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In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te
kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de
term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports
artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De
meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag
aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische
adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven.
Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer
in minder tijd.
In ‘Hyperfocus’ biedt productiviteitsexpert Chris Bailey nuttige inzichten en effectieve
tactieken om onze aandacht te managen. Die is namelijk nooit eerder zo overgestimuleerd en
overvraagd geweest als nu. We hebben het drukker dan ooit, maar lijken minder voor elkaar te
krijgen. Tegelijkertijd voelen we ons ongemakkelijk bij verveling en een gebrek aan prikkels en
afleiding. Op basis van recent neurowetenschappelijk onderzoek toont Chris Bailey aan dat
ons brein twee standen heeft die je kunt activeren als je je aandacht effectief inzet: hyperfocus,
de stand voor diepe concentratie, en snipperfocus, de creatieve en reflectieve stand. Door
neurowetenschap, psychologie en mindfulness te combineren helpt Bailey je om elk van deze
twee mentale standen optimaal te benutten. Zo krijg je meer focus in werk en leven.
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
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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 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.
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar voor de Board on Judicial
Conduct, een overheidsdienst die het gedrag van rechters onderzoekt. In al die tijd hebben
slechts twee zaken ertoe geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet, in beide gevallen
vanwege onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd door Greg Myers, een advocaat die
noodgedwongen een nieuwe identiteit heeft aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts één
cliënt, een man die een corruptiezaak aanhangig wil maken onder de Klokkenluiderswet van
Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die grote sommen geld heeft verduisterd. Een
rechter die in zee is gegaan met de beruchte Coast Mafia. Het is een zaak die de klokkenluider
miljoenen dollars beloning zal opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt het echter een
levensgevaarlijke zaak te zijn...
Orphea is een rustige badplaats in de Hamptons, een paar uur rijden van New York. Een
stadje waar niet veel gebeurt, tot het op de avond van 30 juli 1994 wordt opgeschud door een
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afschuwelijk incident: de burgemeester van de stad en zijn familie worden thuis vermoord,
evenals een toevallige voorbijganger die getuige was van de tragedie. Het onderzoek wordt
geleid door twee jonge politieagenten, Jesse Rosenberg en Derek Scott. Ambitieus en
vasthoudend weten zij de moordenaar te pakken, het bewijs is zeer overtuigend. Ze verdienen
lof voor hun prestatie en ontvangen zelfs een onderscheiding. Twintig jaar later, in de vroege
zomer van 2014, vertelt een journalist met de naam Stephanie Mailer aan Jesse dat hij destijds
een belangrijke fout heeft gemaakt. Voor hij haar uitvoeriger kan spreken, verdwijnt ze onder
mysterieuze omstandigheden. Wat is er met Stephanie Mailer gebeurd? Wat heeft ze ontdekt?
En vooral: wat gebeurde er echt op de avond van 30 juli 1994 in Orphea?
Essay over de mogelijkheid om de evolutietheorie van Darwin en de denkbeelden van Marx
over sociale evolutie met elkaar te verzoenen.
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood
verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor
jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in
ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes
en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg
werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan
nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement volgens Covey biedt een
heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus
houden op wat echt belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes
maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen
of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd
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maar van prioriteit.

We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak
geven we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de beren op de weg en
niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende
boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle
veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en
opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot
fantastische resultaten.
Reacher is in deze 21e Jack Reacher-thriller van Lee Child in Duitsland voor een
geheime missie. Hij heeft geduchte tegenstanders, en moet dus onder de radar
blijven... In Onder de radar, de eenentwintigste Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, vertrekt Reacher in 1996 naar Hamburg voor een zeer
geheime missie. Een jihadistische cel daar heeft een boodschap gekregen: de
Amerikaan wil honderd miljoen dollar. Wat is er gaande? Jack Reacher begeeft zich op
verraderlijk terrein. Hij krijgt te maken met nieuwe, geduchte tegenstanders, dubbele
agenda’s en keiharde actie. Als Reacher het spel mee wil spelen, is alles geoorloofd –
zolang hij onder de radar blijft. Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond
Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International
Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd
miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter
Page 4/17

Download Ebook Psychology 101 Learnsmart Answers
wereld. ‘Jack Reacher: de gaafste serie-hoofdpersoon die er te koop is.’ Stephen King
New York, december 2015. De stad wordt geteisterd door een vreselijke sneeuwstorm.
Door een bizar toeval kruisen drie mensen elkaars pad: een gedesillusioneerde
Amerikaan met pensioen, een vrijgezelle Chileense vrouw van begin zestig en een
jonge illegale immigrante, op de vlucht voor drugscriminelen. Ze raken tegen wil en
dank verzeild in een soort roadmovie waarin ze zich moeten ontdoen van een lijk, een
pistool en een auto. Tijdens deze bizarre tocht leren ze elkaar steeds beter kennen en
langzaam vallen voor de lezer alle puzzelstukjes op hun plaats. Met De winter voorbij
heeft Isabel Allende een rijke en hartverwarmende roman geschreven over moed en
immigratie, ouderdom en een tweede kans. Want wat er ook gebeurd is in iemands
leven, iedereen verdient een tweede kans.
Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden
zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen
lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet?
Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele
gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen
Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze
onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke
eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de
belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën
Page 5/17

Download Ebook Psychology 101 Learnsmart Answers
overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak
verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle ideeën en de
strategieën om je eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat mindful
communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig communiceren houdt in dat
je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor is het
nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt. Mindful communiceren verzacht pijn
en lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk
op. Aandachtige communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de
samenleving. Kortom: zo communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in
een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat
succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en
moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te
doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten
van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten
zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch
zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven
als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid
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aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen
aan te gaan.
MisbehavingHoe we de gedragseconomie uitvondenBusiness Contact

provocatief en controversieel: een Amerikaanse bestseller Jaron Lanier,
computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was een van de eersten
die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze cultuur. Nu,
meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes die we
nu voor vanzelfsprekend aannemen dat de gebruiker van internet anoniem is
bijvoorbeeld zijn door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren te
overzien. En nu zitten we ermee: met onoverzichtelijke discussies vol gescheld,
intimidatie op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en steeds meer
websites die inbreuk maken op privacy. De mens moet weer belangrijker worden
dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het
individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan
betekenen. Over Jaron Lanier: `Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze
skypers en msn-ners beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een plek dus
die we niet alleen als consument, maar ook als bewuste burger dienen te
betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme sturing en
beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven. NRC HANDELSBLAD `Een
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provocatief en bij voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend.
Iedereen die geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons
alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek lezen. MICHIKO KAKUTANI, THE
NEW YORK TIMES `Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle retoriek waarmee
discussies over technologie meestal gepaard gaan. JOHN FREEMAN Jaron
Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair en op al deze terreinen
behoorlijk succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon
Reid, George Clinton, Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor
diverse universiteiten op het gebied van moderne media. Ook is hij de bedenker
van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere Wired, Edge, en
natuurlijk voor talloze online-media.
Amory Clay lijdt in haar jeugd onder de krankzinnigheid van haar vader die
gebroken uit de Eerste Wereldoorlog terugkeerde. Ze zoekt steun bij haar oom
Greville, een societyfotograaf, die bij haar een levenslange passie voor fotografie
ontketent. Na een kostschoolopleiding wordt ze de assistent van Greville, met
wie ze de Londense beau monde fotografeert. Haar zoektocht naar liefde en
artistieke expressie brengt Amory vervolgens naar het roerige Berlijn van de late
jaren twintig, naar New York in de jaren dertig, naar de antifascistenrellen in
Londen en, als een van de eerste vrouwelijke oorlogsfotografen, naar Frankrijk in
Page 8/17

Download Ebook Psychology 101 Learnsmart Answers
de Tweede Wereldoorlog. 'De vele levens van Amory Clay' is een meeslepend
verhaal van een leven dat ten volle wordt geleefd, verluchtigd met ‘gevonden’
authentieke foto’s. Tegelijkertijd heeft Boyd een weids panorama geschapen van
een aantal cruciale momenten uit de moderne geschiedenis, opgetekend via de
lens van een onvergetelijke vrouw.
Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde Staten, de
best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse
president spoorloos verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal
over macht waarin de lezer aan den lijve ondervindt hoe het is om de
belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk,
de hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en
onvoorstelbare macht. De combinatie van Clinton en Patterson heeft het sterkste
uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot klopt, het
heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het is genieten.
Boris Dittrich
De #1 bestsellerauteur van Het meisje in de trein is terug met een verslavende
thriller vol psychologische spanning. Nel, een alleenstaande moeder, wordt dood
aangetroffen in de lokale rivier. Eerder die zomer sprong een tienermeisje op
dezelfde plek haar dood tegemoet. Ze zijn niet de eerste vrouwen die ten prooi
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vallen aan deze donkere wateren, en hun dood veroorzaakt een golf van onrust
over de rivier en zijn geschiedenis. De vijftienjarige dochter van Nel blijft alleen
achter. Daarom moet Nels zus, Jules, terugkeren naar het stadje dat ze jaren
geleden de rug heeft toegekeerd. Voorgoed, dacht ze toen. In dezelfde
hypnotiserende stijl als Het meisje in de trein, waarmee Paula Hawkins miljoenen
lezers wereldwijd wist te raken, ontspint zich een verbluffend en gelaagd verhaal
dat zich afspeelt in een kleine gemeenschap, waar pijnlijk duidelijk wordt dat
herinneringen niet te vertrouwen zijn... Kijk uit voor diepe wateren, je weet nooit
wat zich onder de oppervlakte bevindt.
'Wereldberoemd chef-kok, bestsellerauteur, tv-persoonlijkheid en provocateur;
Anthony Bourdain was het allemaal.'- Volkskrant Bourdains Keukenconfessies:
een onvoorspelbaar, schokkend en grappig boek over de zwarte kanten van het
restaurantwezen. Wie regelmatig in goede restaurants eet, heeft de neiging te
denken dat die prachtige gerechten ontworpen zijn door verfijnde mannen met
goddelijke inspiratie. Niets is minder waar. De ingenieuze creaties zijn
hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een stelletje gedegenereerde
gekken, geteisem, viespeuken en psychopaten, aldus Anthony Bourdain.
Jarenlang werkte Bourdain zelf als chef-kok in diverse New Yorkse restaurants,
waaronder het befaamde Brasserie Les Halles in Manhattan. In
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Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige levensstijl van seks, drugs en
rock- ’n roll tussen de pannen en schetst hij een onthutsend beeld van de
donkere kanten van het restaurantwezen. Bourdain pleegde op 8 juni 2018
zelfmoord in Frankrijk, waar hij was voor opnames voor zijn werkgever CNN.
'Neem een New Yorkse chef-kok, voeg drugs, cognac en bloed toe en je hebt
een kookklassieker.'- The Observer 'Een prachtige, krachtige, informatieve en
grappige gids over een fascinerende verborgen wereld.'- Daily Telegraph
Anthony Bourdain (New York, 1956 - Kaysersberg, 2018) werd wereldberoemd
met het boek Keukenconfessies en het televisieprogramma No Reservations, in
Nederland en Vlaanderen te zien op 24Kitchen. Hij schreef op brutale,
nietsontziende maar geestige toon en werd daarmee het prototype van de ruige
maar gepassioneerde kok. Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst precies als
het op koken aankwam.
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
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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.
Een verbijsterende moord Een bizarre rechtszaak En de diepe wonden die ze
slaan in een kleine gemeenschap Pete Banning is een van de meest geliefde
inwoners van Clanton, Mississippi. Oorlogsheld, patriarch van een invloedrijke
familie, herenboer, vader, goede buur en trouw lid van de Methodistische Kerk.
Maar op een ochtend in 1946 staat hij vroeg op, rijdt naar het stadje, loopt de
kerk binnen en schiet kalmpjes zijn vriend, de dominee Dexter Bell, dood. En
alsof dat niet schokkend genoeg is: het enige wat Pete erover wil zeggen – tegen
de sheriff, tegen zijn advocaat, tegen de rechter, tegen zijn familie en vrienden,
en tegen de inwoners van Clanton – is ‘Ik heb niks te vertellen.’ Hij is niet bang
voor de dood en bereid zijn motief mee het graf in te nemen. In zijn meest
schokkende en aangrijpende boek neemt John Grisham ons mee op een
ongelooflijke reis van het Amerikaanse Zuiden ten tijde van de rassenscheiding
van Jim Crow, naar de jungle van de Filipijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog;
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van een krankzinnigengesticht vol geheimen, naar de rechtszaal van Clanton,
waar een wanhopige advocaat er alles aan doet om zijn cliënt te redden.
Een indrukwekkend levens- en liefdesverhaal voor de lezers van De man die naar Auschwitz
wilde en De jongen in de gestreepte pyjama In april 1942 wordt een jonge Slowaakse Jood
naar Auschwitz gedeporteerd. Lale Sokolov staat vanaf dan bekend als gevangene 32407. De
SS-officieren benoemen hem tot 'Tätowierer', tatoeëerder. Tweeënhalf jaar lang is hij degene
die van duizenden gevangenen een nummer moet maken. Zoals van Gita, vanaf dan
gevangene 34902. Terwijl hij gedwongen wordt haar te brandmerken, kerft zij haar naam voor
altijd in zijn hart. Na drie jaar wordt Gita op dodenmars gestuurd en komt Lale in een ander
kamp terecht. Beiden weten te ontsnappen en gaan op zoek naar elkaar. Gedurende zeventig
jaar zwijgen Lale en Gita over het begin van hun relatie. Pas na Gita's dood durft Lale hun
uitzonderlijke overleversverhaal te delen. De tatoeëerder van Auschwitz toont de moed van
twee jonge mensen en de kracht van liefde onder de meest extreme omstandigheden. Voor de
fans van De man die naar Auschwitz wilde, The Boy in the Striped Pyjamas, Als je het licht niet
kunt zien, Schindler's List, Haar naam was Sarah, Sonny Boy, Het familieportret, De tweeling,
The Reader en Zwartboek. Over De tatoeëerder van Auschwitz: 'Dit prachtige liefdesverhaal
over de tatoeëerder van Auschwitz laat niemand onberoerd.' Libelle 'Het boek laat zien
waartoe mensen, gedreven door wilskracht, in staat zijn.' Oorlogsboekenreviews 'Als je dit
boek in één woord zou moeten omschrijven, dan zou je indrukwekkend gebruiken.'
Boekenbeschrijfster 'Hoe afschuwelijk het ook is met momenten, onderhuids heb je tijdens het
lezen dat gevoel van verwachting dat er nog iets goeds uit dit verhaal komt en dat maakt het
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zo inspirerend om te lezen.' Perfecte Buren
Het is een echte traditie in Baltimore: elk jaar op 19 januari verschijnt er ’s nachts een
vreemdeling bij het graf van Edgar Allan Poe met drie rozen en een fles cognac. Op verzoek
van een potentiële klant gaat privédetective Tess Monaghan een keertje kijken. Dit jaar
verschijnen er echter twee vreemdelingen – en wordt een van hen doodgeschoten. Niet lang
daarna worden er drie rozen, cognac en diverse cryptische aanwijzingen voor Tess
achtergelaten. Ze is gedwongen zich in de zaak vast te bijten – of ze nu wil of niet.
Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere
bestsellers bevat, beschikbaar als een download met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss.
Geniet van de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
Behandeling van de kringlopen van het leven.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie
wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden
werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd
geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een
belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en
Tversky legden de basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een
persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het
dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Mark, Todd en Zola zijn rechten gaan studeren om de wereld te verbeteren. Ze hebben zich
alle drie zwaar in de schulden gestoken, maar met het einde van hun studie in zicht ziet hun
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toekomst er somber uit. De universiteit is zo middelmatig dat de afgestudeerden vrijwel nooit in
aanmerking komen voor een goede baan. Sterker nog, amper de helft slaagt voor het examen
om in een rechtbank te mogen pleiten. En wanneer de drie vrienden erachter komen dat de
universiteit het eigendom is van een dubieuze hedgefondsmanager, een man die tevens
eigenaar is van een bank gespecialiseerd in studentenleningen, beseffen ze dat ze zijn
bedrogen. Maar misschien is er een uitweg. Misschien is er een manier om onder de schulden
uit te komen, de zwendel aan het licht te brengen en daarnaast nog wat geld te verdienen ook.
Om dit voor elkaar te krijgen, moeten ze hun studie afbreken, zich voordoen als beëdigde
advocaten en het opnemen tegen een miljardair én de FBI. Het is een spectaculair plan, met
een bijzonder kleine slagingskans...

Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
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
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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.
Technieken voor het houden van een toespraak.
Engeland, 1852. William, een depressieve bioloog, wil een nieuw soort bijenkorf
ontwikkelen die hem en zijn kinderen eer en roem zal brengen. De Verenigde
Staten, 2007. George is een imker die het door de bijensterfte steeds zwaarder
heeft, maar hij hoopt dat zijn zoon de redding van de boerderij zal betekenen.
China, ergens in de nabije toekomst. De bijen zijn verdwenen. Tao bestuift
handmatig bloemen en wil haar zoon een opleiding en een beter leven geven.
Maja Lunde verbindt op meeslepende wijze het verleden, het heden en de
sombere toekomst van de bij, maar ook de aangrijpende verhalen van drie
mensen die het beste proberen te doen voor hun kinderen. ‘Een boek over bijen.
Over het bijenvolk – het superorganisme, waar ieder individu, ieder klein insect
onderworpen was aan het grotere geheel.’
'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor,
die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we
nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De
zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende
Page 16/17

Download Ebook Psychology 101 Learnsmart Answers
kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de
stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in
de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de
Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en
India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van
onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als
Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met
straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen
waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden
verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de
eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route
naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan
het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die CentraalAzië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een
wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten
verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis
van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
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