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München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een zoete en zinnelijke droom
vol verwachtingen. Ook Kathie droomt van de toekomst en probeert de
beperkende werkelijkheid van het plattelandsleven te ontvluchten. Velen zijn haar
voorgegaan en verloren geraakt in de hectiek van de stad en het stadsleven,
maar haar zal dat niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze. Maar met haar
donkere haren doet ze ook denken aan de vrouw die in München en omgeving
sinds enige tijd vermist wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten voor hij
zijn bestemming heeft bereikt.
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789056296827.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le
Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de
City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een
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stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s
avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont,
een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt
Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de
bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn
zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
De weg van de mens is zoeken naar wie je in essentie bent Bestsellerauteur Neale Donald
Walsch stelt dat 98% van de mensen 98% van hun tijd besteedt aan zaken die er niet toe
doen. Het is volgens hem de reden dat zo veel mensen zich verdrietig en verward voelen. Niet
omdat je iets fout doet, maar omdat je nooit geleerd is wat er wél toe doet. Dit boek laat zien
wat er werkelijk toe doet: zelf-onderzoek, het onderzoek naar wie jij in essentie bent. Je ziel
weet het antwoord al en het is dus een kwestie van her-inneren. We voelen allemaal aan dat
er in deze tijd iets gebeurt in de collectieve ontwikkeling van de mensheid. Oude systemen
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breken af en er is iets gaande waarbij de waarheid gemakkelijker boven tafel kan komen. Het
is belangrijk dat we beseffen dat het goed is wat er gaande is, op collectief maar ook op
persoonlijk niveau. Laten we afstemmen op ons eigen diepste innerlijk. Neale Donald Walsch
brak wereldwijd door met de serie Gesprekken met God, die in 37 talen werd vertaald.
Walsch’ visie behelst een uitbreiding en eenwording van de verschillende religies om zo te
komen tot een theologie die beter past bij de huidige tijd. Van zijn boeken zijn meer dan 8
miljoen exemplaren verkocht.
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J. Goudsblom sociale 'regimes' waar
mensen individueel en in groepsverband onder leven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de
schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe en comfort. Hoewel al deze
regimes door mensen aan elkaar worden opgelegd, kan het in onze beleving lijken alsof we er
a
Includes a list of members.
Annotation. This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books?vid=ISBN9789089641977.
Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de westerse filosofie.
Fuse keert terug naar Birma in 1941 om Kayin te zoeken. Hij had Raji achtergelaten in Virginia
om te herstellen van haar beproeving, maar ze had beloofd hem later in Mandalay te
vervoegen. Het is al acht jaar geleden dat Fuse en Raji Birma achter zich lieten voor de
noodlottige oefenmissie in Ethiopië.Fuse keert terug naar Birma in 1941 om Kayin te zoeken.
Hij had Raji achtergelaten in Virginia om te herstellen van haar beproeving, maar ze had
beloofd hem later in Mandalay te vervoegen. Het is al acht jaar geleden dat Fuse en Raji Birma
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achter zich lieten voor de noodlottige oefenmissie in Ethiopië. Sindsdien heeft hij niets meer
gehoord van Kayin. Ze is waarschijnlijk getrouwd ondertussen, of ze heeft toch minstens een
relatie, maar hij wil absoluut te weten komen of alles oké is met haar. Wat hij in het oude hotel
ontdekt, is iets compleet onverwachts.
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground
geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn een
openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over hun niet aflatende liefde
voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat
meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld.
Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende
gesprekken tussen president Barack Obama en muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet
alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende momenten in hun
carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere
kloof tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek
bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai
geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun
eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave
geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde
toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn 'Opmerkingen bij de
vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' * Handgeschreven
songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve
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foto's uit de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn
opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die dienen als omlijsting van de
gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens ten minste één
rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap, over
rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur en de
lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete
protestsongs en over de meest inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de
gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter en waarachtiger
verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en
ze onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen
terugvinden.
Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met
hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts
kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen
pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de
kansen en mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht.
De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het
vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van
beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en
vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en
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adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken
van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de
OAPEN Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
Dit boek gaat in op spierontspanning, ademhaling en ademtherapie, lichaamshouding en
-bewustwording en mentale ontspanning. Ruim vijftig oefenvoorbeelden zijn in het werk
opgenomen. Ontspanningsinstructie is een volwaardige behandel- en instructievorm die vanuit
verschillende disciplines toegepast kan worden. Alle kennis hierover is gebundeld in dit
handboek en biedt professionals de kans om hun kennis te verdiepen en de oefeningen in de
praktijk toe te passen.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
This comprehensive resource enables readers to make reliable medical device purchasing
decisions and product comparisons confidently because all information contained in both
volumes has been fully verified by the Data Verification Group.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm
en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op heldere wijze
antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en
rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is
begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de
beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een
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waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus
hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
The Pacific is een miniserie van de Amerikaanse tv-zender hbo, geproduceerd door Tom
Hanks, Steven Spielberg en Gary Goetzman, het producerende team achter de miniserie Band
of Brothers uit 2001, die met een Emmy Award en een Golden Globe is bekroond. Deze
tiendelige miniserie volgt de met elkaar verweven avonturen van drie Amerikaanse mariniers Robert Leckie (James Badge Dale), Eugene Sledge (Joe Mazello) en John Basilone (Jon
Seda) - tegen de achtergrond van de strijd in de Pacific tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
The Pacific worden deze mannen en hun collega-mariniers gevolgd vanaf hun eerste slag
tegen de Japanners op Guadalcanal, van de tropische regenwouden van Cape Gloucester en
de bolwerken op Peleliu tot de bloedige strijd op de stranden van Iwo Jima en de gruwelen van
Okinawa. Uiteindelijk, na de overwinning op de Japanners, volgt hun triomfantelijke maar
ongemakkelijke terugkeer naar huis.
Some issues, Aug. 1943-Apr. 1954, are called Radio-electronic engineering ed. (called in 1943
Radionics ed.) which include a separately paged section: Radio-electronic engineering (varies)
v. 1, no. 2-v. 22, no. 7 (issued separately Aug. 1954-May 1955).
In Inferno - dat in de pers werd geprezen als meest complete geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog - beschrijft Max Hastings de wereldwijde impact van WO II. Tegelijkertijd heeft hij
ook oog voor de aangrijpende gevolgen die de oorlog op het leven van individuen had. Het
boek is een bijzonder intiem portret van de wereld in oorlogstijd door zijn gedetailleerde
verhalen over de gewone mens - over soldaten, mariniers en vliegeniers; Britse huisvrouwen
en Indiase boeren; SS-beulen, Japanse kamikazepiloten en de burgers van Leningrad. Ook
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komen minder belichte onderwerpen uit de oorlog uitvoerig aan bod, zoals het conflict tussen
de Sovjet-Unie en Finland en de Bengaalse hongersnood in 1943 en 1944. Inferno is elegant
geschreven en sterk beargumenteerd maar bovenal biedt het boek een indrukwekkende,
originele kijk op een van de belangrijkste en bloederigste gebeurtenissen van de twintigste
eeuw.
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