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Tweeduizend jaar geleden verzamelde een rondtrekkende Joodse prediker en wonderdoener volgelingen om zich heen om het 'koninkrijk van God' te vestigen. De revolutionaire beweging die
ontstond was zon grote bedreiging voor de bestaande orde dat de man werd gearresteerd, gemarteld en als staatsvijand geëxecuteerd. Kort na zijn vernederende dood zouden zijn
volgelingen hem God noemen. In De zeloot neemt Reza Aslan eeuwen van mythevorming onder de loep en werpt hij nieuw licht op een van de invloedrijkste personen in de geschiedenis.
Aslan zet de Jezus van de evangeliën af tegen de historische bronnen en beschrijft een man vol overtuiging en hartstocht, maar ook een vat vol tegenstellingen. Het resultaat is een even
diepzinnig als elegant portret van een man, een tijd en de geboorte van een godsdienst.
This book is a printed edition of the Special Issue "Perspectives on Reincarnation: Hindu, Christian, and Scientific" that was published in Religions
Mitchell Zukor wordt na zijn studie in dienstgenomen door een mysterieus adviesbureau, Future World. Hij moet kansberekeningen uitwerken. Die worden vervolgens verkocht aan bedrijven,
om ze te vrijwaren van aansprakelijkheid bij natuurrampen. Dit is maatschappelijk onverantwoord ondernemen, maar het bedrijf doet ongekend goede zaken. Mitchell gaat volledig op in zijn
werk en zijn enige link met de realiteit vormt dan nog Elsa Bruner, een vriendin met een heel andere levenshouding die een levensbedreigende ziekte heeft. En dan, net op het moment dat
Mitchells voorspellingen een nachtmerrieachtige climax naderen, voltrekt zich in Manhattandaadwerkelijk een ramp. Hij verkeert als geen ander in de positie hier munt uit te slaan, maar tegen
welke prijs? Kleine kans op morgen is een ongelooflijk spannende pageturner, maar ook een verrassend liefdesverhaal en een indringende en geestige zoektocht naar elementaire thema s
als het wezen van angst, verbeelding en beschaving.
Als zanger van de Nederlandse rockgroep De Dijk én als dichter heeft Huub van der Lubbe al jaren een grote schare fans. Treffend en herkenbaar weet hij steeds weer gebeurtenissen,
gevoelens en observaties in woorden te vangen. Guichelheil bevat alle liedteksten sinds Geregeld leven (2003), een twintigtal nieuwe verzen en diverse vertalingen. Een nieuw hoogtepunt in
het oeuvre van deze muzikant en dichter pur sang.
Het gewicht van inkt van Rachel Kadish is een episch verhaal voor de liefhebbers van Falcones’ Kathedraal van de zee en Lewinsky’s Het lot van de familie Meyer. Dit is de geschiedenis
van Ester Velasquez, een emigrant uit Amsterdam, die werkt voor een blinde rabbijn in het Londen van de 17e eeuw; en Helen Watt, een hedendaagse Engelse historica met interesse in
Joodse geschiedenis, die ontdekt dat ze ernstig ziek is. Helen krijgt een aantal Joodse geschriften uit de 17e eeuw in handen en begint aan haar laatste project: het achterhalen van de
identiteit van de schrijver, de mysterieuze ‘Aleph’... Leeservaring van uitgever Tom Harmsen: Een boek om helemaal in te verdwijnen, fantastisch mooi geschreven en boeiend tot de laatste
bladzijde. ‘Een pageturner. Kadish weet enorme suspense op te bouwen, en roept sympathie op voor haar personages.’ Jerusalem Post
I haven’t left my house in over a year. My doctor says it’s social anxiety, but I know the only things that are safe are made of paper. My room is paper. My world is paper. Everything outside is
fire. All it would take is one spark for me to burst into flames. So I stay inside. Where nothing can touch me. Then my mom hires a tutor. Jackson. This boy I had a crush on before the world
became too terrifying to live in. Jackson’s life is the complete opposite of mine, and I can tell he’s got secrets of his own. But he makes me feel things. Makes me want to try again. Makes me
want to be brave. I can almost taste the outside world. But so many things could go wrong, and all it takes is one spark for everything I love to disappear...
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze
cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta
bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons
vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks
onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de
vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
De Ierse Concannon-familie bracht drie zeer verschillende dochters voort: Maggie, Brianna en Shannon. De drie vrouwen moeten elk hun eigen uitdagingen zien te overwinnen om liefde en
geluk in hun leven te vinden. Zal de familieband sterk genoeg blijken om ook elkaar te vinden? Oudste dochter Maggie May is koppig en temperamentvol, met een groot talent voor
glasblazen. Wanneer ze op een dag Rogan Sweeney ontmoet, die vastbesloten is haar werk in zijn prestigieuze galeries te verkopen, wil ze niets van hem weten. Maar Rogan laat zich niet
zomaar wegsturen of negeren. Hij is namelijk minstens zo koppig als zij...
'In de naam van oneindigheid' vertelt het ongelooflijke verhaal van de politieke strijd, ethische dilemma's en psychologische crises waar Russische wiskundigen begin twintigste eeuw mee te
maken kregen in hun zoektocht naar een antwoord op een van de oudste wiskundige problemen: de aard van oneindigheid. Rond de eeuwwisseling gebruikten Franse wiskundigen het
revolutionaire idee van oneindige verzamelingen van Cantor om enkele belangrijke wiskundigen inzichten voort te brengen. Toen de verzamelingenleer in een crisis terecht kwam, trokken de
rationalistische Fransen zich terug en namen Egorov, Loezin en hun vriend, de Russisch-orthodoxe priester Florenski, de fakkel over. Tijdens een dramatische periode in de geschiedenis van
Rusland - die tussen de revoluties van 1905 en 1917, de burgeroorlog van 1917-1922 en de opkomst van het stalinisme - stichtten zij de wereldberoemde Moskouse School voor Wiskunde.
Gesterkt door hun geloof in de mystieke leer van de Naamaanbidding voegden de Russen een nieuw hoofdstuk toe aan de moderne wiskunde. De ondergang van een paar van de grootste
wiskundigen tijdens het Sovjet-regime - een aangrijpend verhaal, ook voor niet-wiskundigen. - Oek de Jong Het intellectuele drama zal lezers boeien die geïnteresseerd zijn in mystieke religie
en [=] wiskunde. Het persoonlijke drama zal lezers boeien die geïnteresseerd zij n in een tragedie van figuren die hun lot met uitzonderlijke moed tegemoet traden.- Freeman Dyson
Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal wiskundige in de jaren
zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij
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raakt aan de drank. Milo’s zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot
beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin een monumentale roman over
de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ –
‘Publishers Weekly’

Een dementerende man beschrijft zijn steeds groter wordende isolement.
The authors survey the current afterschool landscape and bring to light important issues and practices within the field, explore the challenges and opportunities facing afterschool
education programs, and point to future directions for these burgeoning educational ventures. Afterschool education has grown in recent years into a vast and diverse enterprise.
In the United States, young people spend almost a third of their organized time (including school hours) in afterschool and summer programs. Yet there is little clear and
conclusive research on afterschool programs—research that would help guide the practice of existing afterschool programs and establish guidelines for the creation of new
programs. An indispensable guide for practitioners, administrators, policy makers, and parents, Afterschool Education will serve as the cornerstone for all future accounts of and
proposals for this crucial educational field.
Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen dorp in Tsjetsjenië. Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door Russische soldaten. Havaa vreest voor
haar leven en vlucht de bossen in, samen met haar buurman Achmed, een mislukte arts. Ze komen terecht in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja, als enige
overgebleven dokter, de eindeloze stroom zieke en gewonde vluchtelingen en rebellen verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om haar verdwenen zuster.
Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en Achmed hun levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval, verraad en vergiffenis hun lotsbestemmingen zo
onverwacht met elkaar hebben verbonden.Anthony Marra is een Amerikaanse fictieschrijver en is lid van de Iowa Writers Workshop. Hij schreef stukken voor The Atlantic,
Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor zijn korte verhaal `Chechnya won hij de Pushcart Prize en de Narrative Prize.
You read a book, you recommend it to a friend. That friend tells another friend. And another... until the book becomes this year's word-of-mouth sensation. This is the first to
analyze the power of the 'pass-it-on' phenomenon, introducing us to the architects of the mightily efficient, money-spinning model known as the Viral Loop - the secret behind
some of the most successful businesses in recent history. Outfits such as Google, eBay, Flickr and Facebook all employ the model at their core; all have seen their stock
valuations skyrocket within years of forming. The genius lies in the model's reliance on replication: what's the point of using Facebook if none of your friends can see your profile,
or using Flickr if you can't share your photos? Where's the joy in posting a video on YouTube if no one watches it? In creating a viral product that people want, need and desire,
growth can, and will, take care of itself. Find out why the Loop will catch us all up, sooner rather than later...
For more than 40 years, Computerworld has been the leading source of technology news and information for IT influencers worldwide. Computerworld's award-winning Web site
(Computerworld.com), twice-monthly publication, focused conference series and custom research form the hub of the world's largest global IT media network.
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest continuing LGBT publication in the United States.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical solutions help you
make better buying decisions and get more from technology.
Het onsterfelijke leven van Henrietta LacksNieuw Amsterdam
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te passen.
A collection of eighteen stories by contemporary female American authors.
Geheimen, jaloezie, roddels en moord Ellery en haar tweelingbroer Ezra moeten noodgedwongen verhuizen naar de geboorteplaats van hun moeder. Lang geleden is hun tante Sarah daar
verdwenen – een zaak die nooit is opgelost en waar in de familie nooit over gesproken wordt. Algauw ontdekt Ellery dat er pas nog een meisje is verdwenen. Net als Sarah was dit meisje
homecoming queen op school, en niet lang daarna worden ook de meisjes die dit jaar genomineerd zijn bedreigd. Ellery is een van de kandidaten en besluit zelf op onderzoek uit te gaan. Ze
wordt daarbij geholpen door Malcolm, een jongen van school die ze stiekem wel leuk vindt, maar die ook meer lijkt te weten dan hij doet voorkomen. Langzaam maar zeker komt Ellery dichter
bij de waarheid. Maar dan vindt er nog een verdwijning plaats en deze keer wel heel dichtbij… Lees ook Een van ons liegt!
Wiskunde? Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe pyjama, moet er niks van
hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met getallen aan het goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert en ook de lezers
geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw voor de zon.
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