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The Art Of Thinking Clearly
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie
wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop
zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie
als een harde wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje
wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd
werd gezien in de economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de
basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een
persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame
voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren over
gedragseconomie.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze
gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
‘Een ingenieuze roman waarmee John Boyne bewijst een van de meest
overtuigende auteurs van zijn generatie te zijn.’ The Observer Overal zijn
verhalen te vinden, als je maar goed genoeg zoekt. Het hoeven niet eens je
eigen verhalen te zijn. Tenminste, dat is wat de beginnende schrijver Maurice
Swift al vroeg in zijn carrière besluit. Want ambitie heeft hij meer dan genoeg,
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schrijftalent ook wel, maar door een jammerlijk gebrek aan inspiratie kent zijn
schrijversdroom vooralsnog geen vliegende start. Een toevallige ontmoeting met
bestsellerauteur Erich Ackermann in een Berlijns hotel biedt hem de gelegenheid
zichzelf in de wereld van de literatuur te lanceren. Erich is namelijk eenzaam,
heeft een verhaal te vertellen en vindt in Maurice een gretig luisterend oor. De
charme en attenties van Maurice maken hem blind voor de waarheid: hij had zijn
verhaal beter voor zichzelf kunnen houden. Een ladder naar de hemel is een
psychologisch kat-en-muisspel dat laat zien dat de wereld aan je voeten ligt als je
bereid bent tot het uiterste te gaan. De pers over Een ladder naar de hemel ‘In
zijn nieuwe roman beschrijft de Ierse schrijver vijf periodes uit het leven van een
fictieve griezel, die lijkt op iemand die hij zelf heeft gekend.’ NRC Handelsblad
‘Op het dunbevolkte drielandenpunt waar thrillers eigenlijk met adrenaline
ingespoten romans zijn die de stempel van literair meesterwerk ambiëren, plant
Boyne zijn vlag.’ HUMO ‘Ongelooflijk meeslepend. Scherp en geestig.’ The
New York Times
In 'Het mysterie van de liefde' verkent Jonah Lehrer de psychologische,
biologische, neurologische en evolutionaire feiten van de liefde. Liefde is de
emotie die ons leven regeert, een altijd aanwezige kracht, de basis van al onze
bindingen, van romantische tot vriendschappelijke en religieuze. Mensen kunnen
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niet zonder, ze moeten zich hechten. Tegenover liefde staan uitsluiting,
onthechting, haat. Niets roept sterkere emoties op dan het verlies van liefde.
Jonah Lehrer, vermaard schrijver die wetenschap toegankelijk maakt, richt zich in
dit boek op liefde in al haar vormen, niet alleen de romantische en
gepassioneerde, maar ook die tussen ouders en kinderen, vriendschap, de liefde
voor God, voor huisdieren en overledenen. Lehrer maakt de lezer deelgenoot
van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Hij schenkt een wereld aan
kennis - maar het mysterie blijft intact.
THE SECRET TO PERFECT DECISION-MAKING 'This book will change the
way you think' Dan Goldstein, London Business School Have you ever...
Invested time in something that, with hindsight, just wasn't worth it? Overpaid in
an Ebay auction? Continued doing something you knew was bad for you?
Backed the wrong horse? THE ART OF THINKING CLEARLY is essential
reading for anyone with important decisions to make. It reveals, in 100 short
chapters, the most common errors of judgement, and how to avoid them. Simple,
clear and always surprising, this indispensable book will change the way you
think and transform your decision-making - at work, at home, every day.
SUNDAY TIMES BESTSELLER * GUARDIAN BESTSELLER *
INTERNATIONAL BESTSELLER
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Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet die in 1596 op 11-jarige leeftijd
stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Het leven is een aaneenschakeling van onderhandelingen. Van kleine dagelijkse
beslissingen tot de grote momenten in je leven: je onderhandelt elke keer als je
iemand probeert te overtuigen, als je een besluit neemt of een conflict probeert
op te lossen. Erica Ariel Fox is specialist op het gebied van onderhandelen en
leiderschap en betoogt in dit boek dat de belangrijkste onderhandelingen in het
leven de onderhandelingen zijn die je met jezelf voert. Want vaak is er een groot
verschil tussen dat wat we doen en zeggen en dat wat we zóúden willen doen en
zeggen. Fox noemt dit de ‘Performance gap’ en ze laat zien hoe je hiermee om
kunt gaan: of je nu te maken hebt met een stellige baas of een lastige klant, een
eigenwijs kind of een partner met een andere mening. De oplossing is namelijk
vaak dezelfde: leer eerst jezelf te overtuigen. ‘Het grootste probleem in
onderhandelingen is niet de tegenpartij. Je bent het zelf. De kracht van dit boek
is dat het ons leert naar binnen te kijken en zo onszelf te leren begrijpen.’ –
William Ury, coauteur van Excellent onderhandelen (Getting to Yes) ‘Er zijn
maar weinig boeken die de taal van het zakenleven en de taal van persoonlijke
groei zo overtuigend combineren als dit baanbrekende boek.’ – Doug Stone,
coauteur van Moeilijke gesprekken
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Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons lichaam gedurende
miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar
een voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons
uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze ledematen,
onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue
adaptaties brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen
ons lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas
en diabetes type 2. Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer,
maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een
gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
Focus is natural. We are born with an instinct to focus on exactly what we want
and a very strong pair of lungs to help us to get it. Then, somewhere along the
way, we begin to lose that focus. In the digital age we are bombarded with
information from all angles and live our lives at such a breakneck pace that it
sometimes seems that our lives are completely out of our control. In three easy
steps this book teaches the reader how to regain control through the art of clear
thinking: 1) FOCUS eliminate information overload 2) TRANSFORM negative
thinking into positive action 3) THINK CLEARLY in the moment The author
shows how you can use this strategy to achieve your goals in work and in life.
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Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties
en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven
jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven,
met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe
verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en
voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt
leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Pernahkah kita… • Melabur masa terhadap perkara yang memang diketahui tidak
berbaloi • Membazir banyak wang dalam jualan lelong di eBay?Terus-terusan
melakukan sesuatu perkara biarpun tahu perkara itu memberikan kesan yang
negatif? • Menjual saham terlalu awal ataupun terlalu lambat? • Tersilap langkah
dalam percaturan hidup?Menerima pujian apabila berjaya, namun menuding jari
apabila gagal? Menerusi buku The Art of Thinking Clearly ini, Rolf Dobelli
membantu kita menggariskan kesilapan-kesilapan mudah yang biasa kita
lakukan lakukan dalam berfikir serta membuat keputusan. Buku ini adalah
peluang untuk kita menutup segala ruang kesilapan, serta memberikan kita
peluang membuat keputusan yang jauh lebih baik dalam kehidupan.
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Na een ongeluk komt Chloë bij in een ziekenhuis. Haar geheugen is verdwenen.
De mensen aan haar bed zeggen haar ouders en zus te zijn. Zij vertellen haar de
details van haar leven. Maar of dit klopt...? Michelle Adams schreef na Mijn zus
haar tweede thriller, Tussen de leugens (Between the Lies). Chloë Daniels komt
bij in een ziekenhuis, haar geheugen verdwenen, geen idee hoe ze er beland is.
Ze herkent de mensen aan haar bed niet, ze weet haar eigen naam niet. Terwijl
ze langzaam herstelt, vullen haar ouders en haar zus haar geheugen in met
details over haar succesvolle carrière, haar huis aan de kust en het bijna fatale
auto-ongeluk. Maar Chloë krijgt het gevoel dat ze dingen voor haar verborgen
houden en ze is vastbesloten de waarheid te achterhalen... Michelle Adams
groeide op in Engeland en woont tegenwoordig op Cyprus. Voor de fans van S.J.
Watson en Clare Mackintosh!
Humans are surprisingly irrational. Luckily, the mistakes we make are
predictable, which makes them easier to prevent or correct...Purchase this indepth summary to learn more.
Would you like to understand how to think clearly and distinguish right thoughts
from wrong ones? Keep reading ... In this book, you will learn to understand the
art of thinking clearly. Very often in the course of life, we are convinced that we
think very clearly and in the right way but we do not realize that we are
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surrounded by people with stupid ways of thinking and foolish and therefore they
give us the feeling of thinking very clearly but in reality, we can only think better
than many people and we can follow a logical thread, but in this book, you will
understand the real meaning of thinking clearly, you can learn the strategies for
think clearly, The factors that influence our way of thinking clearly and how to
manage this new ability in the right way to avoid facing the consequences that
are sometimes unavoidable for people who do not know how to think clearly and
right. In the book you will find: Understanding the art of thinking clearly Strategies
on how to think clearly Factors affecting our ability to think clearly How to handle
the ability to think clearly Factors influencing how we think Errors in thinking
clearly & decision making Relating clear thinking to how the last cookie in the jar
can make your mouth to water and much more ... Do you finally want to learn the
art of thinking clearly to avoid stupid thoughts and wrong situations? Start
learning now this guide can help you!
Berlijn 1930. Egon Loeser is een egoïst. Als set designer wil hij de fameuze
zeventiende-eeuwse decorontwerper Lavicini overtreffen en diens
teleportatiemachine verbeteren die bij de eerste vertoning explodeerde en vele
dodelijke slachtoffers maakte. Intussen probeert hij de mooie Adele Hitler geen
familie van voor zich te winnen. Zijn omzwervingen voeren hem van de
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experimentele theaters in Berlijn via de absintcafés van Parijs naar de filmsets in
Los Angeles. Twee levensvragen drijven hem: wat ging er mis bij Lavicinis truc
en waarom moet hij zo veel moeite doen om Adele in zijn bed te krijgen? In deze
historischfuturistische roman slaagt Loeser erin niet één van de
wereldschokkende gebeurtenissen van zijn tijd mee te krijgen. `Een absurd boek:
WOII als decor voor hipster-kritiek. **** Vrij Nederland `Een intellectueel
bravourestukje vol bruisende levenskracht. Schrijver Adam Foulds `Zowel het
meest politiek incorrecte als het grappigste boek van dit decennium. Sunday
Telegraph `Onthutsend brutaal, origineel, hilarisch en vreselijk spannend.
Sunday Times `Duizelingwekkend, knap en inventief. Een boek waar je energie
van krijgt. Independent
‘Prachtig, intiem, teder. Zo levendig verteld dat de personages leven en
ademen.’ – Rachel Joyce, auteur van De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry
‘Een gelaagd, gevoelig familieverhaal.’ – The New York Times ‘Een
schitterend, hartverwarmend verhaal van een Indiaas-Amerikaanse familie,
gevangen tussen twee culturen.’ – Sarah Jessica Parker ‘Mirza weet precies de
subtiele manieren te vatten waarop broers, zussen en ouders strijden om elkaars
genegenheid.’ – The New Yorker
Origineel vormgegeven, volledig in kleur met vele illustraties en schema's;;;Een
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vernieuwend en inspirerend boek met de beste inzichten en tips om de
creativiteit van jezelf en je organisatie beter te benutten;;;Verrassend efficiënte
methodes, zowel voor het bedenken van nieuwe ideeën als voor het uitwerken
ervan;;;Geïllustreerd met vele praktische voorbeelden Dit boek geeft de lezer een
rondleiding in zijn eigen denken en helpt hem de eigen creativiteit te ontdekken.
Ook wordt aandacht besteed aan het creatief proces en de creativiteit met de
groep om te eindigen met creativiteitsmanagement. Het boek bestaat uit blauwe,
rode en gele ruimtes die elk op een eigen wijze het creatief leerproces
weergeven, respectievelijk qua inzicht, gevoel en inspiratie. Het boek is uitvoerig
geïllustreerd met vele schema's tekeningen, foto's, oefeningen en checklist.
In today's fast-paced world, it's tough to find the time to read. But with Joosr
guides, you can get the key insights from bestselling non-fiction titles in less than
20 minutes. Whether you want to gain knowledge on the go or find the books
you'll love, Joosr's brief and accessible eBook summaries fit into your life. Find
out more at joosr.com. Have you ever thought you were making a perfectly
logical choice, only to find yourself doing something entirely irrational? You're not
alone. Every day, people all over the world struggle to make rational choices, and
simply learning why could be the key to thinking clearly. Even when we think
we're making a good choice, our minds have countless different ways to
Page 10/25

Download Ebook The Art Of Thinking Clearly
manipulate our thought processes and lead us to entirely unintended decisions.
Psychologists call these "cognitive errors," and in The Art of Thinking Clearly,
you'll not only discover what they are, but you'll learn how to prepare against
them, helping you to keep your mind clear and focused to make rational
judgments. You will learn: ? Why you shouldn't always pay attention to what you
hear on the news ? How your mind makes you think your personal experience is
universal truth ? Why advertisers love cognitive errors, and how they use them to
trick you every day.
"Nuestro cerebro está programado ara llevar una vida como cazadores y
recolectores. Sin embargo, hoy en día vivimos en un mundo radicalmente
diferente. Esto conduce a errores de lógica sistemáticos que pueden resultar
devastadores para nuestro dinero, nuestra carrera profesional o nuestra suerte.
Quien sabe lo fácil que a menudo es equivocarse, está mejor preparado. Rolf
Dobelli estudia los erroes de lógica más imprevisibles para descubrir por qué
sobrevaloramos nuestros propios concoimientos (y consideramos a los demás
más tontos de lo que son), por qué algo no se vuelve más cierto aunque millones
de personas lo consideren así, y por qué nos enfrascamos en teorías cuya
falsedad está comprobada. Los textos de Rolf Dobelli no solo son
enriquecedores por su contenido, sino porque nos proporcionan el auténtico
Page 11/25

Download Ebook The Art Of Thinking Clearly
placer de la lectura." -Page 4 of cover.
Soms zit het even tegen. Je bent de hele dag druk bezig, en toch voelt het alsof
je niets voor elkaar krijgt. Je hoofd is een chaos, knopen doorhakken lukt niet. Je
bent dan je belangrijkste tool vergeten: jezelf! Want hoeveel technieken en trucs
je ook toepast om eff ectiever, productiever en beter te worden, als je niet goed
voor jezelf zorgt, lukt niets meer. Stephen Covey, van De zeven eigenschappen
van eff ectief leiderschap, wist dit al. De zevende eigenschap, Houd de zaag
scherp, gaat over zelfvernieuwing op de vier gebieden van menselijke behoeften:
lichamelijk, spiritueel, geestelijk en sociaal-emotioneel. Als je tijd neemt om voor
jezelf op elk van die gebieden te zorgen, vergroot je je vermogen om om te gaan
met uitdagingen en tegenslagen, en zorg je voor groei en verandering in je leven.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally
Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in
hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks
overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het
huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity
College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een
diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal
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over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je
je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The
Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie
van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Learn to think like a lawyer without knowing an ounce of law.
Op zoek naar de weg naar geluk? Hier vind je er 52! Meer dan ooit zijn we op
zoek naar de formule voor een goed leven. Wat maakt ons echt gelukkig? Is het
beter om ongeluk proberen te vermijden in plaats van geluk na te streven? We
verspillen ontzettend veel tijd en energie aan de enorme hoeveelheid keuzes die
we dagelijks voorgeschoteld krijgen. Zou het niet beter zijn als we die
mogelijkheden zouden beperken, door bijvoorbeeld een simpel besluit als altijd
nee zeggen tegen een dessert? Op al deze vragen is niet één eenvoudig
antwoord te geven, de wereld is daarvoor simpelweg te gecompliceerd. Hoe
kunnen we dan toch ons leven zo aangenaam mogelijk maken? Bestsellerauteur
Rolf Dobelli buigt zich in zijn nieuwe boek De kunst van goed leven over deze
vragen en verzamelt 52 inzichten die ons helpen om anders naar de wereld te
kijken. Dobelli biedt een toolkit met spelregels en gedragsveranderingen die ons
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slimmer maken en in staat stellen betere beslissingen te nemen. Thuis en op het
werk. Jouw leven, jouw spelregels, jouw geluk. Der Spiegel #1-bestseller ‘Rolf
Dobelli brengt ideeën uit verschillende wetenschappelijke richtingen virtuoos
samen.’ Joshua Green, professor psychologie, Harvard ‘Drie bladzijdes gelezen
en je hebt meteen al wat geleerd.’ Süddeutsche Zeitung
Humans are surprisingly irrational. Luckily, the mistakes we make are
predictable, which makes them easier to prevent or correct… Purchase this indepth summary to learn more.
Think smarter, better, and faster. Clear thinking is the key to truth, wisdom, and
knowledge. Whether it’s from ourselves or others, we rarely see the world as it
really is. We aren’t able to think clearly. We build our beliefs on lies,
assumptions, and deceptions. This ends now. Practical methods to never be
fooled, stop making mistakes, and avoid traps. The Art of Clear Thinking takes an
in-depth look at the everyday illusions we come across, and how to defeat them
once and for all. What makes us jump to conclusions, evaluate incorrectly, and
consistently make errors when we should know better? Why do we act against
our own interests so frequently? It’s just how we’re wired. But it doesn’t have to
stay that way. This book gives you the tools to clear the fog from your eyes and
simply think smarter. Practical methods to instantly be quick-witted, more
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insightful, and think more critically. Patrick King is an internationally bestselling
author and social skills coach. He has sold over a million books. His writing
draws of a variety of sources, from research, academic experience, coaching,
and real life experience. Discover and avoid biases, blind spots, and poor logic.
•The key to intellectual honesty and the biggest obstacle (that you control). •Just
how flawed and biased your perceptions, perspectives, and feelings are. •Real
logic and the fake logic people try to use to fool you. •How to think independently
without being influenced by others. •Principles from some of history’s greatest
thinkers: Descartes, Darwin, Einstein, and more.
The indispensable life manual from the author of the international bestseller, The
Art of Thinking Clearly. 52 intellectual short-cuts for wiser thinking and better
decisions, at home and at work. They may not guarantee you a good life, but
they'll give you a better chance. Since the dawn of civilization, we've been asking
ourselves what it means to live a good life: how should I live, what will truly make
be happy, how much should I earn, how should I spend my time? In the absence
of a single simple answer, what we need is a toolkit of mental models, a guide to
practical living.
Since antiquity, people have been asking themselves what it means to live a
good life. How should I live? What constitutes a good life? What's the role of
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fate? What's the role of money? Is leading a good life a question of mindset, or is
it more about reaching your goals? Is it better to actively seek happiness or to
avoid unhappiness? Each generation poses these questions anew, and
somehow the answers are always fundamentally disappointing. Why? Because
we're constantly searching for a single principle, a single tenet, a single rule. Yet
this holy grail--a single, simple path to happiness--doesn't exist. Rolf Dobelli -successful businessman, founder of the TED-style ideas conference Zurich
Minds, bestselling author, and all-around seeker of big ideas--has made finding a
shortcut to happiness his life's mission. He's synthesized the leading thinkers and
the latest science in happiness to find the best shortcuts to satisfaction in The Art
of the Good Life, his follow up to the international bestseller The Art of Thinking
Clearly (which has sold more than 2.5 million copies in 40 languages all around
the globe). The Art of the Good Life is a toolkit designed for practical living. Here
you'll find fifty-two happiness hacks -- from guilt-free shunning of technology to
gleefully paying your parking tickets -- that are certain to optimize your
happiness. These tips may not guarantee you a good life, but they'll give you a
better chance (and that's all any of us can ask for).
Have you ever . . . Invested time in something that, in hindsight, just wasn't worth
it? Paid too much in an eBay auction? Continued to do something you knew was
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bad for you? Sold stocks too late, or too early? Taken credit for success, but
blamed failure on external circumstances? Backed the wrong horse? These are
examples of what the author calls cognitive biases, simple errors all of us make
in day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to identify them,
we can avoid them and make better choices: whether in dealing with personal
problems or business negotiations, trying to save money or earn profits, or
merely working out what we really want in life—and strategizing the best way to
get it. Already an international bestseller, The Art of Thinking Clearly distills
cutting-edge research from behavioral economics, psychology, and neuroscience
into a clever, practical guide for anyone who's ever wanted to be wiser and make
better decisions. A novelist, thinker, and entrepreneur, Rolf Dobelli deftly shows
that in order to lead happier, more prosperous lives, we don't need extra cunning,
new ideas, shiny gadgets, or more frantic hyperactivity—all we need is less
irrationality. Simple, clear, and always surprising, this indispensable book will
change the way you think and transform your decision making—at work, at home,
every day. From why you shouldn't accept a free drink to why you should walk
out of a movie you don't like, from why it's so hard to predict the future to why you
shouldn't watch the news, The Art of Thinking Clearly helps solve the puzzle of
human reasoning.
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Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen
die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden
en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben
het moeilijk in een concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm
beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op
grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van echte mensen onder
wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in onze maatschappij
stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van stil
zijn in een wereld vol lawaai.
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 MarieLaure 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 Saint-Malo. 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
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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 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
Gedichten met feministische thema's: misbruik, onderdrukking, onzekerheid over
lichaam en afkomst, zelfrespect, keurende blikken van mannen, meisjes die nooit
geboren worden omdat zelfs hun moeders dat niet willen.
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie neemt ons verder mee op
Aelins epische reis en bouwt op naar een cliffhanger die iedereen zal doen
smachten naar het vervolg. In Rijk van stormen heeft Celaena allang haar
rechtmatige rol van erfgename Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze
gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De Duistere Koning Erawan gebruikt
Aelins verleden, haar vijanden en haar vrienden in een uiterste krachtvertoon om
te voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een krachtig hof dat ze leiding
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moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins gegeven. Nu moet ze bepalen
wat – of wie – ze bereidt is op te offeren om haar wereld te redden... De pers
over Rijk van stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Intrigerend,
schitterend, hartbrekend, romantisch en spannend. Dit verhaal zal je verbeelding
overnemen en laat je verlangend naar meer achter.’ USA Today ‘Strakke
verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews ‘Toegewijde fans (en dat zijn
er veel) zullen dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de filmische actie, de
verstrengelde intriges en de heftige onthullingen van geheimen en erfenissen.’
Booklist
Nieuws is voor onze hersenen als suiker voor ons lichaam Het dagelijkse nieuws
leidt ons af van waar het nu echt om draait, het maakt ons depressief en het laat
onze wilskracht verdwijnen. Nu is het moment gekomen om hierbij stil te staan en
de juiste stappen te nemen. Een leven zonder een overload aan informatie.
Nieuwsfeitjes geven geen representatief beeld van de wereld waarin we leven.
Denk daarbij aan de volgende voorbeelden: • Terrorisme wordt overschat.
Chronische stress is onderschat. • De val van Lehman Brothers wordt overschat.
Fiscale verantwoordelijkheid is onderschat. • Vliegtuigrampen worden overschat.
Immuniteit voor antibiotica is onderschat. Daarnaast heeft nieuws weinig tot geen
invloed op ons leven en vereist het ook geen denkwerk. We zijn dan ook nooit
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verzadigd als het gaat om het opnemen van nieuws. In tegenstelling tot het lezen
van boeken en achtergrondartikelen kunnen we nieuwsfeitjes onbeperkt tot ons
nemen, zoals een zak drop. Rolf Dobelli leeft al vele jaren zonder kranten te
lezen en het nieuws te volgen. Volg zijn voorbeeld en je zult merken dat je
gelukkiger wordt, helderder denkt, tot waardevollere inzichten komt, betere
beslissingen neemt en meer tijd overhoudt voor de belangrijke zaken. Het is
absoluut niet makkelijk, maar het is het zeker waard!
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat
mindful communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig
communiceren houdt in dat je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met
inzicht spreekt. Daarvoor is het nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt.
Mindful communiceren verzacht pijn en lijden; liefde en compassie nemen toe.
Dat levert momenten van vreugde en geluk op. Aandachtige communicatie werkt
helend in relaties, op de werkvloer en in de samenleving. Kortom: zo
communiceren draagt bij aan een betere wereld.
‘De kunst van het verstandige doen is onderhoudend en leerzaam.’ De
Volkskrant De weg van denken naar doen is bezaaid met valstrikken. Die zijn te
vermijden, als je maar weet hoe. In 52 hoofdstukken laat Rolf Dobelli zien
waarom het beter is deuren te sluiten en van opties af te zien, waarom een
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overvloed aan informatie aanzet tot onverstandig handelen en waarom geld altijd
samengaat met emotie waardoor we het vaak onbezonnen uitgeven. Dobelli
geeft je op slimme en vermakelijke wijze het nodige gereedschap: sla geen
dwaalwegen in en leer van de fouten die anderen al voor jou gemaakt hebben.
Denk helder en doe verstandig. Rolf Dobelli (1966) is een Zwitserse schrijver en
zakenman. Hij studeerde filosofie en bedrijfskunde en werkte als CEO van
diverse dochtermaatschappijen van Swiss Air. Zijn boeken worden in ruim veertig
landen vertaald. Dobelli woont met zijn vrouw en twee zonen in Bern. Over het
werk van Dobelli: ‘Drie bladzijdes gelezen en je hebt meteen al wat geleerd.’
Süddeutsche Zeitung ‘Deze boeken zullen je denken veranderen.’ Prof. Dan
Goldstein, London Business School
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met
name de financiële wereld.
De weg van denken naar doen is bezaaid met valstrikken. Die zijn te vermijden,
als je maar weet hoe. In 52 hoofdstukken laat Rolf Dobelli zien waarom het beter
is deuren te sluiten en van opties af te zien, waarom een overvloed aan
informatie aanzet tot onverstandig handelen en waarom geld altijd samengaat
met emotie waardoor we het vaak onbezonnen uitgeven. Rolf Dobelli geeft je het
nodige gereedschap: sla geen dwaalwegen in, alleen omdat anderen het doen.
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Leer van de fouten die anderen zo vriendelijk zijn te maken. Denk helder en
handel verstandig. Rolf Dobelli (1966) is een Zwitserse schrijver en zakenman.
Hij studeerde filosofie en bedrijfskunde en werkte als CEO van diverse
dochtermaatschappijen van Swiss Air. Zijn boeken worden in ruim veertig landen
vertaald. Dobelli woont met zijn vrouw en twee zonen in Bern.
Als er één hardnekkige mythe over de wereld bestaat, dan is het dat we allemaal
aannemen dat wij mensen kunnen plannen hoe de wereld zich ontwikkelt. Matt
Ridley betoogt echter dat ‘evolutie’ het sleutelbegrip is om te kunnen begrijpen
hoe en waarom onze wereld verandert. Dit geldt niet alleen voor de natuur, maar
ook voor vrijwel alles in de menselijke cultuur, van politiek, moraliteit en
technologie tot geld, filosofie en religie. Dit zijn allemaal evolutionaire fenomenen.
Ze ontvouwen zich, geleidelijk, ongericht, aanzwellend, gestuurd door een
natuurlijke selectie onder concurrerende ideeën. Natuurlijk hebben individuen
invloed, net als politieke partijen en grote bedrijven. Maar in De evolutie van alles
maakt Ridley duidelijk dat onze wereld weliswaar het product is van menselijk
handelen, maar niet van menselijk ontwerp.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op
deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog
Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met
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verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.
Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons
waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden,
welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en
waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en
fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson
korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers.
Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen
hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips
zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen
blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen
en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil,
ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder
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vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om
daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er
zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het
bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds
doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE
TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
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