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Steve Berry staat garant voor historisch verantwoorde én avontuurlijke thrillers.
Dat laat hij wederom zien in ‘Het Koningsbedrog’. Wanneer zijn zoon Gary in
Londen wordt ontvoerd, raakt Cotton Malone betrokken bij een omvangrijk
politiek steekspel. De kern van de zaak draait om een Libische terrorist die door
de Schotse autoriteiten vrijgelaten zal worden. Amerika wil dat voorkomen, maar
niets kan de Britten ervan overtuigen in te grijpen.Behalve misschien
‘Koningsbedrog’, een CIA-operatie die zich richt op de legitimiteit van het Britse
koningshuis en koningin Elisabeth. Malone staat voor een dodelijk dilemma: om
Gary te kunnen redden moet hij een gevaarlijk spel spelen. Want alleen door het
blootleggen van een ongelooflijk geheim kan hij de vernietigende consequenties
van Operatie Koningsbedrog voorkomen. ‘Fans van Steve Berry hebben met Het
Koningsbedrog een topthriller in handen.’ The Huffington Post ‘Steve Berry
overtreft zichzelf telkens weer.’ **** Hebban.nl/Crimezone ‘Sfeer, inhoud,
geschiedenis plus adembenemende spanning. Steve Berry is steengoed!’ Lee
Child ‘Steve Berry schrijft zinderende thrillers van wereldformaat.’ Peter James
‘Zoals altijd bij Berry steek je er wat van op en intussen vlieg je door het boek.’
David Baldacci Steve Berry schrijft bestsellers die alom worden geprezen
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vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. Zijn
thrillers verschijnen in veertig talen.
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen op Google een bijna
oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve gebruikers van
Twitter en Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel
‘ambient awareness’, ontwikkelen die tien jaar geleden nog onbekend was.
Wetenschappers gebruiken software om denkstappen te maken die met alleen
hun hersenen onmogelijk zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het schrijven
van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds
slimmer laat Clive Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer
worden naarmate we meer op techniek vertrouwen. We leren en onthouden
meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en hebben zelfs totaal nieuwe
gedachten. Thompson vertelt hoe we smartphones, social media, zoekmachines,
tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën kunnen gebruiken om de
capaciteit van onze hersenen te vergroten. Zo kunnen we een
samenwerkingsverband aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern
geheugen aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal letterlijk alles
opneemt wat er in zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke
technologische innovatie bang dat ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar
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net als in het verleden leren we hoe we het nieuwe kunnen gebruiken en houden
we vast aan wat goed is van het oude. We worden steeds slimmer presenteert in
heldere taal een vernieuwend perspectief op het heden en de toekomst. Want
ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
Vijandige fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de magische wereld
van The Iron Fey. Meghan Chase moet haar belofte aan prins Ash nakomen en
is nu de gevangene van de Winterkoningin. Dat Ash haar vervolgens in de steek
laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en
het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de Seizoenen verdwenen is.
Meghan weet als enige dat de Scepter is gestolen door de IJzerfae, maar
niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer van de
ondergang redden?
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN
HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol
van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het
Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig
jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren
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voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe
wereld wederom bedreigd.
Dagboekaantekeningen van de Franse auteur (1923-1978) over leven en
letteren.
Een varkentje, dat is opgevoed door een herdershond, wil dolgraag in de
voetsporen van zijn pleegmoeder treden. Vanaf ca. 9 jaar.
Een achttienjarig meisje verhuist van Ierland naar Londen om daar aan de
theaterschool te gaan studeren. Op een nacht ontmoet ze een oudere acteur.
Tussen de twee ontstaat een tumultueuze relatie. De mindere goden is een
verhaal over liefde en onschuld, geluk en ontdekking, en over hoe het verleden
ons kan achtervolgen. Een ontroerende en aangrijpende roman die zich afspeelt
binnen het kunstenaarsmilieu van het Londen van de jaren negentig.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen
de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’
– Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse
landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar
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te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms
beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
meesterwerk.
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van
Midas Dekkers Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed
door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons
collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatiefilm van Disney. Maar weinig
mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan
de film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling verhalen en gedichten
met de jungle als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn.
Kipling putte uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen
als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest
op de verbeelding van generaties lezers.
Reis met Ash mee naar het einde van de wereld in The Iron Fey. Winterprins Ash
zag liefde altijd als een zwakte.Tot hij Meghan Chase ontmoette. Nu is Meghan
de IJzerkoningin, heerseres van een rijk waar Zomer- en Winterfae niet kunnen
overleven. Om bij haar te kunnen zijn, moet hij het ultieme offer brengen en
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sterfelijk worden. Samen met Puck vertrekt hij naar het einde van de wereld,
waar hij een aantal proeven moet afleggen om een ziel te krijgen. Maar de prijs is
hoog, en de keuzes die hij moet maken zijn onmogelijk. Zal hij Meghan ooit nog
terugzien?
Het oude kwaad bedreigt de elfen. Want de Elfenboom – ooit geschapen door
magie die allang verloren is gegaan – is stervende en verliest daardoor zijn
afschrikwekkende kracht die het mensenras beschermt tegen de wraakzuchtige
demonen. Allanon, de legendarische wachter van de aarde, roept Wil Ohmsford
op het elfenmeisje Amberle te begeleiden op een levensgevaarlijke tocht waarbij
ze een zaadje van de boom naar het mysterieuze Bloedvuur moet brengen, waar
het versneld zal uitgroeien tot een nieuwe boom. Ze worden achtervolgd door de
roofzuchtige Maaier, de schrikwekkendste aller demonen. En Wil heeft alleen de
elfenstenen van Shannara ter bescherming -maar daarover heeft hij alle controle
verloren. Hulpeloos moet hij toezien hoe de schaduw van de Maaier steeds
dichterbij komt...
Harry August gaat dood. Keer op keer. Wat hij ook doet of besluit, telkens keert
hij terug in hetzelfde leven, in hetzelfde jaar, op dezelfde plek. Maar mét de
kennis uit zijn vorige levens. Toch verloopt niets anders. Dan staat er, aan het
einde van zijn elfde leven, een klein meisje bij zijn sterfbed. Zij roept zijn hulp in
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om de wereld te redden. Inmiddels weet hij dat er meer zijn zoals hij. Terwijl de
meesten hun kennis gebruiken om een lekker leven te leiden, is er een die zijn
kennis te gelde maakt waardoor de wereld zich te snel vernieuwt en het
natuurlijke evenwicht wordt verstoord. Dat zal uiteindelijk de ondergang
betekenen. Alleen Harry kan hem tegenhouden. Als hij hem vindt. Als hij op tijd
komt. Voor fans van David Mitchell Off the record Als een rechtenmanager me
een manuscript stuurt en ergens onderin staat: in de lijn van o.a. David Mitchell,
dan denk ik meteen: lijkt me sterk. Maar deze vrouw kent ons goed, dus toch
maar meteen lezen. En al op de eerste bladzijde voelde ik dat het goed was.
Susanne, elders in de stad, las mee en algauw zaten we het hele weekend heen
en weer te smsen tot we uiteindelijk maar belden. Meteen een bod gedaan en
proberen uit te vissen wie de schrijfster was. En was het wel een vrouw? Het is
nog steeds niet helemaal duidelijk. LP
‘Een bijzonder boekje. Geschikt voor een breed publiek en een must voor fans.’
NBD Biblion over Boer Gilles van Ham Boer Gilles van Ham ziet er allesbehalve
heldhaftig uit, met zijn dikke buik en rode baard. Maar als op een dag een lompe
reus zijn land op komt sjokken, weet Gilles hem toch te verjagen; al is dit meer
geluk dan wijsheid. Zijn dorpsgenoten roepen hem uit tot held en zijn faam breidt
zich uit over het hele land. Wanneer de draak Chrysophylax dood en verderf
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komt zaaien in de omgeving, moet Gilles, de Held van het Platteland, het
natuurlijk tegen hem opnemen... De pers over J.R.R. Tolkien ‘Onmisbaar voor
alle fans van Tolkien en zijn wereld.’ Publishers Weekly ‘Tolkiens boeken zijn
ware klassiekers die tot op de dag van vandaag worden gelezen.’ Trouw ‘In de
ban van de ring is hét boek van de twintigste eeuw.’ de Volkskrant
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de
avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van
de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de Engelstalige
literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de
bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het
niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem
naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een
vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst
intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde
menselijke wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen
was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar
het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is
als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek
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ook worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de
auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen"
meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie. Jonathan Swift
(1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek
commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het
meest bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij
schreef vele werken in talloze genres.
Een enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet dat het computergestuurde
speelgoed van haar dochter vreemd doet. De meerderheid van de mensen merkt
echter niets. Maar dan gebeurt het binnen een paar minuten: alle robots ter wereld
komen in opstand en de Robotoorlog is een feit. Zowel groepen als eenlingen strijden
overal ter wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling blijkt de mensheid wel
degelijk te kunnen samenwerken als het doel duidelijk is: overleven.
Druk, druk, druk. Dagen en jaren vliegen voorbij. Wat is het leven toch kort! Het zijn
veel gehoorde uitspraken, maar de Romeinse filosoof Lucius Annaeus Seneca vindt ze
absolute onzin. In De brevitate vitae ('Over de kortheid van het leven') verklaart hij zich
nader. Het leven te kort? Welnee, het duurt lang genoeg. Maar dan moet je je tijd wel
goed gebruiken, bijvoorbeeld door grote denkers te lezen: zo krijg je letterlijk eeuwen
erbij. Maar de meeste mensen verspillen hun tijd en komen niet toe aan werkelijk leven.
In fraaie anekdotes over beroemde en minder beroemde Romeinen gaat het over
Page 9/18

Get Free Undertale The Last Human Limited Edition
tomeloze ambities en winstbejag, over domheid en verveling. En over het eindeloos
uitstellen van goed leven tot 'later'. De kritiek klinkt soms verrassend modern. Zo is
Seneca streng voor mensen die de hele dag alleen maar bezig zijn met 'balspel'. Of in
de zon liggen. Gebruik je tijd verstandig, blijf zelf de baas ervan, kies voor het hier en
nu. Wie De lengte van het leven leest heeft geen cursus timemanagement meer nodig.
'Bevat scènes die wat spanning betreft door geen enkele hedendaagse schrijver in dit
genre zijn geëvenaard.' - The Times Literary Supplement Mr. Big, leider van de
sinistere Black Widow voodoo-cultus op Jamaïca, heeft de hand weten te leggen op het
goud van de Bloody Morgan, de grootste verloren gewaande schat uit de geschiedenis.
Met deze onuitputtelijke goudvoorraad financiert hij een vijandig spionagesysteem in de
Verenigde Staten. In opdracht van de gecombineerde geheime diensten van de VS en
Engeland begeeft James Bond zich in het diepste geheim naar Amerika. Maar direct al
heeft Mr. Big een verrassing voor hem klaar in de vorm van een bompakket, dat een
niet mis te verstane waarschuwing inhoudt... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908
in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode aan de beroemde Royal
Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij
van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken
zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste boek, Casino Royale, gevolgd in 1954
door Live and Let Die. Ian Fleming overleed in 1964. .
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Benedenwereld is een epische verkenning van onderaardse ruimten in de mythologie,
de literatuur, het geheugen en het fysieke landschap. In zijn langverwachte nieuwe
boek duikt Robert Macfarlane diep onder het aardoppervlak en onderzoekt hij de
verstandhouding van de mens tot het donker, leven en dood onder de grond, en alles
wat zich daar nog meer afspeelt. Aanvankelijk blijft hij dicht bij huis. Macfarlane neemt
de lezer mee van begraafplaatsen uit de bronstijd en ondergrondse
schimmelnetwerken waarlangs bomen onderling communiceren naar het
catacombenlabyrint onder Parijs. Maar dan voert zijn reis in de ‘diepe tijd’ – de
duizelingwekkend uitgestrekte geologische tijd – hem van prehistorische Noorse
zeegrotten naar een ondergrondse ‘verstopplaats’ waar de komende honderdduizend
jaar kernafval opgeslagen zal liggen, en van het ontstaan van het heelal naar de
toekomst van het antropoceen, het huidige tijdperk waarin de mens domineert. Met veel
aandacht voor actuele, wereldomspannende problemen en in zijn beeldende, lyrische
stijl schetst Robert Macfarlane in Benedenwereld de ingewikkelde relatie van de mens
tot de wereld onder zijn voeten. Daarmee voegt hij een belangrijk hoofdstuk toe aan het
onderzoek dat hij vanaf zijn debuut heeft gedaan naar de interactie tussen ‘het
landschap en de menselijke emotie’.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY?
In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige
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manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online
virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James
Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter
vol puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren
tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én
de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de
puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf
dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de Engelse dichter (1345-1400)
over de levensverhalen die pelgrims elkaar vertellen.
Journalist Tom Sagan wil de leugen ontrafelen die wij Christoffel Columbus noemen.
Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden.
Tom Sagans glansrijke journalistieke carrière glipt tussen zijn vingers door als een van
zijn stukken doelbewust wordt aangemerkt als een leugen. Het lukt hem niet zijn
onschuld aan te tonen en als kort daarna ook zijn huwelijk strandt, stort hij in. Een
onbekende, die beweert zijn vijanden te kennen, geeft hem een nieuwe koers. Tom
reist naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden.
Hiervoor moet hij de leugen ontrafelen die wij Christoffel Columbus noemen...
Adeline wandelt elke dag met haar hond langs de zee, zorgt voor haar vader en trekt
baantjes in het zwembad. Ze is een werkloze architecte die zich bij haar singlebestaan
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heeft neergelegd. Bruno is een Amerikaanse ex-bankier die in Ierland rondreist op zoek
naar invulling van zijn leven. Geen van beiden had verwacht de ware nog te vinden,
maar hun liefde ontvlamt direct bij de eerste ontmoeting. De weken die volgen zijn de
gelukkigste uit hun leven. Dan gebeurt het ondenkbare: Adeline blijkt kanker te hebben
en haar vooruitzichten zijn niet goed. desondanks wil Bruno niets liever dan met haar
trouwen.En toen vond ik jou is een schitterende, hartverscheurende roman over het
vinden van de perfecte liefde, de kracht van optimisme en het onherroepelijke afscheid
van het leven.
De hamer van Thor van Rick Riordan Het tweede deel in de spannende serie over
Magnus Chase Thors hamer is wéér weg. De dondergod heeft de vervelende gewoonte
om zijn wapen - het machtigste in de Negen Werelden - op de verkeerde plek te
leggen. Maar deze keer is het niet gewoon kwijt, het is in de handen van de vijand
gevallen. Als Magnus Chase en zijn vrienden de hamer niet snel kunnen terughalen,
zullen de sterfelijke werelden machteloos zijn tegen een woeste aanval van reuzen.
Ragnarok zal beginnen. De Negen Werelden zullen branden. Helaas is de enige die
kan bemiddelen in een deal om de hamer terug te krijgen, Thors grootste vijand: Loki.
En de prijs die hij voor zijn bemiddeling wil, is heel erg hoog... Over het eerste deel van
Magnus Chase en de goden van Asgard, Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen
van Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema
"van zero to hero" blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het verdoemde zwaard
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heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en vooral ook humor!' Chicklit.nl 'Het
verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies weet wat de jeugd wil
lezen.' Zonenmaan.net 'Vooral om Thor moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt
hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy
Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3
delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (2 delen verschenen)
Richard Dawkins en Yan Wong nemen ons mee op een opwindende, omgekeerde reis
door vier miljard jaar evolutie, van de hedendaagse mens terug naar de microbiële
oorsprong van het leven. Naast mensen komen we onderweg ook dieren, planten en
bacteriën tegen, ieder met een eigen verhaal. Vrijwel elke pagina in deze nieuwe
uitgave is aangepast op basis van de resultaten van recente onderzoeken. Zo leidden
nieuwe ontwikkelingen in DNA-onderzoek tot aanzienlijke herzieningen van de verhalen
van onder andere de mitochondriale Eva, de bonobo, de olifantsvogel en de longvis.
Het resultaat is een volledig bijgewerkte editie van een van de meest originele
verslagen van de evolutie ooit geschreven.
Jennifer Egan is de auteur van Bezoek van de knokploeg, waarmee ze de Pulitzerprijs
won. Onlangs bracht De Arbeiderspers haar eerdere roman Kijk naar mij opnieuw op
de markt. Black Box, in 2012 als tweeluik verschenen in The New Yorker, verschijnt
alleen als e-book.
Lekker ouderwets maar toch spannend detectiveverhaal, geneer je niet en haal Christie
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in huis!' Crimezone 75 jaar geleden verscheen het meesterwerk van Agatha Christie
waarmee ze wereldfaam zou verwerven: En toen waren er nog maar... Deze
intrigerende klassieker werd de bestverkochte detective aller tijden. In een afgelegen
huis op een eiland zijn tien mensen uitgenodigd door een mysterieuze gastheer die zelf
niet verschijnt. Ze zijn volkomen van de bewoonde wereld afgesloten en aangewezen
op elkaars gezelschap. De avond begint aangenaam, maar gaandeweg blijkt dat de
gasten worden achtervolgd door schaduwen uit het verleden. En dan wordt een van
hen vermoord... En nog een. De angst slaat toe en het leven van de achterblijvers
wordt een hel.
Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir
consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on
pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le moins
indigne
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie
ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.'
De Tijdreiziger De vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse
schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is
aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog steeds tot een van de meest gelezen
Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare
man en De oorlog der werelden. Hij schreef De tijdmachine in 1895 waarna het boek
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driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als een van de grote Science Fiction
meesterwerken gezien en diende, en dient nog steeds, als belangrijke inspiratiebron
voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden
verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn
kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds
levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan
de ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
GET A COPY OF THIS LIMITED EDITION, 8.5x11 INCHES, FIRST PRINT! THESE
WILL NEVER BE SOLD AGAIN! A book where your choices matter... Save the
Underground, or destroy it? Undertale - The Last Human puts you in the shoes of the
fallen human, trapped in the dark and shadowy Underground. As you navigate this
cruel realm, the choices you make will influence how everything ends... Fight or flee?
Kill or SPARE? Genocide or Mercy? You decide. Meet with Undertale's most popular
characters, including Sans, Papyrus, Toriel, Alphys, Mettaton and so many more! The
perfect gift for any Undertale fan, be it for birthdays, Christmas or just a gift to show
how much you love someone.
Medische en praktische informatie voor patiënten.
Zijn er nog ongerepte plekken te vinden waar de natuur ongestoord haar gang kan
gaan? Of is alles al gecultiveerd, bewoond en geasfalteerd? Robert Macfarlane vraagt
zich af of werkelijke wildernis nog bestaat en trekt erop uit om de natuur te ondergaan.
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Hij klimt in bomen, zwemt in grotten, doorkruist hooglanden en overnacht op
heuveltoppen en afgelegen stranden. Deze prachtige evocatie van de wildernis leest
als een reisverslag, een geschiedenis van het landschap, een cultuurgeschiedenis van
natuuressayisten, en als een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van de natuur.
Vertaler Nico Groen kreeg een eervolle vermelding van de jury van de Filter Vertaalprijs
2009 voor zijn vertaling, die 'uitstekend de poëtische toon van de vele
landschapsbeschrijvingen en daardoor ingegeven filosofische mijmeringen treft'.
Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel geneigd te
liegen, ook als het atheïsten zijn. Een aspirientje van een duur merk helpt beter tegen
hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al zijn de pilletjes identiek. Als we
érgens op kunnen rekenen, dan is het wel op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En
dus maakt het niet uit hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van
onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde verstand
overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment laat zien. Waarom we
altijd tijd te kort komen toont met verrassende voorbeelden en onderzoeken aan hoe
slecht we in staat zijn de juiste beslissingen te nemen en hoe we met dat besef ons
voordeel kunnen doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste
inzichten over menselijk gedrag voor iedereen bruikbaar te maken
Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn
scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In
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opdracht van een Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot
naar het hart van Afrika, op zoek naar de mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz.
Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten van de menselijke
geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het
definitieve oordeel over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Mensen laten net als andere dieren sporen na; paden die in de loop der tijden door
menselijke voeten, karrenwielen, paarden, ezelshoeven en door regen, ijs en wind zijn
uitgesleten. Een voetafdruk van menselijk leven in het landschap. Macfarlane volgt
deze paden en spoort de verhalen op die ermee verbonden zijn. Het is de derde keer
dat Robert Macfarlane ons meeneemt op zijn tochten door de natuur. In Hoogtekoorts
onderzocht hij de menselijke fascinatie voor huiveringwekkende bergtoppen, in De
laatste wildernis ging hij op zoek naar de ongerepte natuur in Engeland en Ierland. In
De oude wegen, het laatste deel van het drieluik, richt Macfarlane zijn zoektocht juist op
de door mensen betreden natuur.
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