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Vertrouw niemand Paul Cleave 2016-06-28 Jerry Grey is bij veel mensen
bekend onder zijn pseudoniem als thrillerauteur: Henry Cutter. Op zijn 49e
wordt hij met alzheimer gediagnostiseerd en in een verzorgingstehuis
geplaatst. Zijn herinneringen en zijn fantasie beginnen daar door elkaar te
lopen; de beschreven moorden zijn niet zomaar verzinsels, hij biecht op ze zelf

gepleegd te hebben. Gevolgen van die ziekte, zeggen mensen tegen hem.
Maar als dat waar zou zijn, waarom blijven er dan mensen dood gaan om hem
heen?
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de belangrijkste
thema's van de westerse filosofie.
Outer Continental Shelf United States. Congress. Senate. Committee on
Interior and Insular Affairs. Special Subcommittee on Outer Continental Shelf
1970
Een vrouw van glas Kim Edwards 2012-10-01 Lucy Jarrett staat op een
kruispunt in haar leven en besluit een tijdje terug te gaan naar haar
geboortedorp. Eenmaal in het ouderlijk huis dringt de gedachte aan de
raadselachtige dood van haar vader zich aan haar op. Ze voelt zich schuldig
omdat ze hem alleen gelaten heeft op de avond waarop hij verdronk en vraagt
zich af waarom hij eigenlijk ruzie had met zijn broer. Bij toeval ontdekt ze een
verzameling spullen die haar familiegeschiedenis in een heel ander licht
plaatsen. Als ook oude gevoelens voor haar jeugdliefde een glasblazer
opflakkeren weet ze: het is tijd om schoon schip te maken. Een meeslepende

roman waarin heden en verleden prachtig in elkaar overvloeien.
De tirannie van verdienste Michael Sandel 2020-09-22 De grootste
hedendaagse filosoof over waarom de populisten gelijk hebben ‘Als we de
gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de
tast onze weg te zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe
komt het dat de betekenis van succes en verdienste de afgelopen decennia zo
sterk veranderd is, en wel zodanig dat arbeid sterk aan waardigheid heeft
ingeboet en veel mensen het gevoel hebben dat de elites op hen
neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof Michael Sandel maakt de
balans op van de democratie. Veel mensen voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites en wenden zich tot populistische
leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving mensen met een
hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de
tirannie van verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van ‘het volk’
tegen de elites terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding
meer over het algemeen welzijn mogen zeggen dan een persoon met een
vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De tirannie van verdienste' is een

belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan het hart gaat.
Spion buiten dienst John le Carré 2019-10-17 Jonh le Carrés Spion buiten
dienst is een angstaanjagende beschrijving van onze tijd. Een
hartverscheurend en licht satirisch verhaal met onverflauwde spanning. Spion
buiten dienst is de 25ste thriller van meesterverteller John le Carré en schetst
een angstaanjagend actueel beeld van onze wereld. Nat, een 47-jarige
veteraan van de geheime inlichtingendienst van Groot-Brittannië, gelooft dat
zijn jaren bij de geheime dienst voorbij zijn. Hij is terug in Londen met zijn
vrouw, de zachtmoedige Prue. Maar met de groeiende dreiging vanuit het
Moskou Centrum heeft het kantoor nog een taak voor hem. Nat zal De Haven
overnemen, een overbodig geworden onderstation van London General,
samen met het uitschot van alle spionnen. Het enige lichtpuntje in het team is
de jonge Florence; zij heeft haar ogen gericht op het Russische ministerie en
op een Oekraïense oligarch, die een vinger in de Russische pap heeft. Nat is
niet alleen een spion, hij is ook een gepassioneerde badmintonspeler. Zijn
vaste maandagavondtegenstander, de introspectieve en eenzame Ed, is een
stuk jonger dan hij. Ed heeft een hekel aan de Brexit en Trump, en hij haat zijn
baan bij een zielloos mediabureau. Het is uitgerekend Ed die Prue, Florence

en Nat op het pad van de politieke woede zal brengen, die hen allemaal zal
verstrikken.
Boekzaal der geleerde wereld 1825
Ontdekkingsreis in de Zuid-zee en naar de Berings-Straat Otto von Kotzebue
1822
De professionals Owen Laukkanen 2012-09-14 `Een indrukwekkend debuut
met een mix van klassieke suspense, ijzingwekkende immoraliteit en een
ingenieuze plot, in de vorm van een pageturner gegoten. Jonathan Kellerman
`Maak u veiligheidsgordel vast want De professionals van Owen Laukkanen is
als een rit in een achtbaan. Een eersteklas thriller van een steengoede nieuwe
auteur. John Lescroart Vier vrienden die onlangs zijn afgestudeerd aan de
universiteit worden geconfronteerd met de dramatische situatie op de
arbeidsmarkt. Uit frustratie en baldadigheid beginnen ze mensen te kidnappen
en twee jaar werkt de strategie die ze hebben bedacht , snel, efficiënt, bijna
risicoloos, meer dan goed. Tot het opeens geen grap meer is, totdat ze de
verkeerde man ontvoeren. Plots worden ze achtervolgd door juist die mensen
die ze koste wat kost zo ver mogelijk bij zich vandaan hadden willen houden:
de sterke arm der wet, in de personen van ervaren politie-inspecteur Kirk

Stevens en de jonge en talentvolle FBI-agente Carla Windermere, en een
groep maffialeden die op zoek zijn naar vergelding. Tijdens een dodelijke en
spectaculaire achtervolging door het hele land, met een aantal gewelddadige
en brute confrontaties, worden alle betrokkenen uiteindelijk gedwongen de
waarheid te erkennen: de echte professionals, agent dan wel crimineel, zijn
diegenen die bereid zijn om alles op te offeren
Catalog of Sears, Roebuck and Company Sears, Roebuck and Company 1968
Als de rododendron bloeit Santa Montefiore 2016-04-04 Iedereen die van
Ierland houdt zal smullen van Montefiores Deverill-serie De vrouwen van
kasteel Deverill proberen zich staande te houden in de roerige jaren voor de
Tweede Wereldoorlog. Kitty wordt verscheurd door haar liefde voor Ierland en
de wens haar leven met Jack te delen. Celia is vastbesloten kasteel Deverill in
zijn oude glorie te herstellen en stort zich vol overgave op de renovatie, zich
niet bewust van de rampspoed die onafwendbaar op haar af komt. Bridie
probeert wanhopig over het verlies van haar zoon heen te komen, die ze bij
zijn geboorte moest afstaan, en verzint de wildste plannen om hem terug te
krijgen. Ondertussen groeit er in Amerika een eenzaam meisje op, dat niets
weet van haar familie... De drie vrouwen staan voor belangrijke beslissingen in

hun leven, beslissingen die hen ver weg kunnen voeren van Ierlands groene
kusten en het kasteel dat hen zo veel jaren heeft verbonden. Is liefde alleen
genoeg om de zware tijd die hun te wachten staat het hoofd te bieden? De
pers over de Deverill-saga: 'Downton Abbey in boekvorm. Goed voor uren
leesplezier.' Vrouwen van nu 'Meeslepend, ontroerend en beeldrijk.' NBD
Biblion
De tweede berg David Brooks 2020-04-01 'Een must-read in tijden van sociale
distantie en nieuwe gemeenschapszin.' - Trouw 'Een overtuigend pleidooi.' ****
NRC Handelsblad Sta jij op je eerste of tweede berg? Draait het leven om jou
– of om anderen? Gaat het om succes – of om betekenis? We leven in een
wereld die ons vertelt dat we vooral persoonlijk geluk moeten nastreven:
carrière maken, succes hebben en mooie spullen verzamelen. Dit is wat David
Brooks de zogenaamde ‘eerste berg’ noemt die we vaak allemaal
bewandelen. Maar als we op die top zijn aangekomen, of eraf zijn gevallen
door bijvoorbeeld een ontslag of een verlies, kunnen we tot de ontdekking
komen dat dát ons niet daadwerkelijk gelukkig maakt. We gaan verlangen
naar dingen die er echt toe doen. Dat is het moment waarop je de tweede berg
beklimt. Op de tweede berg draait het niet meer om jezelf, maar om jouw

relatie met anderen. Het gaat om een betekenisvol leven. David Brooks
onderzoekt hoe je een waardevol leven kunt leiden in een egocentrische
maatschappij. Wat betekent het om verder te kijken dan jezelf en je op een
groter doel te richten? Om onafhankelijkheid los te laten en afhankelijkheid te
omarmen? Hij richt zich hierbij op vier belangrijke pijlers die je helpen met het
beklimmen van die tweede berg: een verbintenis aangaan met familie, met
een roeping, met een gemeenschap of met een filosofie of geloof. De tweede
berg is een inspirerend en persoonlijk boek dat je helpt te ontdekken hoe jij
ook een rijk en voldaan leven kunt leiden. 'Een krachtig, indringend boek dat je
niet meer loslaat.' The Guardian David Brooks (1961) is auteur en al jaren een
van de best gelezen columnisten van The New York Times. Hij heeft meerdere
bestsellers geschreven, waaronder The Road to Character. Hij geeft les aan
Yale University en is lid van de American Academy of Arts and Sciences. ‘Zijn
columns staan steevast dagenlang op nummer een van bestgelezen stukken
van de website van The New York Times. Hij is te horen en zien in vele
populaire podcasts, radio- en tv-programma’s. Als de VS een ‘Denker des
Vaderlands’ had, zou Brooks goede kans maken.’ NRC Handelsblad 'Zeer
ontroerend en buitengewoon scherp. En hoopvol in de beste zin van het

woord.' The Washington Post 'Lessen die mogelijk je leven veranderen zijn te
vinden in dit relevante boek dat je aanzet tot nadenken.' Booklist 'Het beste
boek van Brooks ooit. Krachtig. Zijn inspirerende boek is een zelfhulpgids om
de gevangenis van jezelf te ontvluchten.' The Observer 'Het is de gave van
David Brooks om taai maar overtuigend sociaal onderzoek toegankelijk en
zelfs verrassend te maken.' The New York Times Book Review 'Brooks haalt
een breed scala aan wetenschappers en denkers aan om een idee te weven
dat groter is dan de som der delen.' USA Today 'Brooks grootse prestatie zit in
zijn vermogen om de ongeziene aspecten van privé-ervaringen te verheffen tot
een krachtig en uitdagend gesprek over wat we allemaal met elkaar delen.'
San Francisco Chronicle 'Het hogere doel is volgens Brooks de “tweede berg”.
De eerste berg draait om jezelf, de tweede om anderen. Het goede leven is
niet gericht op pleziertjes, maar op diepe relaties met de mensen om je heen.'
**** NRC Handelsblad
De artz der moeders in aangenaame spectatoriaale vertoogen /. H. Smith
1771
Automotive News 1979
Quantum-touch Richard Gordon 2013-04-12 Quantum-touch is een belangrijke

doorbraak in de kunst van genezen met de handen. Of je nu chiropractor,
fysiotherapeut, energetisch genezer bent, aan lichaamswerk doet of in een
ander medisch beroep werkzaam bent, met quantum-touch kun je een
dimensie aan je werk toevoegen die tot nu toe onmogelijk leek. In dit boek
maak je kennis met speciale adem- en lichaamsconcentratietechnieken,
waarmee je je energie op een zodanig niveau kunt brengen dat een lichte
aanraking al voldoende is om houdingscorrecties te bewerkstelligen. Botten
vallen na aanraking spontaan in hun juiste positie terug. Pijn en ontstekingen
verminderen en genezingprocessen verlopen sneller. Kinderen kunnen het
zich spelenderwijs eigen maken, zo simpel is de techniek, maar toegepast
door artsen, acupuncturisten en in de chiropraxie heeft het een enorm effect.
Popular Photography 1984
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