van de financiële crisis die IJsland kort geleden aan de
rand van de afgrond bracht. Opnieuw schotelt
thrillerschrijver Quentin Bates ons een meeslepende
combinatie van moord, corruptie en financiële meltdown
voor.
Challenges the scientific theories on the establishment of
civilization and technology • Contains 42 essays by 17
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of alternative
science and
history, including Christopher Dunn, Frank Joseph, Will
Hart, Rand Flem-Ath, and Moira Timmes • Edited by
Atlantis Rising publisher, J. Douglas Kenyon In
Forbidden History writer and editor J. Douglas Kenyon
has chosen 42 essays that have appeared in the
bimonthly journal Atlantis Rising to provide readers with
an overview of the core positions of key thinkers in the
field of ancient mysteries and alternative history. The 17
contributors include among others, Rand Flem-Ath,
Frank Joseph, Christopher Dunn, and Will Hart, all of
whom challenge the scientific establishment to
reexamine its underlying premises in understanding
ancient civilizations and open up to the possibility of
meaningful debate around alternative theories of
humanity's true past. Each of the essays builds upon the
work of the other contributors. Kenyon has carefully
crafted his vision and selected writings in six areas:
Darwinism Under Fire, Earth Changes--Sudden or
Gradual, Civilization's Greater Antiquity, Ancestors from
Space, Ancient High Tech, and The Search for Lost
Origins. He explores the most current ideas in the
Atlantis debate, the origins of the Pyramids, and many
other controversial themes. The book serves as an
excellent introduction to hitherto suppressed and
alternative accounts of history as contributors raise
questions about the origins of civilization and humanity,
catastrophism, and ancient technology. The collection
also includes several articles that introduce, compare,
contrast, and complement the theories of other notable
authors in these fields, such as Zecharia Sitchin, Paul
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The popular theme of the book deals with the underlying
causes of mysteries and unresolved questions of great
interest to both layman and serious scholar that have
become commonplace on this planet, ranging from
scientific enigmas, such as the Moon, the origins of the
Great Pyramid and Sphinx, to religious contradictions on
the life of Jesus Christ, the nature of the soul, heaven
and hell, and the popular puzzles, such as the Bermuda
Triangle, Stonehenge, etc., with a thorough review of the
notorious 9/11 event, revealing the true underlying
menace. However, while exploring these fascinating
subjects, their hidden agendas are exposed, revealing a
history of gross manipulation, assisted by the role of
mythology, and how this is concealed within media
politics, covert politics and exo-politics, combining the
activities of HAARP, the Illuminati and MJ-12, etc.,
finalising with what is in store for the human race.
De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét
afstuderen? Olivia staat op het punt om als beste van
haar klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik
ontdekt dat ze een onderdeel van haar studie nog niet
heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit voor
elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet
ondertekend formulier... Vrijwilligerswerk bij een
plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand moeten
helpen, maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar
grote nieuwsgierige familie er niet achter komt. Dat blijkt
nog een hele uitdaging, want haar moeder kan iedere
stap volgen met een tracking app op haar telefoon.
Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes
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bewaren.
Nu kan er niets meer
misgaan, toch? Of schoppen de golfers en die knappe,
maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele plan in
de war? ‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De
Leesclub van Alles over 10 blind dates
Spanning a century from the early innovations of George
Melies to the recent Star Wars and Matrix films, this
history of special effects is presented through interviews
with thirty-eight key technicians. Also includes a list of
recommended DVD films.
Voorbij de ijsgrens van Preston & Child is een Gideon
Crew thriller, geschreven door de #1-bestsellerauteurs
van de Pendergast-thrillers. De vloek van het oerwoud
en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd
beste thrillers aller tijden. In Voorbij de ijsgrens blijkt een
mysterieuze meteoriet een gevaar voor de toekomst van
de aarde. Lukt het Gideon Crew om deze
allesvernietigende buitenaardse steen tegen te houden?
'Het duo dat altijd garant staat voor spanning en sensatie
is terug met een opwindend en intrigerend verhaal dat
ook nog eens stevig de vaart erin heeft.' Suspense
Magazine 'Het soort boek dat zich ervoor leent om
verfilmd te worden.' Kirkus Review
Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het
rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is
voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen,
disputen en problemen houden ons nog altijd bezig.
SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis
door een van ’s werelds belangrijkste classici. Mary
Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een
onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide tot een
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een gebied
van Spanje tot
in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun
wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze
eeuw. Deze gezaghebbende geschiedenis omspant
duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten
van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de
religie tot het stromend water. Het is het definitieve boek
over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.
De vertaalrechten van Slapende reuzen werden
internationaal overgenomen en de filmrechten zijn verkocht
aan Sony, waar het scenario geschreven wordt door David
Koepp, scenarioschrijver van o.a. Jurassic Park, Mission:
Impossible en Spider-Man. Slapende reuzen is het debuut
van Sylvain Neuvel en het eerste deel in een tweeluik. Deel
2, Ontwakende Goden, verschijnt november 2017. Hoeveel
mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang waard? Als
Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar huis in
Deadwood, South Dakota rijdt, valt ze plotseling in een enorm
gat in de aarde. Ze komt bij op de bodem van een nagenoeg
perfect vierkante kuil, waarvan de muren vol staan met
ingewikkelde graveringen die licht geven en lijken te pulseren.
Maar de brandweermannen die haar komen redden, staren
naar een nog vreemder schouwspel: een klein, geschrokken
meisje in de palm van een reusachtige metalen hand.
Zeventien jaar later is het mysterie van dit bizarre artefact nog
altijd onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn
onbekend. Rose Franklin is inmiddels een hoogopgeleide
natuurkundige die een topgeheim team leidt om het mysterie
van de gigantische hand te ontrafelen. Samen met haar
collega's wordt ze aangestuurd door een naamloze man
wiens macht en functie net zo mysterieus zijn als de herkomst
van het object. Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op
het punt staan de meest merkwaardige ontdekking in de
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ervan voor de
mensheid bloot te leggen. Maar als de stukjes van de puzzel
eenmaal op hun plaats liggen, zal het resultaat dan juist een
middel voor eeuwige vrede of een wapen voor
massavernietiging blijken te zijn?
Beschrijving van de spirituele groei van de menselijke ziel
tussen de verschillende levens.
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het
hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen
schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het
betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet
steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar
maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een
prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en
hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is
aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar
geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me
gemaakt. Het is niet alleen spannend van begin tot eind,
maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci
Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een
bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt
van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale
jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort.
Professor Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis
met een medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor
te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste
verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op
de vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft
achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint
hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de
politie en de moordenaar zitten hun op de hielen... Dan
Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci Code, Het
Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
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Americans
believe
in the
existence of
extraterrestrials, and many are also convinced that aliens
have visited earth at some point in history. Included among
such popular beliefs is the notion that so-called ancient
astronauts (visitors from outer space) were responsible for
historical wonders like the pyramids. In The Cult of Alien
Gods, author Jason Colavito reveals for the first time that the
entire genre of ancient astronaut books is based upon
fictional horror stories, whose author once wrote that he never
wished to mislead anyone. In this entertaining and informative
book, Colavito traces the origins of the belief in ancient
extraterrestrial visitors to the work of horror writer H. P.
Lovecraft (1890–1937). This amazing tale takes the reader
through fifty years of pop culture and pseudoscience
highlighting such influential figures and developments as
Erich von Däniken (Chariots of the Gods), Graham Hancock
(Fingerprints of the Gods), Zecharia Sitchin (Twelfth Planet),
and the Raelian Revolution. The astounding and improbable
connections among these various characters are revealed,
along with the disturbing consequences of Lovecraft's "little
joke" for modern science and public knowledge. Beyond
documenting Lovecraft's influence on ancient astronaut
theories and Raelian cloning efforts, Colavito also argues that
the appeal of such modern myths is a troubling sign in an age
when science is having its greatest success. He suggests that
at the dawn of the 21st century Western society is witnessing
a deep-seated erosion of Enlightenment values that are the
basis of the modern world.
De aarde is ontdekt. De vijand is onderweg. In slechts vier
eeuwen zal de Trisolaraanse vloot de aarde bereiken, maar
haar sofonen, oftewel subatomaire agenten, zijn er al en
ontregelen het wetenschappelijke onderzoek. Alleen het
individuele menselijke brein is immuun voor hun invloed. Dat
is de motivatie voor het Muurschouwersproject, een laatste
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zich te verdedigen,
waarbij de hoop is gevestigd op vier individuen, die de
strategie moeten bepalen. Drie Muurschouwers zijn
invloedrijke staatslieden en wetenschappers. De vierde is een
volkomen onbekende, niet erg ambitieuze Chinese
astronoom, Luo Ji. Ji is stomverbaasd over zijn aanstelling in
het project. Het enige wat hij weet is dat hij degene is die de
buitenaardse wezens dood willen hebben. Het donkere woud
is het tweede deel van een trilogie over ruimte en tijd, en over
het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer
dan tien miljoen exemplaren zijn verkocht. Cixin Liu is de
bekendste en succesvolste sciencefictionschrijver van China.
Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste Chinese
schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale
prijs voor een sciencefictionroman. De trilogie wordt voor
Netflix verfilmd door David Benioff en D.B. Weiss, de makers
van de hitserie Game of Thrones. Over het eerste deel, Het
drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels
omdat mijn alledaagse problemen met het Congres ineens
nogal beperkt leken.' Barack Obama 'Het bijzondere aan
deze trilogie is dat je je volkomen natuurlijk verplaatst in de
gedachte dat wij slechts een marginale plek in het universum
bezetten en onze evolutie niet de enige is.' Louise O. Fresco,
NRC 'Nooit eerder is de "science" uit sciencefiction zo goed
tot uiting gekomen.' Thrillzone 'Een aanrader, en niet alleen
voor liefhebbers van "harde" sciencefiction.' Trouw
Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle
wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en
inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met
een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd
voor altijd zou veranderen? Wat zou er gebeuren als we een
toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel
reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je
nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één
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van schrijven
combineert
precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm
verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen
zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het
verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de
hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.

Verslag van een speurtocht aan de hand van oude
legenden en andere gegevens naar de verloren
gewaande Ark des Verbonds in het Ethiopische
binnenland.
Engaging the ExtraterrestrialsForbidden History of Et
Events, Programmes and AgendasXlibris Corporation
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James
universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog.
Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan
dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze
verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en
die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht,
maar het lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk
charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la
lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret
van een dame’ wordt beschouwd als James’
meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van
John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad
van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt
waar de roman van James ophield.
The Return of Planet-X is an educational, informational
source examining all aspects of this controversial subject
including the record of X's Ancient Science of Prophecy,
its Phantom Astronomy, Forbidden Archaeology and the
Signs Of Its Approach. This book examines the history
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throughout the
millennia and their voluminous references to the reality of
X's periodic passages. The most current hypothesis
used to examine X's next return through the solar system
centers around the fact that X's extended orbit
(approximately every 3,600 years -- first passing through
the solar system then back out again), suggests that its
'destructive cycle' occurs in two phases. The 'first phase'
begins with X's initial pass-through in 2009 separated by
three years until its 'second phase.' This passage marks
X's return leg back into deep space beginning again its
3,600-year-long trek through the heavens. X's last return
visit through the solar system most likely coincided with
the Hebrew's exodus from Egypt estimated around 1447
BC -- roughly 3,459 years ago. Did God somehow come
to Moses' aid by staging a cosmic event that no one
today understands? The Mayan Celestial Calendar
Codex inexplicably ends 21 December 2012. According
to ancient Mayan cosmology, 'time' as we know it on
Earth will reach its climax on that date. Written across
the scroll of time and space, the author believes Planet-X
will first return in 2009 and again in 2012. X's power is
real. Its story is forever. Its time is soon.
What if everything we thought we knew about our origins
was a lie? The greatest hoax in the human history,
devised to conceal an explosive ancient secret that could
shake the world’s religions to its very foundation? So
begins a deadly quest of epic proportions to uncover a
lost cache of esoteric wisdom, at the heart of which lies
buried mankind’s greatest untold secret. On the verge of
solving a series of gruesome murders, CBI officer Jake
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investigation.
Intrigued and
curious, Jake seeks answers, eventually stumbling upon
a link between the murders and his long-dead father to
an ancient secret—The Lost Arcanum. The link propels
him on a deadly quest through a labyrinth of secrets,
hidden history and unseen truths scattered across the
mysterious landscape of India. With Taneez as
unexpected company, Jake realizes there are those who
are conspiring to ensure the secret remains buried.
Ensnarled in a treacherous game with a professional
killer and a covert organization, they find themselves on
a deadly collision course with forces of vengeance,
greed, and unspeakable power. Will Jake and Taneez
uncover the secret? Is the world ready for it?
The landscapes of the Middle East have captured our
imaginations throughout history. Images of endless
golden dunes, camel caravans, isolated desert oases,
and rivers lined with palm trees have often framed
written and visual representations of the region.
Embedded in these portrayals is the common belief that
the environment, in most places, has been deforested
and desertified by centuries of misuse. It is precisely
such orientalist environmental imaginaries, increasingly
undermined by contemporary ecological data, that the
eleven authors in this volume question. This is the first
volume to critically examine culturally constructed views
of the environmental history of the Middle East and
suggest that they have often benefitted elites at the
expense of the ecologies and the peoples of the region.
The contributors expose many of the questionable
policies and practices born of these environmental
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have been utilized
in the region since the colonial period. They further
reveal how power, in the form of development programs,
notions of nationalism, and hydrological maps, for
instance, relates to environmental knowledge production.
Het Romeinse Rijk was een lange tijd oppermachtig:
geen andere staat ooit heeft over alle landen rond de
Middellandse Zee geheerst. De Romeinen vormden niet
alleen een politieke en militaire grootmacht, maar waren
hun tijd ook ver vooruit op het gebied van retoriek,
wetgeving, literatuur, wegenbouw en architectuur. In de
vierde eeuw werd het Rijk gesplitst in een westelijk en
een oostelijk deel en niet lang daarna kwam het WestRomeinse Rijk ten val. Over de oorzaken bestaan vele
theorieën. Er wordt gesuggereerd dat wereldrijken een
onafwendbare levenscyclus van opkomst en ondergang
doorlopen. De rol van het opkomende christendom, grote
Europese migratiestromen, interne strubbelingen en de
decadentie van de macht worden als verklaring
genoemd. In een breed opgezet boek vertelt Adrian
Goldsworthy het complexe, dramatische, spannende
verhaal van de ondergang van Rome: over bloedige
invasies en barbaarse staatsgrepen, corrupte keizers,
sluwe hovelingen en de talloze kleurrijke burgers wier
levens op het spel stonden. Het resultaat is
geschiedschrijving in de beste, ouderwetse zin: een
prachtig verteld verhaal met kleurrijke personages dat
ons denken over de val van Rome verdiept en
nuanceert.
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in
Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek
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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.
Dé klassieker over Flow: wat is Flow en hoe kom je in
een Flow? De psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi deed
grensverleggend onderzoek naar flow: wat maakt een
ervaring bevredigend en wat gebeurt er als we opgaan in
het moment. De eerste verschijning van Flow (1990) was
een mijlpaal in het denken over de kwaliteit van onze
ervaring. Sindsdien zweren topsporters, muzikanten en
Page 13/19

Online Library Engaging The Extraterrestrials
Forbidden History Of Et Events Programmes And
Agendas
By wereldwijd
Huntley Noel
2014
Paperback
professionals
bij deze
methode.
Door dit boek
leren ze hun bewustzijn kennen, ontdekken ze wat waar
geluk inhoudt en verbeteren ze de kwaliteit van hun
prestaties en leven.
'Middeleeuws' is synoniem geworden voor wreedheid en
onbeschaafd gedrag. Toch waren Galileo, Newton en de
Wetenschappelijke Revolutie niet mogelijk geweest
zonder het werk van middeleeuwse geleerden en
wetenschappers. In Gods filosofen veegt James
Hannam de vloer aan met veel mythen over de
Middeleeuwen. Hij toont aan dat men in de
Middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en dat
Columbus ook niet 'bewees' dat het een bol was; de
Inquisitie zette niemand op de bandstapel vanwege zijn
wetenschappelijke inzichten en evenmin was Copernicus
bang voor vervolging; geen enkele paus heeft
geprobeerd het getal nul of anatomisch onderzoek op
mensen te verbieden. Gods filosofen is een eerbewijs
aan de vergeten wetenschappelijke prestaties van de
Middeleeuwen aan de vooruitgang die dikwijls eerder
dankzij dan ondanks de invloed van het christendom en
de islam werd geboekt. Ook op technologisch gebied
vonden doorslaggevende ontwikkelingen plaats: de bril
en de mechanische klok werden bijvoorbeeld beide in
het Europa van de dertiende eeuw uitgevonden. Een
epische reis door zes eeuwen geschiedenis.
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
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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
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of
each month, Sept.-May) a special section: School library
journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries,
1954-May 1961). Also issued separately.
Elke oorlog heeft zijn eigen, definitieve romans. De
Eerste Wereldoorlog heeft Im Westen nichts Neues en A
Farewell to Arms. De Tweede Wereldoorlog heeft
Catch-22. Het jaar 2012 ziet de komst van de grote
roman over de oorlog in Irak: De gele vogels. De gele
vogels is het verhaal van de jonge soldaat Bartle, voor
wie de oorlog in Irak een uitzichtloze leegte is. Zijn
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eindeloze dagen
zitten vol
dood,
verderf,
maar vooral
verveling. In een wanhopige poging grip te krijgen op zijn
frustraties, klampt Bartle zich vast aan de
kameraadschap met zijn lotgenoten, in het bijzonder zijn
vriend Murphy. De gele vogels is de ultieme roman over
de oorlog van nu, geschreven door een superieur talent
dat zelf in Irak zijn sporen heeft verdiend. Kevin C.
Powers laat de lezer tegelijk ooggetuige, schuldige en
martelaar zijn in een adembenemend boek, waarvan de
rechten voor verschijnen al aan zestien landen werden
verkocht. Kevin C. Powers ging op zijn zeventiende het
leger in. Een jaar lang diende hij in Irak. Na zijn vertrek
uit het leger en een aantal zinloze baantjes schreef hij
zich in bij de universiteit van Virginia om Engels te
studeren. Hij doceert op dit moment poëzie aan de
universiteit van Texas in Austin. `Toen ik De gele vogels
las, was ik er zeker van dat ik in de nabijheid was van
een boek dat prijzen zal winnen, een klassieker zal
worden en de lat voor toekomstige beschrijvingen van de
oorlog veel hoger zal leggen. Dit is een buitengewone
literaire prestatie. Ik spoor iedereen aan dit boek te
lezen. chris cleave, auteur van kleine bij en goud `De
gele vogels is even intens als aangrijpend geschreven;
elk moment, elke herinnering, elk object, elke beweging
is bijeen getoverd met een felle en precieze concentratie
en een sterk gevoel van waarachtigheid. colm tóibín `De
gele vogels is de Im Westen nichts Neues van de
Amerikaanse Arabische oorlogen. tom wolfe
'Grimmig als de IJslandse winter... een must voor de
lezers van Indridason!' - S. J. Bolton Gunnhildur
Gisladottir, beter bekend als Gunna, staat aan het hoofd
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van het politieteam
in het
dorpje
Hvlalvik
in het
zuidwesten van IJsland. Gunna is toegewijd en
getalenteerd, maar omdat ze een vrouw 'van zekere
leeftijd' is, is ze wat carrière betreft voorbijgestreefd door
een aantal ambitieuze mannelijke collega's, die nu op
aantrekkelijker posten zitten. Als er een lijk aanspoelt in
de haven van het anders zo doodstille Hvlalvik is de druk
op Gunna om dit geval van verdrinking snel af te
handelen groot. Toch ontkomt ze niet aan de indruk dat
de dood van de man geen ongeluk was en verdiept ze
zich in de reconstructie van de laatste uren van zijn
leven. De zaak voert haar naar de zakenwereld van
Reykjavik, vol dubieuze zakendeals, corrupte
overheidsdienaren en geweld. Gunna voelt zich al snel
geïsoleerd en onwelkom in deze vijandige omgeving,
maar toch zet ze door, vastbesloten uit te vinden
waarom een jongeman in een donkere nacht verdronk,
meer dan honderd kilometer van waar hij eigenlijk had
moeten zijn - en waarom... Bevroren tegoeden speelt
zich af in de periode die voorafgaat aan de ineenstorting
van het IJslandse bancaire systeem. Dit was een
nationale ramp waardoor de economie van het land
volledig tot stilstand kwam, juist op een moment dat de
kleine IJslandse gemeenschap al gepolariseerd was
door een hele reeks maatschappelijke gebeurtenissen
op onder meer op gebied van politiek en milieu. 'Duistere
plotlijnen en getroubleerde personages als in Mankell,
Nesbø en Karin Fossum... een fantastische toevoeging
aan het genre Scandic noir!' - amazon.com
Max Weber (1864-1920) was een van de grondleggers
van de sociologie. In de serie 'Profielen' verschijnt nu
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zijn werk.
Laermans en
Dick Houtman nemen de lezer mee langs de
belangrijkste weberiaanse thema's; denk aan zijn idee
dat het kapitalisme protestantse wortels heeft en zijn
identificatie van modernisering en rationalisering. Steeds
weer stellen zij daarbij de vraag wat Weber ons vandaag
nog te zeggen heeft.0.
Four principal papers and a total of 43 peer
commentaries on the evolutionary origins of morality. To
what extent is human morality the outcome of a
continuous development from motives, emotions and
social behaviour found in nonhuman animals? Jerome
Kagan, Hans Kummer, Peter Railton and others discuss
the first principal paper by primatologists Jessica Flack
and Frans de Waal. The second paper, by cultural
anthropologist Christopher Boehm, synthesizes social
science and biological evidence to support his theory of
how our hominid ancestors became moral. In the third
paper philosopher Elliott Sober and evolutionary biologist
David Sloan Wilson argue that an evolutionary
understanding of human nature allows sacrifice for
others and ultimate desires for another's good. Finally
Brian Skyrms argues that game theory based on
adaptive dynamics must join the social scientist's use of
rational choice and classical game theory to explain
cooperation.
Autobiografie van een man met het syndroom van
Asperger, een vorm van autisme, en die tevens een
savant is.
Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de
eerste anti-utopische roman. Hij speelt in de toekomst,
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in de Eenheidsstaat.
huizen zijn van glas, de bewoners leven volgens een
strikt rooster. Er wordt gewerkt aan de Grote Operatie,
waarbij mensen hun fantasie wordt afgenomen. De
hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de kritische i-330,
waardoor zijn loyaliteit aan de staat in gevaar komt. Wij
kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen, maar werd wel in
onder andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft
het boek zowel Aldous Huxley als George Orwell
beïnvloed.
Cantor celebrates the sophistication and brilliance of
shows, and he shows how pop culture is influencing not
only American audiences, but the entire world.
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