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Steve Propp most often writes novels, with serious intellectual
themes. But this nonfiction book contains writings and essays
dealing with a wide variety of topics in the areas of science,
religion, philosophy, and politics. The first section includes
expansions of topics that were briefly covered in his earlier
nonfiction book, Inquiries: Philosophical (2002). Subjects
include: Science and the Multiverse; Time Travel;
Extraterrestrial Life; Artificial Intelligence; Life after Death,
and more. The second section consists of twelve “Lay
Sermons,” such as could be addressed to a religious
congregation, on topics such as: the Image of God; the
Problem of Suffering; Social Justice; Forgiveness; hurtful
“divisions” based on gender, sexual orientation, etc.;
“Negative” images in the mass media, and others. The third
section contains thirty brief topical essays, such as: Family;
Education; Loneliness; Freedom; Authority; Justice; Progress;
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Individuality; Civility; Technology; Emotions; and even
Holidays. The final section has several previously unpublished
writings.
The question of whether humans are free to make their own
decisions has long been debated and it continues to be a
controversial topic today. In Free Will: The Basics readers are
provided with a clear and accessible introduction to this
central but challenging philosophical problem. The questions
which are discussed include: Does free will exist? Or is it
illusory? Can we be free even if everything is determined by a
chain of causes? If our actions are not determined, does this
mean they are just random or a matter of luck? In order to
have the kind of freedom required for moral responsibility,
must we have alternatives? What can recent developments in
science tell us about the existence of free will? Because these
questions are discussed without prejudicing one view over
others and all technical terminology is clearly explained, this
book is an ideal introduction to free will for the uninitiated.
Batatawadai Puram is a small, isolated (imaginary) village
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located in the famous Sahyadri Mountains. Outwardly, though
it appears to be an ordinary village, it can boast of all the
facilities enjoyed by the residents of the biggest and best
cities in India. Join the adventures of Guru, Sri, Nath and Tina,
four teens living in Batatawadai Puram, who seem to attract
trouble wherever they go. Accompanied by their various
friends, elders and teachers, they boldly face daunting
obstacles like great environmental disasters, terrorists, and
even aliens. They are unwillingly transported to Mars and have
to survive the harsh conditions there. However, their
intelligence, wit and a bit of luck help them overcome all the
obstacles in their path. The poems in this book are intended to
be gentle wake up calls to all those humans, who have
forgotten their responsibility towards our planet in their quest
for luxury, comforts and extreme wealth. Humankind, have
forgotten the basic tenets of humanity and are turning this
beautiful planet into one big trash bin. Humans have forgotten
that we share this magnificent planet with millions of other
species and it is as much theirs, as it is ours.
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Animal Souls Speak
But Will the Planet Notice?
Being an Epitome of Navigation; Containing All the Tables
Necessary to be Used with the Nautical Almanac, in
Determining the Latitude, and Longitude by Lunar
Observations ...
Roswell He Survived
The Nature of Forces and the Constitution of Matter ; with
Remarks on the Essence and Attributes of the All-intelligent :
Twenty-four Propositions on Gravitation Illustrated by Five
Lithographic Plates
Convergence or Divergence
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van
huis, en allen proberen ze – in de buitenwijken van Praag, naast een
Belgische snelweg, in een goedkoop Cypriotisch hotel – te begrijpen
wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een
lijn van de lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en
brengt in Wat een man is deze verschillende levens samen om
mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat zich
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goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig,
meelijwekkend, hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren
deze mannen achtervolgen, wordt de inzet verbijsterend hoog in dit
doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede
Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony
Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal
met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze
woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum,
waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de
nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse SaintMalo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het
museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta.
Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het
front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht,
waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony
Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de
internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en
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waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse,
Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen
zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met
een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen
in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan
een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Het Vijfde Seizoen is het eerste deel van N.K. Jemisins
prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een genrebrekende
roman over klimaatverandering, rassenscheiding en onderdrukking
in een wereld waarin meedogenloze natuurkrachten complete
beschavingen wegvagen. In Het Vijfde Seizoen volgen we drie
vrouwen met een speciale gave die de natuur kunnen beïnvloeden,
maar ook aardbevingen kunnen veroorzaken. Damaya, een jong
meisje dat wordt getraind om het Koninkrijk te dienen; Syenite, een
ambitieuze jonge vrouw die zich verplicht moet voortplanten met
haar verbitterde en angstaanjagende mentor; en Essun, een moeder
die op zoek is naar de vader die haar zoontje vermoordde en hun
dochter ontvoerde vlak nadat een nieuw Seizoen een diepe kloof
door het land trok. ‘Een ambitieus boek... Jemisins werk is deel van
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een langzame, maar definitieve wijziging in het sciencefiction- en
fantasylandschap.’ Guardian
Laat de wereld achter
De wereld redden begint bij het ontbijt
Concluding Nonfiction Writings
Through Robert Shapiro
How Smart Economics Can Save the World
The Mechanism of the Universe

Dankzij de technologie kunnen we voor de werkelijke productiebehoefte ongeveer
met een vijftienurige werkweek toe, en toch werken we allemaal volle dagen. Een
groot deel van ons werk moet dus wel bullshit zijn, stelde antropoloog David
Graeber in een online artikel. De reacties waren explosief: heel veel mensen – over
de hele wereld – bleken het fenomeen te kennen. Nota bene: een bullshit job is een
baan waarvan de persoon zelf weet en vindt dat het een onzinbaan is. Graeber
beschrijft in dit boek het hoe en waarom van deze banen, die voortkomen uit het
kapitalisme maar er eigenlijk haaks op staan (ze zijn niet productief en lijken dus
meer op de werkverschaffing in het voormalige Oostblok). Een andere bron van
onzinbanen is onze calvinistische overtuiging dat werkeloos zijn slecht is. De
geciteerde verhalen zijn hilarisch en tragisch tegelijk, en Graebers betoog is uniek
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in zijn helderheid en scherpte. Voor iedereen die anders wil kijken naar werk,
kapitalisme en zingeving is dit boek een must-read.
The stories of Colors of the Sun - A Trilogy, each separate and complete, share a
common background. In Tribes of the Orange Sun, crowded Earth colonizes a
faraway earthlike planet. The saga continues, more than a generation later, on the
new planet in Pale Yellow Sun and on Earth in White Sun Chronicle. Tribes of the
Orange Sun: Scientist Adam Hampton, skeptical of Earth Governments rush to
colonize, suspects that the lives of the many volunteers are at great risk. But he can
only watch and wait while three of his best friends, and millions of others, begin
their epic adventure. Pale Yellow Sun: The people of isolated and idyllic Emil
become entangled in Earths continuing problems. Young Andy Landis delays his
personal plans when he is asked to participate in a critical decision. He soon learns
that he must choose between the ruin of his beautiful homeland and mass murder.
White Sun Chronicle: Struggling Earths food supply is destroyed. Senator Neil
Silvers and a handful of others find sanctuary from the chaos in a secure building,
but their small food cache soon runs out. The group ventures outside to face a world
where humans compete as never before.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor
zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te
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gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer
wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder
ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n
behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en
dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch
en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
The Law Times Reports of Cases Decided in the House of Lords, the Privy Council,
the Court of Appeal ... [new Series].
De edele kunst van not giving a f*ck
Centauri
In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw
Popular Astronomy
Het einde van het begin
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we
systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt
hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit waarom
dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb
gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de
Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we
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systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt
hoogleraar Internationale Gezondheid en wereldfenomeen Hans
Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien
redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring. Ons
probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs
onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat
onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en
Roslings kenmerkende grafieken. Het is een inspirerend,
onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je de wereld
ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je
zowel meer realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt.
Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste
boek over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van
Calmthout
Met zijn bestseller Dieren eten veroorzaakte Jonathan Safran
Foer een sensatie: veel van zijn lezers werden vegetariër, of
werden zich op z'n minst bewust van hun eetgedrag, Nu pakt hij
het grootste thema van deze tijd aan: klimaatverandering. Om dit
onderwerp concreter en daardoor urgenter te maken, herinnert
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Foer ons aan de kracht van gezamenlijke actie en geeft hij
voorbeelden van succesverhalen uit het verleden als stimulans.
Op deze manier - die van elk individu slechts een kleine
inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst effectief is
- kunnen we een van de grootste veroorzakers van
klimaatverandering aanpakken: de bio-industrie. Op zijn geheel
eigen en verassende wijze spoort Foer de lezer aan om na te
denken over hoe volgende generaties ons handelen op dit cruciale
moment zullen beoordelen. Wij kúnnen de wereld nog redden, te
beginnen bij het ontbijt. 'Op onconventionele maar overtuigende
wijze legt Foer uit waarom actie ondernemen tegen
klimaatverandering tegelijkertijd extreem eenvoudig en
ongelooflijk moeilijk is. Foer dwingt de lezer de mate van zijn
betrokkenheid bij "de grootste crisis aller tijden" te
heroverwegen." - Publishers Weekly (starred)
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan
Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren
van de vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan. In
Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op
vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot
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rust komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun
tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in dit
luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed
verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay
het huis hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er
was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens ook
verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee
gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte
van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden.
Laat de wereld achter is op de huid van de tijd geschreven en
snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en
hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter
van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal
op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende roman
vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze
tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers
Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman: een
prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam
schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als
voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over
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ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ – The New
Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat
van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen
door berichten, binnen de muren van mijn woning waar ik me al
sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de urgentie, de
schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ –
The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische
en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de
wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit
om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen
overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld
op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer
het onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
The New American Practical Navigator
A Trilogy
15 miljoen graden
Flying Safety
Address
Outlines of English Grammar as Evolved from the Language Itself
Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van
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een van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De
Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en
vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne,
drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met
negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en
benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties
fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de
wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt ‘Dit handboek
voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger
aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én
verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als het lezen
van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun
drukke leven. Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse
dichter Kahlil Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd.
Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse sleur – en over in het oog houden
wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken voor het slapengaan.’
Real Simple
You are one of seven billion people on Earth. Whatever you or I do personally—eat tofu in a Hummer or
hamburgers in a Prius—the planet doesn't notice. In our confrontation with climate change, species
preservation, and a planet going off the cliff, it is what several billion people do that makes a difference. The
solution? It isn't science, politics, or activism. It's smarter economics. The hope of mankind, and indeed of
every living thing on the planet, is now in the hands of the dismal science. Fortunately, we've been there
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before. Economists helped crack the acid rain problem in the 1990's (admittedly with a strong assist from a
phalanx of lawyers and activists). Economists have helped get lead out of our gas, and they can explain why
lobsters haven't disappeared off the coast of New England but tuna is on the verge of extinction. More
disquietingly, they can take the lessons of the financial crisis and model with greater accuracy than anyone
else the likelihood of environmental catastrophe, and they can help save us from global warming, if only we
let them.
Imagine, if you can, that Christopher Columbus never existed - that in his place was a fantastic crew of circus
freaks. They would be our heroes of history as discoverers of the New World. We all would honor the Fat
Woman, erect statues to the Human Firefly, perhaps name a continent after the Half Man-Half Machine.
Ridiculous? Preposterous? Well, maybe not....
Het Vijfde Seizoen
De onbewoonbare aarde
The Law Reports
De Boekendief
Wat een man is
Journal of Education

n de tweede helft van de 20e eeuw zijn de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie
in een verwoede militaire strijd verwikkeld om de eerste lancering van een
raket. Die strijd wordt echter bruut verstoord als enorme ruimteschepen zich
boven de belangrijkste wereldsteden positioneren, bestuurd door de militair
superieure Overlords. In eerste instantie lijken hun eisen goedbedoeld: oorlog
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en armoede elimineren, de wereldbevolking verenigen en het uitsterven van
de mensheid voorkomen. Maar welke prijs moet daarvoor betaald worden?
Betekent hun gestage overname van de aarde het einde van de mensheid... of
juist het begin? Het einde van het begin wordt sinds de publicatie in 1953 niet
alleen als een sciencefictionklassieker gezien, maar ook als een literaire roman
van het hoogste niveau. Geen wonder dat de jaarlijkse prijs voor de beste
literaire sciencefictionroman de Arthur C. Clarke Award heet.
Arcturus is the name given to the star system some thirty-seven light-years
from our own. It includes at least a half dozen planetary bodies and is many
times larger and much older than our own star and its system. Arcturian
involvement with our system began over three million years ago when a space
colony--a galactic space station--was established on Velatropa 24.4, otherwise
known as Mars. With its 40,000-year warm cycles, Mars provided the perfect
experimental way station. If anything went wrong, at least those on the
Arcturus system would not be affected--or so it was thought. Some of those in
command of the Martian project had not considered carefully enough the
inexorable efficacy of karma, the law of cause and effect. By the time strange
events began to transpire on Mars, little did anyone on Mars or Arcturus reckon
the strange consequences of forgetting about each other's mutual existence.
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Thus unfolds the tale of the Arcturian experimental way station, V.24.4,
otherwise kno
Recent upheaval in the global energy system – dramatic increases in demand
led largely by developing countries, significant decreases in supply as a result
of local or regional conflicts, and the growing nexus between the burning of
hydrocarbons and climate change – has unsettled long-held notions of energy
security. For many years, transatlantic cooperation helped undergird the
system’s stability, but Europe and North America have drifted apart in several
key ways, potentially undermining the search for energy sufficiency, surety,
and sustainability. Will the transatlantic partners continue on separate paths in
the face of dramatic change in the global energy system, or does the breadth
and depth of the challenges they confront compel them to work more closely
together? In this edited volume, experts from across Europe and North America
– including advisors to the executive and legislative branches of both the EU
and the United States, to senior military commanders, and to major
international organizations and companies – examine the most salient facets of
the transatlantic energy relationship and discern whether that relationship is
characterized by growing convergence or divergence. This book was based on
a special issue of the Journal of Transatlantic Studies.
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de tegendraadse aanpak voor een goed leven
wij zijn onze gedachten niet
Equity cases before the master of the rolls and the vice-chancellors
Het klimaat zijn wij
Or Monthly Chronologer, 1741-1794
Populairwetenschappelijke studie naar de werking van de zon en wat de zon voor
ons doet.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar
een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart
boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de
Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de
verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar
schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en
verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal
hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en
verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven.
Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort
boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
The most informed people in Ufology know that part of the current technology
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lies without their inventors. No one has filed patents and many relate this to a
spacecraft fall in Roswell, New Mexico, in 1947. This book is presenting the truth
behind the transistor, optical fiber, laser, and so many other elements that are
now part of our daily activities, besides giving us the real information of where
we came from and who is really protecting us in and out of Earth. Learn what the
pyramids or the Nazca lines were for, or even how they were built, and by whom.
Get to know about the Klemers (Grays) and the Humanity of the Galaxy. You will
also have many other answers that the scholars couldn´t give us by now.
Mars
Feitenkennis
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt
The Journal of Education
The Mechanism of the Universe, and Its Primary Effort-exerting Powers
The Gentleman's and London Magazine
On a tiny asteroid between Mars and Jupiter, a handful of "Accidentals" -patchwork humans, half or quarter men and women -- seek the honor of
being the first to voyage beyond our solar system, discovering new worlds
and alien races.
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet
voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën
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hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede
heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden. Economisch handelen
tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In
Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream
economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de
routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van
iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze
planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch
model voor de 21e eeuw.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst
voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het topje van de ijsberg. Het
is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd
als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu
al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en
orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven
voltrokken, overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De
onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we
slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan
dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt
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ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over
klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier
van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze
ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
In Quest of the Universe
Hunter: The Fallen One
10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en
waarom het beter gaat dan je denkt
Als je het licht niet kunt zien
Free Will
Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen bestrijden
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet
op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut
Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna
fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich
gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest
van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde
te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat
een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de
kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op
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Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt
het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig
weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven?
`Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
In 'Geluk zonder voorwaarden' helpt Michael Singer je jezelf te bevrijden van negatieve
gedachten en om werkelijk vrij te zijn. De internationale bestseller ‘Geluk zonder
voorwaarden’ van Michael Singer is nu verkrijgbaar als midprice. Hoe kunnen we onszelf
bevrijden van negatieve gedachten, herinneringen en ervaringen? Hoe kunnen we ons
vrijmaken van de verhalen over onszelf die ons gevangen houden in patronen van angst en
vermijdingsgedrag? Het antwoord is verbluffend eenvoudig, laat Michael Singer zien. Er is een
ruimte in onszelf, vrij van frustratie en egoïsme, waar we onvoorwaardelijke vreugde en
lichtheid ervaren. ‘Ik kon het niet meer wegleggen, en moest er iedereen over vertellen.’ –
Oprah Winfrey in gesprek met Michael Singer
Transatlantic Energy Relations
rust vinden in een drukke wereld
The Basics
wat de zon voor ons betekent
Address: Centauri
Thinking About It
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