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en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Incognito David Eagleman 2012-10-11 Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons
onderbewustzijn Waarom kunnen sommige mensen geuren horen? Waarom remmen we nog
voor we een plotse tegenligger echt hebben gezien? Waarom is het zo moeilijk om
iets geheim te houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal herzien?
Lange tijd moesten wetenschappers zich beroepen op inventieve manieren om een
inkijk te krijgen in de 'black box' van onze hersenen. Maar dankzij de vooruitgang
van allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze hersenen
exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper David Eagleman ontsluiert in Incognito
de 'verborgen agenda' van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het
effect van drugs, gezichtsbedrog, synesthesie, de gevolgen van hersenbeschadiging
en kunstmatige intelligentie, maar evengoed de complexe processen die nodig zijn
om alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te brengen. In deze
New York Times-bestseller slaagt Eagleman erin om de moeilijkste concepten in
mensentaal uit te leggen. Verhelderend, amusant en perfect onderbouwd: Incognito
is niet toevallig door diverse media verkozen als een van dé boeken van het jaar!
Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het symbool
verwijst naar de oude wereld, toen Noorse goden vanuit hun hemelbastion in Asgard
nog heersten over de werelden. Maar nu is Asgard een ruïne en de kracht van de
goden is verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar vrienden staan
voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het rijk der doden verslaan en het
naderende einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps
te overleven moet Malin een wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa
staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen
net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede,
koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen
heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk
verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe
technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een
dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds
de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere.
Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten
en Cat wordt zonder pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog
vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld
van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H.
Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in
Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met magie... In
‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prospero-serie van Jaye Wells, draait
alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en de wet. In een
maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs, probeert de 28-jarige Kate
Prospero makers en verspreiders van illegale ‘grijze’ magie achter de tralies te
krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al te goed: ze groeide op als het nichtje
van een van de kartelbazen. Een nieuwe variant van grijze magie die tot moorden
aanzet, betekent voor Kate de carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als
haar ex-vriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en
met grijze magie opnieuw moeten definiëren.
De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens Rutger Bregman 2019
De mens is een beest, zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een
egoïst, zeiden de boekhouders. Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van
het geloof in de verdorvenheid van de mens.0Maar wat als we het al die tijd mis
hadden? 0In dit boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de
psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee op een
reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Waarom
veroverde juist onze soort de aarde? Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En
zijn we diep vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede?0'De meeste mensen
deugen' herschrijft niet alleen de geschiedenis, maar werpt ook nieuw licht op
onze toekomst.
Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken eindelijk
een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar het
tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs als generaal Camjiata zijn ervan
overtuigd dat de twee meisjes een grote rol zullen spelen tijdens de dreigende
oorlog in Europa, en ze doen er alles aan om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als
de nacht van Allerzielen zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld
worden gewekt, gaat Cat op zoek naar bondgenoten om deze nieuwe dreigingen af te
wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat
hij bereid is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat op
Cat jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast: in de nacht van
Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist altijd bloed...
mensenbloed!
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is
een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze
regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste
vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan
het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de
vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de
Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers
Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan
is dit jouw boek. Viva
Dream Psychology Sigmund Freud 2019-09-24 "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."
Het wijze hart Jack Kornfield 2015-03-18 Jack Kornfield heeft tijdens zijn
training als monnik in Thailand, Burma en India, persoonlijk ondervonden hoe de
boeddhistische leer je leven kan verrijken. Hij ervoer het belang van het heilige
en verheven karakter van de menselijke geest, hij analyseerde op een diepere
manier zijn emoties en gedachten en hij leerde technieken die nodig zijn om de
geest en het hart te helen, trainen en transformeren. Kornfield laat in dit boek
zien dat de liefde en vreugde voor het leven van binnen zit en hoe je dit uit
jezelf kunt halen. Het wijze hart inspireert ons om de liefde, aanwezigheid en
vrijheid, die onze ware essentie is, te realiseren en vorm te geven. Het bevat
verhalen uit Kornfield’s boeddhistische psychotherapiepraktijk en portretten van
opmerkelijke leraren. Geef vorm aan de liefde, aanwezigheid en vrijheid, die in je
zit
Pasteur-Koch Charles Louis Drognat Landré 1890
Europese Unie John Pinder 2014-04-12 Hoe is de Europese Unie (EU) ontstaan en
gegroeid? Hoe werkt de EU? Waar is de EU goed voor? Hoe ziet de toekomst van de EU
eruit? Dit deeltje geeft op al deze actuele vragen een overzichtelijk en beknopt
antwoord. De auteurs onderzoeken de toekomst van de EU en de uitdagingen en keuzes
die haar in de 21ste eeuw te wachten staan. Elementaire Deeltjes is een serie
boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de
manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts
nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm
volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op
de vraag: 'Hoe zit dat nu eigenlijk?'

Switch Chip Heath 2015-04-02 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.
Mastermind Maria Konnikova 2013-04-26 Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective
uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat bekend om zijn razendsnelle
denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in kwestie is, heeft
hij al allerlei informatie ingewonnen en weet de juiste conclusie te trekken. Hoe
doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat ook
leren? Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags
psychologisch onderzoek van klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de
neurowetenschappen om inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock Holmes zet in
zijn denken, van observatie tot deductie. Geen ander personage is zo geschikt om
als basis te dienen voor onderzoek naar het menselijk denken. Mastermind leert je
misschien niet een meesterdetective te worden, maar wel om aandachtiger naar je
omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met gedachten en beslissingen.
Gratis geld voor iedereen Rutger Bregman 2019
List en leugen Maria Konnikova 2016-08-17 Bedriegers en zwendelaars zijn er te
over, maar meesteroplichters – zoals Bernie Madoff, Lance Armstrong, Diederik
Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn charmante persoonlijkheden, kunstenaars in
het overreden, die op geraffineerde wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen
ze het? Wat bepaalt hun succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op
keer? In dit boek ontleedt Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog –
van miljoenenfraudes tot skimming – en beschrijft vanuit psychologische,
neurologische en biologische invalshoeken wat al deze oplichters met elkaar gemeen
hebben en hoe zij hun slachtoffers in de val lokken. List en leugen geeft inzicht
in waarom we oplichters vertrouwen, waarom we ze zo graag willen geloven en zo
beïnvloedbaar kunnen zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen
toekomstige zwendelpraktijken te wapenen.
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en
Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog vertrouwen? Het derde
boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde
deel in de serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle
lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’
en de ‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden
dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar
vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe zwaar deze
maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en
Megs vriend, heeft geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar hij is
vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de
politie geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de
aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen,
maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de
mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn
gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...
De melodie van de natuur Ivo van Vulpen 2018-02-15 In De melodie van de natuur
neemt Ivo van Vulpen ons mee in de zoektocht naar de kleinste bouwstenen van de
natuur. Het is een ongekend spannend avontuur, waarin het de wetenschap lukt om
steeds dieper door te dringen in een mysterieuze wereld die we met het blote oog
allang niet meer kunnen zien. Enkele jaren geleden stond de wetenschappelijke
wereld op zijn kop: de ontdekking van het Higgs-deeltje was een doorbraak die, net
als de relativiteitstheorie van Albert Einstein, onze kijk op het heelal
fundamenteel veranderde. Maar wat was er nu eigenlijk precies ontdekt? Wat zijn we
wijzer geworden? In dit boek leren we niet alleen welke geheimen we al aan de
natuur hebben ontfutseld en hoe we die hebben ingezet in onze maatschappij, maar
maken ook kennis met de vragen waar de wetenschap nog geen antwoord op heeft
gevonden. In glasheldere taal, met slimme voorbeelden, leidt Van Vulpen ons haast
ongemerkt tot aan de rand van de menselijke kennis, op een manier die voor
iedereen te volgen is. Eindelijk.
Jeruzalem S.S. Montefiore 2020-07-09 Herziene editie van hét standaardwerk over
Jeruzalem 'Overdonderende geschiedenis van de belangrijkste stad op aarde.' – NRC
Handelsblad Jeruzalem vertelt de turbulente geschiedenis van drieduizend jaar
geloof, fanatisme en bloedvergieten in het middelpunt van de wereld. Van koning
David tot de eenentwintigste eeuw en van de geboorte van het jodendom, het
christendom en de islam tot het Israëlisch-Palestijns conflict: de geschiedenis
van de Heilige Stad is de geschiedenis van de wereld. In deze complete en grootse
biografie komt de stad Jeruzalem opnieuw tot leven. Aan de hand van de vele
kleurrijke historische figuren die de Eeuwige Stad rijk is onthult historicus
Simon Sebag Montefiore hoe Jeruzalem is uitgegroeid tot de belangrijkste stad in
de geschiedenis van niet alleen het Midden-Oosten, maar van de hele wereld. En hoe
de stad ook in de moderne geschiedenis nog altijd een sleutelrol speelt.
Montefiores levenslange fascinatie en de meest recente studies komen op briljante
wijze samen in deze fenomenale geschiedenis. Jeruzalem is een waar meesterwerk dat
intrigeert van begin tot eind. De pers over Jeruzalem: 'Montefiore heeft een fraai
portret geschilderd van een even mooie als explosieve stad.' de Volkskrant
'Magistrale biografie.' Trouw 'Onmogelijk om weg te leggen… Enorm vermakelijk.'
New York Times Book Review 'Een klassieker. Jeruzalem is een buitengewone
prestatie, geschreven vol verbeelding en energie.' Financial Times
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 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 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.
Superfreakonomics Steven D. Levitt 2011-07-19 Wat hebben de verdwijning van
paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is
het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In vervolg op
de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw
onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner
gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door
economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen,
klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door
economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht
dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist
dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld
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