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slaaf Jim, met wie hij een voor die tijd onwaarschijnlijke, maar diepe vriendschap
sluit. Samen varen ze op een vlot de rivier de Mississippi af. Onderweg naar de
staat Kentucky, waar Jim niet vervolgd zal worden, raken ze in allerlei hachelijke
situaties verzeild.
De zon en de maan en de Rolling Stones Rich Cohen 2017-04-27 Rich Cohen ging in de
jaren negentig als jonge verslaggever voor muziekblad Rolling Stone mee op tournee
met de Rolling Stones. Hij viel als een blok voor hun humor en camaraderie, het
onderlinge geplaag, het harde leven. En dat is zo gebleven. Voor Cohen zijn de
Rolling Stones de grootste rock-'n-roll band aller tijden. Het verhaal begint bij
het prille begin, als Mick en Keith elkaar in 1962 ontmoeten op een perron, en
volgt de band langs de vele hoogte- en dieptepunten. Cohen staat stil bij de
momenten die niet alleen aantonen dat de Stones getalenteerde muzikanten en de
meest innovatieve songwriters van hun generatie zijn, maar ook de iconen van onze
moderne cultuur. Want uiteindelijk, na de drugs, de vriendinnen, de ruzies en de
eindeloze reünies, is er de muziek. Na De zon en de maan en de Rolling Stones wil
je alle oude nummers opnieuw beluisteren, én de obscure pareltjes die je nog nooit
hebt gehoord. De muziek zal, samen met Cohens frisse en energieke benadering van
de band, voor eens en voor altijd duidelijk maken waarom de Stones er altijd toe
blijven doen. Rich Cohen is journalist en schrijft onder meer voor Vanity Fair,
The New Yorker en Rolling Stone. Daarnaast publiceerde hij tien boeken, waaronder
Tough Jews en Sweet and Low. Ook schreef hij het script voor de HBO-serie Vinyl.
Cohen ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
HET Basisboek Filosofie Nigel Warburton 2013-08-21 First Published in 2007
Atheïstisch manifest Herman Philipse 1995
101 Ethische dilemma's / druk 1 Martin Cohen 2004 Beknopt inleidend overzicht van
101 ethische breinbrekers uit de geschiedenis en de actualiteit in filosofisch
perspectief.
Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma Wendy Heydorn 2013-07-18 Written
by experienced practitioners this resource for Theory of Knowledge for the IB
Diploma offers comprehensive coverage of and support for the new subject guide.
Decoding Theory of Knowledge (ToK) is an accessible new resource that explores
Areas of Knowledge, Ways of Knowing, Personal and Shared Knowledge, the Knowledge
Framework and Knowledge Questions. Written in succinct and clear language, this
engaging book decodes ToK concepts and helps students develop their critical
thinking skills. The book offers extensive support on the new assessment criteria
for the essay and presentation. Features include explanation of key concepts to
consolidate knowledge and understanding; real-life situations to engage students;
practical activities to develop students' thinking, writing and presentation
skills; and top tips to provide further guidance and advice.
Roekeloos Chrissie Hynde 2015-12-01 Chrissie Hynde, zangeres en songwriter, werd
in 1951 geboren in Akron, Ohio. Ze is vooral bekend geworden als frontvrouw van
The Pretenders. Tegen de tijd dat ze veertien was, wist Chrissie Hynde dat ze weg
moest uit Akron, Ohio. Haar keurige Amerikaanse jaren-vijftigjeugd was op zijn kop
gezet door haar opkomende voorkeur voor rock-’n-roll, motoren en de ‘get-down
boys’ die ze zag bij concerten in Cleveland en omgeving – Mitch Ryder, The Jeff
Beck Group, The Velvet Underground, David Bowie en vele anderen. Nadat ze de
rellen op Kent State University had doorstaan, vluchtte ze naar Mexico, Canada,
Parijs en uiteindelijk Londen. Daar belandde ze precies op tijd in de beginnende
punkscene waar ze niet alleen overal ooggetuige van was, maar waar ze vooral ook
de kans wist te grijpen haar eigen band, The Pretenders, te vormen. Iggy Pop, The
Sex Pistols, The Clash, Vivienne & Malcolm, Ray Davies... Van slaapkamer tot
bikerhoofdkwartier; van kraakpand tot repetitieruimte en van kroegoptredens tot
Top of the Pops: Roekeloos neemt ons mee over het lange, kronkelende pad naar de
roem, het succes en de tragiek van The Pretenders. Dat Chrissie Hynde het allemaal
kan navertellen is, zo zegt ze zelf, een klein wonder. In Roekeloos is ze
genadeloos eerlijk, laconiek geestig en altijd onderhoudend. Hiermee heeft ze een
van de indringendste en kleurrijkste autobiografieën van de laatste jaren
afgeleverd.
Thinking of Questions Peter Limm 2015-09-23 This is not a conventional book. It is
designed to stimulate and challenge all people who are curious to find out about
the world they inhabit and their place within it. It does this by suggesting
questions and lines of questioning on a wide range of topics. The book does not
provide answers or model arguments but prompts people to create their own
questions and a reading log or journal. To this end, almost all questions have a
list of books or articles to provide a starter for stimulating further reading.
Once you start, you will be hooked! Never stop questioning.
Trailblazers in Philosophy Jeremy Stangroom 2014-12-15 Philosophy raises some
fascinating and mind-boggling questions, thorny existential puzzles that have
perplexed and troubled humanity for millennia. This concise book approaches fifty
of the most perplexing problems of all time and shows how they have been
addressed, if not solved, by some of the greatest minds in history. Readers enjoy
lively biographical overviews of some of the most thought-provoking philosophers
of the last 2000 years. Each chapter focuses on a featured theory and highlights
the most intriguing thinkers working within that particular area and the most
brilliant ideas that resulted from their inquiries.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr.
Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt
aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een
van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook
een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om
als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook
een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal
wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich
gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers
van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een
signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden
zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken.
Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De
dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele
menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te
geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig
weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te
overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn

Business Review Weekly 2003
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK
AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van TaNehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om
als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat
raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende
gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid
laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse
cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten
zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft
hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is
racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black
bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot
buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven.
Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om
geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Socratic Methods in the Classroom Erick Wilberding 2021-10-08 Since the
Renaissance, the Socratic Method has been adapted to teach diverse subjects,
including medicine, law, and mathematics. Each discipline selects elements and
emphases from the Socratic Method that are appropriate for teaching individuals or
groups how to reason judiciously within that subject. By looking at some of the
great practitioners of Socratic questioning in the past, Socratic Methods in the
Classroom explains how teachers may use questioning, reasoning, and dialogue to
encourage critical thinking, problem solving, and independent learning in the
secondary classroom. Through a variety of problems, cases, and simulations,
teachers will guide students through different variations of the Socratic Method,
from question prompts to the case method. Students will learn to reason
judiciously, gain an understanding of important issues, and develop the necessary
skills to discuss these issues in their communities. Grades 8-12
Forthcoming Books Rose Arny 2003
The Philosophers' Magazine 2003
Verras me Sophie Kinsella (pseud. van Madeleine Wickham.) 2019
Filosofie voor beginners Donald Palmer 2013-04-04 Filosofie voor beginners maakt
op een uitermate originele wijze de leek wegwijs in de filosofie, een terrein dat
veel mensen direct geneigd zijn als 'moeilijk' te bestempelen. Filosofie voor
beginners verklaart en illustreert - het boek bevat zo'n driehonderd originele
tekeningen van de auteur - moeilijke filosofische begrippen op een manier die ze
toegankelijk maakt voor degene die weinig of niets van filosofie afweet. De
tekeningen hebben een cartoonachtig karakter en zijn juist daardoor een goede hulp
bij het verhelderen van complexe filosofische begrippen en theorieën. Filosofie
voor beginners geeft een beknopte inleiding in de filosofie. Het begint bij de
oude Grieken en schetst de verdere geschiedenis van de filosofie tot en met de
behandeling van eigentijdse filosofen. Een docent filosofie over dit boek: 'Zo kan
dit boek de leemten vullen in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar
ook in de boekenkasten van tieners en volwassenen.'
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7
eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen
die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je
nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder
wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7
eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey
(1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een
veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in
38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Extreem eigenaarschap Jocko Willink 2020-09-18 In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen
Jocko Willink en Leif Babin de krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar
heldere principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke organisatie.
Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 2006 in Irak voor een mission
impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren
wordt beschouwd, wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de
overwinning te leiden. De overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur
van eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de
doorslaggevende factor voor het succes van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’
delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de
bedrijven die ze na hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende
boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen exemplaren verkocht werden, kun je
direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing
over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse
samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
American Book Publishing Record 2004
Philosophy Nigel Warburton 2004 Philosophy: The Essential Study Guide is a compact
and straightforward guide to the skills needed to study philosophy, aimed at
anyone coming to the subject for the first time or just looking to improve their
performance. Nigel Warburton clarifies what is expected of students and offers
strategies and guidance to help them make effective use of their study time and
improve their marks. The four main skills covered by the book are: reading
philosophy - both skimming and in-depth analysis of historical and contemporary
work, understanding the examples and terminology used listening to philosophy formal lectures and informal classroom teaching, preparation, picking up on
arguments used, note taking discussing philosophy - arguing and exploring, asking
questions, communicating in concise and understandable ways writing philosophy planning and researching essays and other written tasks, thinking up original
examples, avoiding plagiarism.
Jeff Herman's Guide to Book Publishers, Editors & Literary Agents 2007 Jeff Herman
2006-12 Presents a guide to the names and specialities of American and Canadian
publishers, editors, and literary agents, including information on the acquisition
process and on choosing literary agents.
De avonturen van Huckleberry Finn Mark Twain 2019-05-02 De klassieke schelmenroman
‘De avonturen van Huckleberry Finn’ wordt gezien als het meesterwerk van de
Amerikaanse auteur Mark Twain (pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens,
1835-1910). Twain snijdt diepere thema’s als slavernij, racisme en de voortdurende
strijd tussen maatschappelijke corruptie en intrinsieke goedheid aan. De jonge
Huckleberry ontvlucht zijn gewelddadige vader en trekt op met de voortvluchtige
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politics that we have come to think it is. In fact, in the long run, religion is
best understood as responding to changing political and cultural values rather
than shaping them. Smith makes his case by charting five contentious issues in
America’s history: slavery, divorce, homosexuality, abortion, and women’s rights.
For each, he shows how the political views of even the most conservative
Christians evolved in the same direction as the rest of society—perhaps not as
swiftly, but always on the same arc. During periods of cultural transition,
Christian leaders do resist prevailing values and behaviors, but those same
leaders inevitably acquiesce—often by reinterpreting the Bible—if their positions
become no longer tenable. Secular ideas and influences thereby shape the ways
Christians read and interpret their scriptures. So powerful are the cultural and
societal norms surrounding us that Christians in America today hold more in common
morally and politically with their atheist neighbors than with the Christians of
earlier centuries. In fact, the strongest predictors of people’s moral beliefs are
not their religious commitments or lack thereof but rather when and where they
were born. A thoroughly researched and ultimately hopeful book on the prospects
for political harmony, Secular Faith demonstrates how, over the long run,
boundaries of secular and religious cultures converge.
Teach Like Socrates Erick Wilberding 2021-10-22 What is the Socratic Method? How
can we bring the Socratic Method into the middle school and high school classroom?
How does a teacher lead a Socratic discussion and develop the discussion skills of
students? Using passages from the works of Plato and Xenophon, Teach Like Socrates
answers each of these questions, clearly explaining the most famous and the most
misunderstood teaching method in the world. Unrivaled as a constructive vehicle
for critical thinking and problem solving, the Socratic Method can be brought into
the classroom every day for the inductive exploration of ideas and scaffolded
problem solving as well as for cooperative discussion. Teach Like Socrates
includes templates, sample lesson plans, discussion games, and example dialogues
from students. With this book, every teacher can master the style that leads
students to critical thinking, problem solving, and independent learning. Grades
7-12
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord
van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets
van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De
juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam
Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten
en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt
zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de
laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is
van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te
maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van
de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de
waarheid boven tafel te krijgen.
Het leven van een Loser 2015 Bram vindt het leven een hel. Op een dag krijgt hij
van zijn moeder een leeg dagboek. In Het leven van een Loser vertelt Jeff Kinney
het verhaal van een onvergetelijke anti-held. Logboek met de belevenissen van
brugklasser Bram Botermans die er alles voor over heeft om geen loser te worden op
zijn nieuwe school.
Philosophy in Schools Sara Goering 2013 All of us ponder the big and enduring
human questions--Who am I? Am I free? What should I do? What is good? Is there
justice? Is life meaningful?--but this kind of philosophical interrogation is
rarely carefully explored or even taken seriously in most primary and secondary
school settings. However, introducing philosophy to young people well before they
get to college can help to develop and deepen critical and creative thinking,
foster social and behavioral skills, and increase philosophical awareness.
Philosophy in Schools: An Introduction Philosophers and Teachers is an invaluable
resource for students and practitioners who wish to learn about the philosophy for
children movement, and how to work its principles into their own classroom
activities. The volume provides a wealth of practical information, including how
to train educators to incorporate philosophy into their daily lessons, best
practices and activity ideas for every grade level, and assessment strategies.
With contributions from some of the best practitioners of philosophy for children,
Philosophy in Schools is a must-have resource for students of philosophy and
education alike.
De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06 Logboek van een van de meest
spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort
een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het
oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de
bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen.
Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog.
Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische
Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van
wilskracht en doorzettingsvermogen.
Onzeker op zee Michiel van Straten 2015-12-23 Hoewel veel zilte vaarverhalen ons
anders willen doen geloven, kan varen ook níét stoer zijn. In 'Onzeker op zee'
rekent Michiel van Straten op humoristische wijze af met zeilverhalen uit de
categorie "Kijk mij eens". Erkende heldenreizen, zoals een wereldomzeiling, een
tocht om Kaap Hoorn of een Ocean Race, komen niet in hem op: voor de eerste keer
het IJsselmeer oversteken blijkt al spannend genoeg. Van Straten, van oorsprong
een landdier, begeeft zich in een element dat nauwelijks zekerheid biedt, namelijk
open water. En daar blijkt hij bepaald geen held. Vanaf de eerste jeugdige
zeilinstructie op de Kagerplassen tot en met een zeilrace over zee naar Portugal,
ontworstelt hij zich aan zijn zekerheden. Zo ontdekt hij dat het IJsselmeer
vroeger nog een oceaan was, dat de Middellandse Zee even lieflijk als verraderlijk
is, en dat een boorplatform niet voor je opzij gaat. Onder het motto "Ontdek de
wereld, maar begin bij jezelf" beschrijft Van Straten met de nodige zelfspot zijn
ontdekkingstocht over water, door wereld, leven en mensdom.

moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel
beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin
dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige
knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader
telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële
zorgen. De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk
en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer
teleur.
Philosophy: The Basics Nigel Warburton 2013-08-22 ‘Philosophy: The Basics
deservedly remains the most recommended introduction to philosophy on the market.
Warburton is patient, accurate and, above all, clear. There is no better short
introduction to philosophy.’ - Stephen Law, author of The Philosophy Gym
Philosophy: The Basics gently eases the reader into the world of philosophy. Each
chapter considers a key area of philosophy, explaining and exploring the basic
ideas and themes including: Can you prove God exists? How do we know right from
wrong? What are the limits of free speech? Do you know how science works? Is your
mind different from your body? Can you define art? How should we treat non-human
animals? For the fifth edition of this best-selling book, Nigel Warburton has
added an entirely new chapter on animals, revised others and brought the further
reading sections up to date. If you’ve ever asked ‘what is philosophy?’, or
wondered whether the world is really the way you think it is, this is the book for
you.
Hoe de wereld denkt Julian Baggini 2019-03-22 Een van de grote onverklaarde
wonderen in de geschiedenis van de mens is dat de geschreven filosofieën in het
oude China, India en Griekenland onafhankelijk van elkaar rond dezelfde tijd tot
bloei kwamen. Die vroege filosofieën zijn van grote invloed geweest op de
ontwikkeling van uiteenlopende culturen in verschillende delen van de wereld. Wat
we in het Westen 'filosofie' noemen is nog niet het halve verhaal. Met zijn
verkenning van de filosofieën van Japan, India, China en de islamitische wereld,
en de minder bekende orale tradities van Afrika en de oorspronkelijke volkeren van
Australië, wil Julian Baggini onze horizon verbreden. Hij interviewt denkers uit
alle delen van de wereld en behandelt vragen zoals: Waarom is het Westen
individualistischer dan het Oosten? Waarom heeft het secularisme minder invloed in
de islamitische wereld dan in Europa? En hoe heeft China weerstand weten te bieden
aan oproepen tot meer politieke vrijheid?
What Am I Doing with My Life? Stephen Law 2019-08-08 Life philosophy based on
Google searches Have I found 'the one'? Am I a psychopath? Should I be allowed to
say whatever I want? Millions of people ask Google all sorts of questions,
everything from the big and small. Responding to the biggest, existential
questions asked online and using the wisdom of Plato, Kant, Kierkegaard and other
philosophical greats philosopher, academic, and all-round polymath, Stephen Law,
undertakes the challenge and explores our modern-day concerns with tongue-in-cheek
sagacity. No matter what you’ve googled in a midnight moment of existential
despair, this book will answer all your burning questions.
The Philosophy Gym Stephen Law 2003-12-16 From Descartes to designer babies, The
Philosophy Gym poses questions about some of history's most important
philosophical issues, ranging in difficulty from pretty easy to very challenging.
He brings new perspectives to age-old conundrums while also tackling modern-day
dilemmas -- some for the first time. Begin your warm up by contemplating whether a
pickled sheep can truly be considered art, or dive right in and tackle the
existence of God. In this radically new way of looking at philosophy, Stephen Law
illustrates the problem with a story, then lets the argument battle it out in
clear, easily digestible and intelligent prose. This perfect little mental health
club is sure to give each reader's mind a great workout.
The Philosophical Actor Donna Soto-Morettini 2010 Donna Soto-Morettini has served
as Director of Drama for the Royal Scottish Academy of Music and Drama, Head of
Acting for Liverpool Institute for Performing Arts, and Head of Acting at the
Central School of Speech and Drama. She is currently Casting Director and
Performance Coach for Andrew Lloyd Webber and the BBC --Book Jacket.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2005
The Wiley Blackwell Handbook of Humanism Andrew Copson 2015-04-27 The Wiley
Blackwell Handbook of Humanism presents anedited collection of essays that explore
the nature of Humanism asan approach to life, and a philosophical analysis of the
keyhumanist propositions from naturalism and science to morality andmeaning.
Represents the first book of its kind to look at Humanism notjust in terms of its
theoretical underpinnings, but also itsconsequences and its diverse manifestations
Features contributions from international and emergingscholars, plus renowned
figures such as Stephen Law, CharlesFreeman and Jeaneanne Fowler Presents Humanism
as a positive alternative to theism Brings together the world’s leading Humanist
academics inone reference work
Running like a girl Alexandra Heminsley 2015-03-20 Gedesillusioneerd door het
krachthonk en het geyoga beu besloot Alexandra Heminsley te gaan hardlopen. Ze
koesterde hoge verwachtingen: de billen van een atlete, de taille van een
supermodel en de snelheid van een gazelle. De eerste poging verliep niet bepaald
goed. Zes jaar later heeft ze op twee continenten vijf marathons gelopen. Haar
vader zei het al: je loopt evenzeer met je hoofd als met je benen. En daarom is
dit een boek over hardlopen dat niet alleen maar over hardlopen gaat. Voor
iedereen die (na iets te vaak wijn en chips op de late avond) denkt dat-ie...
misschien... wel wil gaan hardlopen (like a girl).
Secular Faith Mark A. Smith 2015-09-11 When Pope Francis recently answered “Who am
I to judge?” when asked about homosexuality, he ushered in a new era for the
Catholic church. A decade ago, it would have been unthinkable for a pope to
express tolerance for homosexuality. Yet shifts of this kind are actually common
in the history of Christian groups. Within the United States, Christian leaders
have regularly revised their teachings to match the beliefs and opinions gaining
support among their members and larger society. Mark A. Smith provocatively argues
that religion is not nearly the unchanging conservative influence in American
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