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Klassieke teksten van de Amerikaanse pragmatistische filosoof William James (1842-1910)
over religieus geloof.
Het bloedstollende vervolg op Mortal Engines! Nu de grote tractiestad Londen compleet
vernietigd is, reizen Tom Natsworthy en Hester Shaw rond in hun luchtschip. Dan wordt hun
schip beschoten door gevechtsschepen. Op de vlucht voor de grimmige vliegeniers van de
Groene Storm bereiken ze net op tijd de ijsstad Anchorage. Maar Anchorage is niet veilig
meer. De stad is verwoest door een plaag en wordt door dieven – of misschien wel geesten –
achtervolgd. Om te overleven zet Anchorage koers naar het Dode Continent. Maar die weg is
niet zonder gevaar. In dit adembenemende vervolg op zijn bekroonde en verfilmde Mortal
Engines dompelt Philip Reeve lezers opnieuw onder in een meedogenloze en angstaanjagend
geloofwaardige wereld waarin steden elkaar opeten, verraad heel gewoon is en loyaliteit de
enige overlevingskans biedt.
Hij heeft een geheim, zij staat voor een onmogelijke keuze en ze hebben maar één jaar samen
De Amerikaanse Ella volgt haar droom: een jaar studeren aan de universiteit van Oxford, in
Engeland. Na dat jaar zal ze aan de slag gaan voor het campagneteam van de eerste
vrouwelijke presidentskandidaat van de Verenigde Staten. Tot die tijd dompelt ze zich onder in
de Engelse cultuur en literatuur. Maar haar jaar verloopt anders dan verwacht. Haar
poëziedocent Jamie blijkt zeer aantrekkelijk, ook al blijft hij afstandelijk. Ze worden friends with
benefits; Ella is immers maar een jaar in het land. Langzaam ontdekt Ella echter dat Jamie een
groot geheim bij zich draagt, een geheim dat hun relatie – en Ella’s toekomst – volledig zal
veranderen. Als het einde van het universiteitsjaar nadert, staat Ella voor de onmogelijke
keuze: blijft ze of gaat ze terug? Een onvergetelijke roman over een vastberaden jonge vrouw,
een onweerstaanbare man en de liefde die hen onherroepelijk zal veranderen.
In Het geloofsinstinct presenteert Wade een geheel nieuwe visie op religie. Wade legt uit
waarom we religieus zijn: omdat geloof in ons DNA terecht is gekomen.
De enorme invloed van je darmbacteriën op je gezondheid De bacteriën in je ingewanden
bepalen mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding eraan toe is, hoe je huid eruit ziet
en wat je gewicht is. Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe gevoelig is je weerstand? In je
buik wordt dus veel bepaald! De minuscule organismen die in de darmen leven, zijn altijd een
onderbelicht deel van ons lichaam geweest. Maar recente studies tonen aan dat het uiterst
belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met deze bacteriën. Onze westerse leefstijl brengt onze
darmbacteriën, en daarmee onze gezondheid, in gevaar. Door de juiste voeding en levensstijl
breng je echter balans in je lichaam en ingewanden, zul je je energieker voelen en gezonder
blijven. De auteurs Justin Sonnenburg en Erica Sonnenburg brengen deze wetenschappelijke
informatie op een uiterst toegankelijke manier, gelardeerd met praktische tips. Justin behaalde
zijn PhD in biomedische wetenschappen aan de universiteit van Californië. Na zijn studie
specialiseerde hij zich in de werking van microben in de ingewanden. Hij heeft vele publicaties
en bekroningen op zijn naam staan. Erica behaalde eveneens haar PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië. Vooraanstaande medische tijdschriften
publiceerden haar artikelen. Tegenwoordig werkt zij als senior onderzoeker in de microbiologie
en immunologie aan Stanford, waar zij zich vooral bezig houdt met de rol van voeding op de
spijsverteringmicroben.
Na de moord op zijn vader en broer in het laat vijftiende-eeuwse Toledo raakt een joodse
jongeman aan het zwerven in het Spanje van de jodenvervolgers Ferdinand en Isabella.
In de Tweede Wereldoorlog komt Lydia, een joods meisje uit Roemenië, terecht in een
kibboets in Palestina. Daar besluit zij haar vader te zoeken. Vanaf ca. 11 jaar.
Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde
humanistische psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten
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grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar zelfverwerkelijking.
Filosofische essays over de kern van de religieuze beleving.
Een jongen van het platteland wordt in het Oude Rome ontdekt als gladiator en viert er
triomfen.
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het
begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and
Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle
Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch
middel wordt gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht
om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een elite-eenheid binnen de FBI, met zijn eigen
familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe
president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien.
Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president
toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe
rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het
beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor
Luke. Maar Luke Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich
al snel dat het eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan
zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des
oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een
politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met
onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone
reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke
Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
Klassiek boeddhistische tekst over hoe de wereldse losbol Nanda met hulp van de Boeddha,
zijn halfbroer, via de weg van ascese het nirvana bereikt.
Handboek voor studenten genderstudies over de ontwikkeling van het feministische
gedachtegoed in de cultuurwetenschappen aan de hand van een aantal heldinnen.
Inleiding tot de joodse wijsheids- en levensleer.

Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren, heeft als kind ernstige
brandwonden opgelopen. Lange tijd had ze het moeilijk met de littekens die haar leven
bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op Harrowfield te hebben gewoond, keert
ze terug naar huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige vrouw met een
speciale gave voor het temmen van wilde dieren. En ze komt net op tijd. Zeven
Wateren is in rep en roer. Mac Dara, de kwaadaardige prins van de Andere Wereld,
onderneemt wanhopige pogingen om zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen
naar zijn rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen, heeft Mac Dara op
diens grondgebied een groep onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze
gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood aantreft, is dit het begin van
een reeks zware beproevingen die ze samen met haar broer Finbar moet ondergaan
om een eind te maken aan Mac Daras gewelddadige heerschappij en is ze
vastbesloten zich door niets of niemand te laten weerhouden. De oorspronkelijke Zeven
Wateren-trilogie, die wereldwijd een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk
van Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de Erfgenaam van Zeven Wateren
en de Ziener van Zeven Wateren, het derde boek dat volgt op deze succesvolle trilogie.
Privékok Rebekah heeft zichzelf bezworen dat ze haar baas, Dante Jarrell, nooit zal
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aanraken - zelfs niet met ovenwanten aan. Ze is niet van plan zich te branden aan een
affaire met deze onmogelijk knappe Italiaanse casanova! Maar wanneer hij zijn charme
op haar loslaat, kan ze hem toch niet weerstaan. Dante had nooit gedacht dat er zulke
verleidelijke rondingen schuilgingen onder Rebekahs werkkleding. Omdat hij aan één
nacht beslist niet genoeg heeft, weet hij haar over te halen met hem naar Toscane te
gaan, voor een opwindend avontuurtje. Dat avontuurtje neemt een volkomen
onverwachte wending...
Verhalen over de excentrieke familie Glass.
Teksten van de joods godsdienstfilosoof (1878-1965) over het chassidisme.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Deze studie wil de wijsgerig-ethische stromingen van de 19e en 20e eeuw op een
overzichtelijke wijze presenteren. Zij biedt veel en ongetwijfeld kan zij dienst doen als
een eerste oriëntatie. De continentale filosofie komt goed aan de orde, zij het dat de
auteurs de aandacht voor de bibliografische notities vaak laten gaan ten koste van de
toch al summiere inhoudelijke inleidingen. De auteurs beschrijven en beoordelen dikwijls in moraliserende termen - maar gaan niet in dialoog noch met de behandelde
auteur noch met de lezer. De angelsaksische wereld komt nauwelijks aan de orde (29
blz.). De betekenis van de analytische ethiek voor de normatieve ethiek wordt niet
gezien. Het boek stopt ook te vlug. De recente ontwikkelingen komen niet aan de orde.
Over narratieve ethiek wordt niet gesproken. Maar evenmin over de hernieuwde
aandacht voor de deugden-ethiek. Deze studie laat duidelijk zien dat de gigantische
onderneming om een goede inleiding in de wijsbegeerte en de ethiek van de 19e en
20e eeuw te schrijven, niet door een of twee personen kan worden voltooid. (Biblion
recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.)
Als zijn vrouw verongelukt, besluit een Israëlische geheim agent om te stoppen met zijn
werk en met zijn dochter, moeder en schoonmoeder te verhuizen naar een buitenwijk
van Tel Aviv. Zijn tijd brengt Joël Ravid door met het opknappen van zijn huis, met
tuinieren en met zijn familie, buren en een paar voormalige collega's. Na een leven lang
de geheimen van anderen te hebben ontraadseld, dwingen de dood van zijn vrouw en
het bevreemdende gedrag van zijn dochter hem om de leugens die hij zichzelf heeft
voorgehouden onder ogen te komen. Langzaam maar zeker breekt Joël door het
scherm heen dat hij om zichzelf heeft opgetrokken en dat werkelijk menselijk contact in
de weg stond.

Korte essays van vooraanstaande denkers.
Een vriend en collega van een doodgeschoten oorlogscorrespondent probeert
samen met de voormalige vriendin diens dood in Joegoslavië in de jaren
negentig te reconstrueren.
Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder waren jonge mensen in arme
landen zich zo bewust van de mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is
migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen ontvolkt kunnen raken. In de
gastlanden wonen mensen van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De
bevolking van de emigratielanden raakt verspreid en het zwaartepunt van hun
economische activiteit ligt vaak buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel
discussie opleveren Paul Collier neemt een prikkelende stelling in. Hij bepleit dat
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nationale grenzen alleen binnen strenge regels overschreden kunnen worden.
Exodus presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te beperken, in
het belang van zowel de samenleving in de gastlanden als in de migratielanden.
Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen die achterbleven,
van mensen die emigreerden naar nieuwe landen en van degenen die het effect
van migranten in hun eigen maatschappij ondervinden. Paul Collier is hoogleraar
Economie in Oxford en was directeur ontwikkelingsonderzoek van de
Wereldbank. Hij was topadviseur over Afrika voor Tony Blair en wordt regelmatig
door verschillende wereldleiders om advies gevraagd over de
armoedeproblematiek.
Allah of Jezus?’ is het vervolg op Nabeel Qureshi’s succesvolle eerste boek ‘Ik
zocht Allah en vond Jezus’. Qureshi schrijft over zijn zoektocht naar de
antwoorden op vragen als: de Koran of de Bijbel? Mohammed of Jezus? Jihad of
de kruistochten? Stierf Jezus aan het kruis en stond hij op uit de dood? Is
Mohammed een profeet of God? Een leerzaam en persoonlijk boek over een
thema dat nu actueler is dan ooit. Nabeel Qureshi groeide op in Pakistan en
verhuisde later naar Amerika. Hij groeide op in een liefdevol islamitisch gezin,
maar bekeerde zich na steeds sterker wordende twijfels tot het christendom. Hij
groeide uit tot een bekende auteur die de islam van binnenuit kent.
Dutch English Bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Dutch
as their second language. Jimmy the little bunny goes to the beach with his
family. There he learns about the importance of helping others. When Jimmy's
sandcastle is destroyed by the wave, they work together to build the bigger and
better one. Everything works out better when we help each other.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel.
Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar
als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat
het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie
dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson
woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
Baruch Kotler, een beroemde Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen
Israëlische politicus. Wanneer hij weigert een compromis te sluiten over de
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, besmeuren Kotlers opponenten
zijn reputatie door zijn relatie met een veel jongere vrouw te openbaren. Op de
vlucht voor de pers vertrekt het koppel naar Jalta, de badplaats op de Krim waar
Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische confrontatie met een
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voormalige vriend, die er veertig jaar eerder voor zorgde dat Kotler naar de
goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet Kotler een rekening vereffenen met
hen die hem hebben verraden en met hen die hij op zijn beurt heeft verraden,
onder wie zijn tienerdochter, zijn zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het
Israëlische leger, en zijn echtgenote die jarenlang gevochten heeft voor zijn
vrijlating en hem altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman
over moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.
Vooruitgang is een oproep tot hernieuwde hoop in weerwil van het doemdenken
van politici en media. We worden elke dag geteisterd door het nieuws over hoe
erg het met de wereld gesteld is - die lijkt op de rand van de afgrond te
balanceren, en toch: we hebben meer vooruitgang geboekt in de afgelopen 100
jaar dan in de eerste 100.000, de afgelopen 25 jaar hebben elke dag 285.000
meer mensen toegang gekregen tot veilig water en in de afgelopen 50 jaar is de
armoede in de wereld meer afgenomen dan in de voorgaande 500 jaar. Met
welke maat je wat ook maar meet, nagenoeg alles staat er opmerkelijk beter voor
dan sinds mensenheugenis ooit het geval is geweest. Op basis van
onbetwistbare feiten schetst Johan Norberg nuchter en aanstekelijk hoever we
zijn gekomen in het aanpakken van de problemen waarvoor onze soort zich
geplaatst ziet. We weten zelfs wat er nodig is om de vooruitgang voort te zetten.
Contra-intuïtief, spectaculair, een hart onder de riem stekend. 'Een opbeurend
boek. Met de combinatie van fascinerende verhalen en frappante feiten zal
Vooruitgang uw begrip veranderen van wat we al achter ons hebben en van wat
we nog zouden kunnen bereiken.' Steven Pinker 'Johan Norberg vertelt het
verhaal van de nog grotendeels onbekende realiteit dat de mensheid nu
gezonder, gelukkiger, schoner, slimmer, vrijer en vreedzamer is dan ooit tevoren.
In dit voortreffelijke boek legt hij ook uit hoe dat komt.' Matt Ridley 'Norberg doet
op onderhoudende wijze uit de doeken wat elke deskundige weet maar wat de
meeste nieuwslezers moeilijk zullen kunnen geloven: de wereld wordt steeds
rijker, gezonder, vrijer en vreedzamer.' The Observer
"The classic book has always read again and again.""What is the classic
book?""""Why is the classic book?""READ READ READ.. then you'll know it's
excellence."
Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor
al zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9
jaar.
Met De droom der rede geeft Anthony Gottlieb de geschiedenis van de filosofie
een nieuw gezicht. In dit indrukwekkende overzicht laat hij zien hoe de filosofie
zich ontwikkelde van de Grieken tot de Renaissance. Journalistiek geschreven,
gebaseerd op de primaire bronnen, ontstaat een nieuw en fris beeld over
geboorte en ontwikkeling van de moeder aller wetenschappen.
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