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Het verhaal van onze voorouder Richard Dawkins
2017-10-24 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.
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte
tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door
Netflix. Balram Halwai is een man met vele
gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en
ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden
van India en blijkt al snel het slimste jongetje van
het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere
scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur
krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een
openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het
grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde.
Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het
vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en

kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een
meesterwerk.' The Times
Een kleine geschiedenis van bijna alles Bill Bryson
2016-11-29 In 'Een kleine geschiedenis van bijna
alles' lukt het Bill Bryson om wetenschappelijke
kennis uit onder andere de geologie, scheikunde,
kwantumfysica, paleontologie en sterrenkunde voor
een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo'n
heldere en spannende wijze dat ook degenen die
altijd in slaap vielen tijdens de natuurkundeles
Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn
avontuurlijke reis door de bètawetenschappen.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Een regenboog ontrafelen Richard Dawkins 200910-31 Met zijn boek God als misvatting rekende
Richard Dawkins af met het geloof als middel om de
werkelijkheid te begrijpen. Maar God is niet de
enige bedreiging van de wetenschap en van het
gezonde verstand. Ook de belangstelling voor
astrologie, homeopathie en andere
pseudowetenschappen blijft Richard Dawkins een
doorn in het oog. Waarom wil de mens zo graag
bedrogen worden door sprookjes en mythen? De
vraag stellen is hem beantwoorden: de mens wil
graag verleid worden door mooie verhalen. Er is
geen enkele reden om daarvoor het terrein van de
wetenschap te verlaten want Een regenboog

ontrafelen is precies dát: een mooi verhaal. De
verklaringen die de wetenschap heeft te bieden,
bevatten juist vaak de meeste schoonheid. Er
schuilt poëzie in de formule, en gelukkig hebben we
Richard Dawkins om dat te laten zien.'
De God van kleine dingen Arundhati Roy 2017-1229 'De bewering dat het allemaal was begonnen
toen Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar
een van de vele manieren om de zaak te bekijken.
Je zou evengoed kunnen stellen dat het allemaal
duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou
kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het
christendom aankwam in een boot en Kerala
binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het
echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten
gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie je
moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn
tweelingzus Rahel komen ter wereld in het
paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in
het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze
moeder Ammu, dat zij delen met hun
gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar
verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun
veelbelovende oom Chacko. De familie is
ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit
voorspoedig op, maar dan is er de Verschrikking,

het rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel,
nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor
jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die
de familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt
Arundhati Roy op een verrassende, vitale en
diepzinnige manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim
met zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg
voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen,
die in meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997
de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonfictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het
ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria
Remarque 2020 Beschrijving van de
verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in
Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een
groep Duitse jongens.
De ideale redenaar Cicero 2014-11-05 Cicero s
reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte aan
Quintilianus de uitspraak dat Cicero `niet de naam
van een man was, maar die van de
welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen voor
Cicero s redevoeringen maar ook voor zijn

geschriften. Zijn boeken over retorica behoren nog
altijd tot de beste en de meest invloedrijke op dit
gebied. In De ideale redenaar laat Cicero enkele
ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige
discussie houden over de eisen die men aan een
goed redenaar mag stellen en over de opleiding die
hij moet volgen om de idealen van de
welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij
legt er de nadruk op dat beheersing van de
retorische technieken niet voldoende is om goed te
spreken, maar dat men ook over algemene
ontwikkeling en een grondige kennis van zaken
moet beschikken. In speelse vorm komen alle
aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de
opbouw en de invulling van het betoog tot en met
de voordracht en het beïnvloeden van de
toehoorders. Meer dan twintig eeuwen na publicatie
is De ideale redenaar nog steeds een
standaardwerk voor iedereen die in het openbaar
moet spreken.
De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje
van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt
gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw
Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino
duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun
leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in het
dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn.

Het gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie,
dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat
de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op
een avond besluit de parel terug in zee te gooien,
loopt alles uit de hand. Hun leven verandert
inderdaad, maar heel anders dan ze hadden
gehoopt...
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De glazen
stolp volgt de ondergang van de getalenteerde
Esther Greenwood in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat
lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New
York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten
de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een
vervolg van haar academische carrière, maar wordt
afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar
verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds
verder in een depressie, totdat opname in een
psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De
glazen stolp is een pijnlijk verslag van een
ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen
wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer
meesterlijk mee in Esthers waanzin, waardoor die
niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is.
Ze slaagt erin in de diepste krochten van de
menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone
prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een

Amerikaanse klassieker geworden.
De man die zijn vrouw voor een hoed hield Oliver
Sacks 2015-08-28 In De man die zijn vrouw voor
een hoed hield vertelt Oliver Sacks de verhalen van
mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele
afwijkingen: patiënten die hun herinneringen kwijt
zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of
alledaagse voorwerpen te herkennen, of patiënten
die te maken hebben met tics en die zonder dat te
willen obsceniteiten schreeuwen. Hoewel deze
gevallen ons vaak bizar voorkomen, worden ze door
Sacks’ respectvolle en sympathieke wijze van
vertellen diep menselijk. Aan de hand van
fascinerende en vaak ontroerende
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is
om te moeten leven met een neurologische
afwijking.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Een klein beetje geweldig Dawn French 2011-09-27
Iedereen heeft een hekel aan de perfecte familie.
Dus je gaat zeker van de familie Battles houden. Mo
wordt binnenkort vijftig en dat begint ze te merken
aan de onwelkome en oncomfortabele waarheden
die steeds duidelijker worden: - Ze begrijpt niets van
haar pubers, wat lichtelijk gênant is als je zelf
psycholoog bent. - Ze begint grijs te worden, ook
aan de binnenkant. - Haar gezicht is in verval en

schrikt kinderen af. Dochterlief Dora wordt
binnenkort achttien... En wordt lichtelijk agressief
van iedereen die haar ergert, vooral van haar
onuitstaanbare, vroegrijpe, intelligente, jongere
broer Peter, die een chronische obsessie voor
Oscar Wilde heeft. En dan is pap er ook nog... die,
nou ja, gewoon een vader is. O ja en de hond, Poo
genaamd. Een klein beetje geweldig is het verhaal
van een modern gezin, waarin iedereen in zijn eigen
luchtbel leeft en op een crisis afstevent.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Het lied van de loopgraven Sebastian Faulks 2008
Na een verboden liefdesverhouding blijft een jonge
Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de hel van de loopgraven
terechtkomt.
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Mark Haddon 2016-08-31 'Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon
is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal
om te lezen en te herlezen. Christopher, de
detective in deze ongewone detectiveroman, is een
vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij
weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij
houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij
houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn
eentje nooit verder geweest dan het einde van de

straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw
vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn
hele wereld op z’n kop zet.
Waarom ik soms op en neer spring Naoki Higashida
2018-08-14 Unieke autobiografie van een
dertienjarige autistische jongen – met een inleiding
van David Mitchell, die zelf een autistische zoon
heeft Waarom fladderen autistische kinderen met
hun handen voor hun ogen? Of gaan ze door het
lint als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om
het gedrag en de belevingswereld van een autist te
begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan een zware vorm
ervan, waardoor hij nauwelijks in staat is om te
communiceren. Dankzij een betrokken onderwijzer
die vindingrijk met hem aan de slag ging om
karakters, woorden en zinnen te leren via een
alfabetraster, slaagde Naoki erin om, mede door
zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen
spellen. In Waarom ik soms op en neer spring geeft
hij antwoord op de vragen die velen zich bij autisme
stellen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme
over fantasie, humor en empathie beschikken en
maakt op een indringende en ontroerende wijze
duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De
pers over Waarom ik soms op en neer spring ‘Zijn
verslag van een leven dat vaak en heftig op zijn kop
staat, ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij

dit tumult onder woorden probeert te brengen.’ de
Volkskrant ‘Een van de meest bijzondere boeken
die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een
eyeopener.’ Jon Stewart, The Daily Show ‘Amazing
times a million.’ Whoopi Goldberg
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de
dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen
diens lichaam te verbergen.
Klimaatoorlogen Gwynne Dyer 2010-10-26 Grote
groepen vluchtelingen. Ineenstortende staten.
Vernietigende oorlogen. Gwynne Dyer geeft een
angstaanjagende blik op de nabije toekomst, waar
de klimaatverandering de wereldmachten dwingt tot
genadeloos harde maatregelen om te overleven.
Een wereldwijde temperatuurstijging van slechts
twee graden Celsius een opwarming die zo goed
als onafwendbaar is zal de wereldpolitiek tot het
kookpunt brengen, met massale oorlogen over het
schaarse voedsel en water als gevolg. Dyer
interviewde onder andere experts van de CIA en
NASA en citeert uit de recentste wetenschappelijke
publicaties om de harde waarheid over de toekomst
van onze planeet te tonen. Kan onze technologie
ons redden of is het al te laat? Waar liggen onze
kansen om de schade te beperken?
Klimaatoorlogen biedt een onverschrokken
vooruitblik en is daarmee een van de belangrijkste

boeken van de komende jaren. Gwynne Dyer is
freelance journalist, wetenschapper en docent
internationale betrekkingen. Zijn artikelen
verschenen in 45 landen, waaronder in nrc next.
Oom Wolfraam en mijn chemische jeugd Oliver W.
Sacks 2001 De befaamde psychiater vertelt over
zijn jeugdjaren, toen hij een grote belangstelling
koesterde voor chemie en natuurkunde.
No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No
Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten
en auteur Naomi Klein wordt gezien als het
intellectuele boegbeeld van de beweging die zich
verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme.
Terwijl we worden geconfronteerd met een
volgende economische crisis, blijft haar analyse van
onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld
accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze
feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme,
globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het
is óók een hartstochtelijk verhaal over mensen die
zich inzetten voor democratie aan de basis, voor
kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een
samenleving waarin de mens centraal staat.
Kapitein Corelli's mandoline Louis de Bernieres
2015-05-09 Aan de hand van gebeurtenissen op het
Griekse eiland Kefallania toont Louis de Bernières
de gevolgen van oorlog, economische vooruitgang

en natuurgeweld voor de levens van gewone
mensen. Pelagia’s plan om te trouwen met Mandras
wordt in de war geschopt door het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. Het oorlogsgeweld boort
zich diep in haar leven: ze verliest haar vader en
haar verloofde. Maar ze verliest niet alles. De
Italiaanse legerkapitein met zijn mandoline maakt
de bezetting voor haar menselijker en hoopvol.
Jeff in Venetië, de dood in Varanasi Geoff Dyer
2014-10-22 Jeff Atman, een gehaaide en
overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van
de Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te
zien, zich bij veel chique feestjes naar binnen te
kunnen kletsen, en veel te veel bellini’s te drinken.
Hij had niet verwacht de intrigerende Laura te
ontmoeten, die zijn korte verblijf in de stad volledig
zal transformeren. Een andere stad, een andere
opdracht. Een journalist bevindt zich op de oever
van de Ganges in Varanasi. Te midden van de
mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een
van de belangrijkste pelgrimsoorden binnen het
hindoeïsme wacht hem een transformatie van een
heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in
Varanasi is een volstrekt uniek en verrassend
tweeluik over liefde, kunst en verlangen. Daarmee
komt hij dicht in de buurt van typische Thomas
Mann-thema’s zoals verlangen naar schoonheid en

een verloren jeugd, maar met een geheel eigen
intelligente, scherpe en geestige stijl die deze
roman uitzonderlijke brille geven.
De zonsopgang Victoria Hislop 2015-02-17 Zomer
1972: in het geliefde vakantieoord Famagusta op
het zonovergoten eiland Cyprus verrijst een luxe
vijfsterrenhotel. In hotel De Zonsopgang werken
Griekse en Turkse Cyprioten ondanks hun
tegenstellingen in harmonie samen. De Griekse
familie Georgiou en de Turkse Özkans komen ook
naar Famagusta, in een poging het geweld dat
Cyprus al jaren in zijn greep houdt te ontvluchten.
Famagusta lijkt een zonnige, vredige enclave op het
verscheurde Cyprus, maar schijn bedriegt: tijdens
de burgeroorlog die het eiland meer en meer in zijn
greep krijgt, verandert Famagusta in een spookstad,
waarin de twee families als enigen achterblijven. In
de tijd die volgt raakt het lot van de beide families
voorgoed met elkaar vervlochten.
Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat
er niet alleen tweede kansen waren, maar derde
kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid
kansen om je leven te herhalen totdat je het
eindelijk goed deed. Zou je dat wel willen? In een
koude, besneeuwde nacht in 1910 komt
bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een
lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In

diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula
Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint
aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken,
heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit,
gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende
manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote
oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door
een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de
wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En
als ze dat kan zal ze het ook doen?
Voor altijd verloren Inge de Heer 2010-07-21 Laura
woont alleen met haar kinderen Betty en Rees sinds
haar man David haar heeft verlaten om een nieuw
gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de
negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het
leven komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en
raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die
haar dochter heeft aangereden beroven van
datgene waar hij het meest van houdt, zodat hij
weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is
en begint hem te achtervolgen.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-0920 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de
bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende
moment herkent, heeft een recept voor succes in
handen. Hoe wordt een onbekende debutant een
bestsellerauteur? Waarom is een

televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om
kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo
plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en
producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één
zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één
graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één
tevreden klant de lege tafels in een restaurant
vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme
over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart
voor verandering, met een hoopvolle boodschap:
één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Emile Durkheim Émile Durkheim 1993 Diepgaande
studie van de Franse socioloog (1858-1917)
Ridder zonder hart Cornelia Funke 2012-04-27 Jon
heeft het moeilijk. Omdat hij niet met zijn stiefvader
overweg kan wordt hij naar een kostschool
gestuurd. En dan verschijnen op een nacht ook nog
vier geesten van middeleeuwse ruiters onder zijn
raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten voor ze
hem hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe
kun je het opnemen tegen geesten? De enige die
Jons verhaal serieus neemt is Ella, die bij hem op
school zit. Ze stelt voor de geest van Willem
Langzwaard om hulp te vragen. Deze ridder is
begraven in de kathedraal en heeft gezworen

iedereen te helpen die in nood verkeert. Samen met
Ella laat Jon zich â s avonds insluiten in de
kathedraal. Zal ridder Langzwaard werkelijk
verschijnen en kan hij Jon helpen?
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