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andere oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat
volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en
bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De
ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een
speling van de natuur te danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan 20.000
exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een
enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.'
Nature Jared Diamond is hoogleraar fysiologie aan de University of California in
Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie
en is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden
van deze megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele Franse hof is in rep en roer:
kardinaal Mazarin, de eerste minister van het koninkrijk, wil voor het volgende
carnaval een groots Italiaans melodrama opvoeren. Maar welk complot gaat er
werkelijk schuil achter deze weelderige opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani
zich af, de hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe
secretaris gaat hij op onderzoek uit en stuit op een duidelijke samenzwering die
teruggaat tot het Florence van twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale
editie is de andere kant van de roman Mysterium. Gezamenlijk vormen zij een geheel
in de Moebius-tetralogie.
Nieuw Nederlands 2014
En attendant Godot Samuel Barclay Beckett 2020 Absurdistische toneeltekst waarin
twee hulpeloze clochards tevergeefs wachten op een zekere Godot.
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter slachtbank is afkomstig uit de
bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen
over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert een
opmerkelijk gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en
laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
de Psychologie Van Arbeid En Gezondheid Wilmar Schaufeli 2020-07-09 In de 21e eeuw
vergt werk niet zozeer een fysieke, maar vooral een emotionele en mentale
inspanning. Hierdoor komen werkgerelateerde psychische klachten en daarmee
samenhangend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veelvuldig voor. Anderzijds is
er ook steeds meer aandacht voor een positieve benadering van arbeid en gezondheid
met een sterke nadruk op de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van
medewerkers. De psychologie van arbeid en gezondheid komt tegemoet aan de

Iedereen praat Lee Child 2016-10-17 Een ziekenhuis in een onbekende Amerikaanse
stad. Een rechercheur raakt aan de praat met het slachtoffer van een
schietincident, een intrigerende man met blauwe ogen en een zeer gespierd
bovenlichaam met een enorm litteken. Het blijkt Jack Reacher te zijn. Hij is
ernstig gewond na een staaltje geweld. Een paar uur later is hij verdwenen. Lee
Child is de internationale bestsellerauteur van de Jack Reacher-serie. Zijn debuut
Jachtveld is meermaals bekroond en het negende deel van de serie, One Shot
(Voltreffer), is verfilmd met Tom Cruise in de hoofdrol.
Nieuw Nederlands 2012
Niet door water, maar door vuur James Baldwin 2018-10-09 Niet door water, maar
door vuur deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee persoonlijke,
gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin over liefde, geloof en hypocrisie in
het ‘land van de vrijheid’ en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Het
boek groeide uit tot een van de invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.
Omdat ik aan je blijf denken Beth Kery 2014-03-14 Een heerlijke roman in acht
delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet,
springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij
wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een
stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s
onschuld worstelt hij met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen,
bij deze obsessie gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar
eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar confronteert met
een spannend voorstel: ze gaan een puur fysieke relatie met elkaar aan met voor
haar de beloning van verleidelijke, verboden genot...
Hamlet William Shakespeare 1790
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan
bij haar nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een
adembenemend knappe man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor
haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken
er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet
verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar
in een 2-in-1 bundel.
Het geheim van de vreugde Alice Malsenior Walker 1992 Het levensverhaal van een
Afrikaanse vrouw die zich onderwierp aan de rite van de besnijdenis
(cliterodectomie).
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de
wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld
veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend
voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen
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groeiende behoefte aan deskundigheid op het gebied van werk en welzijn. De eerste
editie van dit boek verscheen in 2003 en sindsdien heeft de psychologie van arbeid
en gezondheid zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken vakgebied. In deze
vierde, geheel herziene editie zijn enkele nieuwe hoofdstukken opgenomen over
positieve interventies, diversiteit, duurzame inzetbaarheid, en leiderschap allemaal in relatie tot gezondheid en welbevinden van werknemers. De psychologie
van arbeid en gezondheid is een compleet en actueel leerboek waarin alle
belangrijke onderwerpen aan bod komen. In het eerste systematische deel staan
theorie, assessment, interventie en onderzoek centraal. In het tweede deel wordt
ingegaan op specifieke hedendaagse thema's zoals emotionele arbeid, pesten op het
werk, de balans tussen werk en privé, baanonzekerheid, burn-out en bevlogenheid,
werkverslaving, en technologie en gezondheid. Het boek wordt gebruikt op
universiteiten en hbo-opleidingen maar kan ook van dienst zijn bij postdoctorale
opleidingen tot A&O deskundige, arboconsulent, preventiemedewerker,
arbeidsdeskundige, re-integratiedeskundige, bedrijfs- en verzekeringsarts.
Nieuw Nederlands 2 vmbo-t/havo Rein Tromp 2003
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste
keuzes. Dus heeft ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit
een goed nest en met een carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na
vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de wereld rond
te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun
mooie huis moet verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen.
Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch
ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het plaatselijke
eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven vraagt
om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en
meer mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
Deze kant van het paradijs Francis Scott Fitzgerald 1971
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie
die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd.
Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd.
Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige
marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het
bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak
die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan
bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
The happy brain Dean Burnett 2018-05-29 Wat is geluk precies en hoe werkt het in
ons brein? Waarom zijn we zo gelukkig wanneer we thuiskomen? Waarom hebben we
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andere mensen nodig om gelukkig te zijn? Helpt lachen om je gelukkiger te voelen?
En waren we écht gelukkiger als kind? Geluk wordt door de meeste van ons gezien
als de ideale mentale staat: vrijwel alles wat we doen is gewijd aan het najagen
ervan. Inmiddels zijn er talloze industrieën en producten ontwikkeld die zouden
helpen bij de zoektocht naar geluk: denk aan lifestyle goeroes, wellness coaches,
drankjes, pillen… Maar hoeveel weten we eigenlijk over geluk? Wat is het
überhaupt, en waar komt het vandaan? In The Happy Brain onderzoekt Dean Burnett
wat er gebeurt in ons brein wanneer we gelukkig zijn. Aan de hand van de laatste
neurowetenschappelijke bevindingen en interviews met experts op het gebied van
geluk probeert Burnett antwoord te geven op de meest uiteenlopende vragen. Een
toegankelijk, verrassend en humoristisch boek over een onderwerp dat ons allemaal
bezighoudt.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand
tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang
tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de
natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel
peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen
een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale
ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en
samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Don Juan Byron 2013-04-08 In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don Juan
het idee van de ultieme vrouwenverleider, maar in Lord Byrons satirische epos zijn
de rollen omgedraaid: de onschuldige titelheld laat zich verleiden door een reeks
vrouwen. De Britse dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië aan het werk en
een jaar later werden de eerste twee canto's anoniem in Londen gepubliceerd. De
inhoud werd als immoreel beschouwd, en misschien juist daarom werd het gedicht
ongekend populair. Byron noemde het zelf een 'epische vertelling' zonder een
strakke verhaallijn. In navolging van de door hem bewonderde klassieken beloofde
hij wel dat er liefde, oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen.
Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk beschouwd.
De vallei van de paarden Jean Auel 2011-02-28 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de
ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie
te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de
boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. Ayla heeft de Stam
van de Holenbeer, waar zij is opgegroeid, moeten verlaten. Eenzaam en verdrietig
trekt zij door het barre, prehistorische land van 35.000 jaar geleden, op zoek
naar de Anderen, het volk van haar vader en moeder. Maar als de winter nadert,
moet Ayla beschutting zoeken in een grot vlak bij een afgelegen vallei. Door haar
kracht en vindingrijkheid weet ze te overleven en sluit ze zelfs vriendschap met
de dieren. Als ze op een dag een zwaargewonde jongeman vindt, komt ze voor een
keuze te staan. Moet ze haar vertrouwde eenzaamheid inruilen voor de onzekerheid
van menselijk gezelschap? De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS
Publieksprijs.
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