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Rendesia E Zbulimit Te Elementeve Te
Atomit
Hij woont en werkt in New York. Het metafysische mysterie hoe wij
ooit zijn ontstaan is nog steeds de lastigste en meest fascinerende
vraag aller tijden. De briljante en zeer humoristische Jim Holt
onderzoekt onze jongste pogingen om vat te krijgen op de oorsprong
van het heelal. Volgens hem zijn we veel te benepen geweest door
alleen God en de Big Bang als verantwoordelijken te beschouwen, en
daarom zoekt Holt het antwoord op deze prangende vraag ook in andere
hoeken, zoals bij een chagrijnige filosoof uit Oxford, een laureaat
van de Nobelprijs en een Franse boeddhistische monnik. De uitkomst
van zijn speurtocht is Waarom bestaat de wereld? een werk dat uit
zichzelf filosofisch wordt.
Konferenca e dytë e Studimeve Albanologjike me rastin e 500-vjetorit
të vdekjes së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, Tiranë, 12-18 Janar
1968: Materiale të seksionit të shkencave historike
Historia e ekonomisë së Shqipërisë (1944-1960)
Canzoniere
Perparimi
Çështje të revolucionit dhe të ndërtimit socialist
Waarom bestaat de wereld?

RACCONTO FANTASCIENZA - Un contatto con un'entità aliena nello spazio. Una lotta per la
sopravvivenza. Solo attraverso l'uso del Chew-9, Iashin può sperare di riuscire a salvare se
stesso e il genere umano... Quando Iashin viene risvegliato dal computer di bordo, durante uno
psicosogno da favola, è infuriato per quell'interruzione inopportuna. Ma l'emergenza è grave:
un oggetto sconosciuto è in rotta di collisione con l'astronave, e lui deve cercare di capire di
che cosa si tratta, e come evitare il disastro. Eppure, quando l'oggetto alieno si fa spazio
attraverso gli schermi protettivi del cargo spaziale di Iashin e si rivela una minaccia ben più
grande di quanto lui immaginava, diventa chiaro che solo il Chew-9 potrà contrastare quel
nuovo, incredibile pericolo arrivato dallo spazio. Franco Forte è autore di bestseller quali
"Carthago", "Il segno dell'untore" e "La Compagnia della Morte" (tutti Mondadori),
sceneggiatore televisivo ("RIS - Delitti imperfetti", "Distretto di Polizia") e direttore editoriale
delle collane da edicola Mondadori (Urania, Gialli Mondadori e Segretissimo). Per Delos
Digital è autore delle serie horror bestseller "The Tube" e "The Tube Exposed". Il suo sito:
www.franco-forte.it
korrik 1977
Parime dhe institucione të së drejtës publike
Etnografia shqiptare
en ander irrationeel gedrag
Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës
Sesione shkencore për luftën e klasave
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd zijn de
basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd
eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd een
richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen bestaan?
En de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling
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van de kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van
de werkelijkheid, met briljant gebruik van analogieën én met
humor. Van de inzichten van Newton en Einstein tot de meest
recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en M-theorie. Na
het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen.
Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en Oxford
University. Hij geldt als een groot deskundige op het gebied van de
supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times
noemt hem ‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.
Jehona
Historia e Luftes Antifashiste Nacionalc̦lirimtare të popullit shqiptar
Politike antikombëtare e Enver Hoxhes
Bibliografia Kombëtare e Republikës Popullore të Shqipërisë
Harry Potter en de Halfbloed Prins
Waarom we altijd tijd te kort komen
Het land wordt geteisterd door vreemde rampen en aanslagen en hoewel
het hartje zomer is hangt er een hardnekkige, onheilspellende mist. In
de Ligusterlaan zit Harry Potter ’s avonds laat ongeduldig op de komst
van professor Perkamentus te wachten. Wat kan er er zo belangrijk zijn
dat Perkamentus hem bij de Duffelingen op komt zoeken en dat niet
wachten kan tot Harry’s terugkeer naar Zweinstein? Zou het iets te
maken hebben met de oude profetie die Harry aan het eind van zijn
vijfde schooljaar gehoord heeft? Harry’s zesde jaar op Zweinstein
begint ongebruikelijk, als Voldemort opnieuw aan kracht wint en de
werelden van Dreuzels en tovenaars zich steeds meer met elkaar
vermengen...
Geschiedenis van het protestantisme
Nu ik dood zal gaan
Familiar words, phrases ...
Vatra e kulturës
Seria shkencat natyrore
botim i Kuvendit Popullor

De 'Canzoniere' van de Italiaanse dichter (1304-1374) met vertaling en commentaar.
de belangrijkste wetenschappelijke ontdekking ooit
Imaginarij Balkana
Fjalor ekonomiko-financiar
Het schilder-boeck
rreth 70.000 fjalë
Buletin për shkencat shoqërore
Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een
boek dat je tot nadenken zet over je eigen leven, dat je doet inzien
dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in
de informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op
een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven
heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste
college, die door de eenvoud en kracht ervan een miljoenenpubliek
bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging
over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld
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kennis te laten maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol
document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit kunt
putten.
Fjalor i madh italisht-shqip
përmbledhje veprash
Nat︠s︡ionalʹnai︠a︡ bibliografii︠a︡ N.R.A. Stati iz albanskoĭ pechati.
Artikujt e periodikut shqip
Prejardhja semantike në gjuhën shqipe
Studime Filologjike
Ylli
Wanneer je mensen herinnert aan de tien geboden, zijn ze minder snel
geneigd te liegen, ook als het atheïsten zijn. Een aspirientje van een duur
merk helpt beter tegen hoofdpijn dan een goedkoop eigen merk, zelfs al
zijn de pilletjes identiek. Als we érgens op kunnen rekenen, dan is het wel
op de irrationaliteit van menselijk gedrag. En dus maakt het niet uit
hoeveel voorlichting een overheid geeft over de gevaren van
onbeschermde seks: zodra de opwinding toeslaat, wordt het gezonde
verstand overboord gekieperd, zoals Ariely met een amusant experiment
laat zien. Waarom we altijd tijd te kort komen toont met verrassende
voorbeelden en onderzoeken aan hoe slecht we in staat zijn de juiste
beslissingen te nemen en hoe we met dat besef ons voordeel kunnen
doen. Net als Malcolm Gladwell slaagt Ariely erin om de nieuwste
inzichten over menselijk gedrag voor iedereen bruikbaar te maken
Verborgen realiteit
Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë
Algemene kunstgeschiedenis / druk 16
Çështje të gramatikës së shqipes së sotme
[The Last Lecture]
Plenumi i 2të i KQ të PKSH, Berat, 23-27 nëntor 1944 : dokumente
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