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In deze geraffineerde ontwikkelingsroman bezoekt de jonge Duitser Hans Castorp zijn neef in het sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de verleidelijke, zieke Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken maar zeven jaar. In de hermetische wereld van de Toverberg maakt Castorp een leerproces door, zijn inwijding in het leven. De democratische humanist Ludovico Settembrini is daarbij zijn mentor, terwijl de
sinistere nihilist Leo Naphta als diens tegenspeler optreedt in de strijd om Castorps ziel. In De Toverberg, een onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van Thomas Mann, wordt een spiegel voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die, afkerig van de politieke problematiek van haar tijd, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vluchtte in de ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de schrijver van
ongeëvenaarde romans als De Buddenbrooks en De Toverberg. Hij wordt tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw gerekend. In 1929 ontving hij de Nobelprijs voor Litera
thinking, fast and slow
This intriguing book makes a powerful case for a sorely needed U.S. educational improvement that has been almost entirely overlooked. During the last two decades, philanthropists and education reformers have made urgent efforts to pull weak students up to levels of basic competency. Though that vital work is incomplete, there is evidence of progress among low achievers. Meanwhile, though, children at the other end of the achievement spectrum have gotten lost in the
shuffle. Programs and funding once aimed at stimulating high-potential students to make the most of their talents have withered, and we are now doing a poor job of stimulating our quick learners. When the particular needs of high-potential students are not met by schools, that is a moral failure—because every child deserves to be stretched and challenged. It is also a threat to our national interests—since high achievers will be crucial to America’s future ability to compete
internationally. This is a field where donors have wide-open opportunities to lead. In the pages of this fresh, practical guidebook, savvy school-reform philanthropists will be introduced to scores of programs and institutions that can pull talented students of all ages, races, and income levels up to their full natural capabilities.

Als een Amerikaanse jongeman aan zijn ogenschijnlijk behoudende ouders meedeelt dat hij homoseksueel is, veroorzaakt hij een kettingreactie.
De verloren taal der kranen / druk Heruitgave
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij staat er vooral ook om bekend de meest ingewikkelde formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken. Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af slingeren en zette hij zichzelf onder stroom met meer dan driehonderdduizend volt. Lewins
colleges zijn een ware online hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten ondervinden. Gek op natuurkunde is een even aanstekelijk als erudiet boek dat je ogen opent voor de wereld om je
heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare school gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft vertrok hij naar Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450 wetenschappelijke publicaties op
zijn naam staan en werd recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren van de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek schreef, is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de universiteit van Hartford.
Techniques
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk
dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle
zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book Review
Gek op natuurkunde

Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie. Aan het front hebben ze alleen elkaar om de
rauwe werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun leven waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit de Amerikaanse geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel,
een subtiel spel van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
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