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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 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
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over
beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De
intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog
steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen
moet hebben. De filosofie van Benjamin Graham heeft zich
door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt
beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een
effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het
boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente
belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en
sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen
exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet
uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat
ooit is geschreven. Met een uitgebreide inleiding van
superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard
Group.
Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière, is vaker
succesvol. Maar zijn slimme mensen daardoor ook vaker
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gelukkig? Niets is minder waar. Onderzoek wijst er zelfs op
dat de voorwaarden voor succes geluk juist in de weg staan.
Raj Raghunathan kon het niet geloven en ging op onderzoek
uit. Hij verslond alles wat de wetenschap hem kon bieden op
het gebied van geluk. In dit boek neemt hij je mee op een
avontuurlijke zoektocht naar de betekenis van geluk. Hij
ontdekte hardnekkige misvattingen en kwam tot verrassende
inzichten. Zo is vrijgevigheid niet alleen de sleutel tot geluk,
maar leidt het ook tot duurzaam succes, en kun je beter
onzekerheid omarmen dan grip te willen hebben op alle
aspecten van je leven. Als je zo slim bent, waarom ben je dan
niet gelukkig? laat zien hoe je verkeerde aannames kunt
vervangen door voorwaarden en gewoontes die wél leiden tot
een gelukkig leven.
Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de bestseller De
13 geboden. Helpt ouders hun kinderen zelfverzekerd op te
voeden en klaar te stomen voor een geslaagd volwassen
leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller De
13 geboden verlegt haar aandacht naar ouders en leert hun
hoe ze hun kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen
opvoeden. Krijgen de kinderen van vandaag de flexibiliteit en
mentale kracht die ze nodig hebben om de uitdagingen van
het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te
kunnen aanpakken? Met veilige ruimten en triggerwaarschuwingen die zijn onworpen om kinderen te
'beschermen', belemmeren veel volwassenen onbewust hun
kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy
Morin, de auteur die de kenmerken identificeerde die
geestelijk sterke mensen delen, geeft nu volwassenen ouders, leerkrachten en andere mentoren - de instrumenten
die ze nodig hebben om mentalekracht-trainers te worden.
Terwijl andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen,
leert Amy Morin ouders wat 'niet te doen', wat misschien wel
belangrijker is bij het opvoeden van mentaal sterke jongeren.
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This is a consumer guide to retiring comfortably. It is based
on the television special with Tom Hegna.
Dé everseller van Byron Katie in een nieuwe vormgeving – al
meer dan 50.000 exemplaren verkocht! Stap voor stap naar
een gelukkiger leven Terwijl ze een doodgewoon leven leidt,
wordt Byron Katie in toenemende mate depressiever.
Gedurende tien jaar zakt ze steeds dieper weg in woede,
wanhoop en gedachten aan zelfmoord. Tot ze op een
ochtend wakker wordt in een staat van uitzinnige vreugde,
met een heel duidelijk inzicht waarmee haar lijden tot een
einde gebracht kan worden. Dit besef van vrijheid heeft haar
nooit meer losgelaten, en nu kun je die vrijheid zelf ervaren
aan de hand van The Work, een methode die Byron Katie zelf
ontwikkelde. The Work bestaat eenvoudigweg uit vier vragen
die je, zodra je ze toepast op een specifiek probleem, in staat
stellen dat wat jou dwarszit in een totaal ander licht te zien.
Zoals Katie het opmerkt: ‘Het is niet het probleem dat ons
lijden veroorzaakt, het is onze gedachte over dat probleem.’
Vier vragen die je leven veranderen laat je stap voor stap
door middel van verhelderende en levendige voorbeelden
zien hoe je zelf dit revolutionaire proces kunt toepassen en
gelukkiger zult worden. De pers over Vier vragen die je leven
veranderen ‘Byron Katie toont ons dat door een ijzeren
logica te volgen elke negatieve gedachte verdwijnen kan.’
Flair ‘Katie slaat de spijker op zijn kop!’ O, The Oprah
Magazine ‘Byron Katie is een grote zegening voor onze
planeet.’ Eckhart Tolle, auteur van De kracht van het Nu
‘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
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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 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.
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het
rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft
een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende
debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te
leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote
veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag,
meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals
één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan één
graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden
klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende
moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een
kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één
creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel
en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie
hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd
actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het
bijzondere van dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk
maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke gronden. Mira
Kirshenbaum heeft als relatietherapeute twintig jaar lang
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mensen geholpen bij het zoeken naar de beste oplossing.
Haar kennis en ervaring bracht ze bijeen in deze praktische
gids. Ze stelt alle cruciale vragen over je relatie: * Welke
fouten kun je vergeven en welke niet? * Zullen de dingen die
je dwarszitten beter of slechter worden? * Hoe goed is je
seksleven en hoe belangrijk vind je dat? * Wat krijg je als je
weggaat; is dat beter of slechter? Vervolgens helpt ze je
verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de
praktijk, antwoord op die vragen te geven. Het resultaat is
altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe
waardevol je relatie is. Als je besluit te scheiden zal dit boek
je laten inzien waarom je dat wilt. Ook dat is goed nieuws,
want je weet nu waar je aan toe bent, en je geeft twee
mensen hun vrijheid terug. 'Briljant.' - Shere Hite 'Als ik in die
situatie terechtkom, wil ik dit boek als raadgever.' - Dr.
Pepper Schwartz, auteur van American Couples en Love
between Equals.
Laatste nog bij leven verschenen poëziebundel en algemeen
beschouwd als een van zijn beste en meest evenwichtige
verzamelingen. Hét bewijs van zijn poëtische vakmanschap.
Bukowski op leeftijd, niet louter meer schrijvend over alcohol,
bars en renbanen, maar ook op kalme en soms zelfs tedere
manier reflecterend op leven en dood, oude vrienden,
collega's, geliefden, literatuur en klassieke muziek.
Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel,
maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente
en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een
muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier vat
te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks en
drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij
helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende
manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige persoon die
hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur,
scriptschrijver en regisseur. Zijn debuut De belevenissen van
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een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het
veroorzaakte veel opschudding in Amerika, omdat het daar
op veel scholen werd verboden vanwege de controversiële
inhoud. Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van
een muurbloem is volwassener dan de meeste young adultliteratuur en zal ook zeker door oudere lezers gewaardeerd
worden.' denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven
zal tieners nog jaren bezighouden.' school library journal
Elsa is zeven jaar en een beetje apart. Haar oma is
zevenenzeventig jaar, oud en gek. Zo schiet ze vanaf haar
balkon met een paintballgeweer op mensen die het woord
van God komen verkondigen. Oma is de bovendien beste en
enige vriend van Elsa. Haar oma vertelt Elsa de prachtigste
sprookjes en verhalen. Elsa vlucht in die verhalen waar
iedereen anders is en waar niemand gewoon hoeft te zijn.
Dan overlijdt oma. Ze laat een stapel brieven achter waarin
ze zich verontschuldigt bij iedereen die ze heeft gekwetst.
Gewapend met die brieven begint Elsa aan haar grootste
avontuur. En leert ze de waarheid over sprookjes,
koninkrijken en een oma zoals er maar een van was.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door
een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties
probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol
ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een
groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat.
Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de
waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan
beginnen, moet hij de zomervakantie bij zijn gemene oom en
tante doorbrengen. Door een magisch ongeluk komt hij ‘s
avonds laat op straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts,
een beruchte volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van
Azkaban is ontsnapt. Hij is op de vlucht en heeft het wellicht
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op Harry gemunt. Er volgt een enerverend schooljaar met
nieuwe vakken als Dreuzelkunde en Zorg voor Fabeldieren,
spannende Zwerkbalwedstrijden en griezelige voorspellingen.
De school wordt bewaakt door Dementors, de gevreesde
bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn lessen Verweer
tegen de Zwarte Kunsten hard nodig hebben.
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de
geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het
grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont
Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een
reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een
lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van
Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer
gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld.
Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar
velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken
naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te
ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een
optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse
uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig
procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook
hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde
interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden:
ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben
waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht
in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en
omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai
betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd
jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai
te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor
een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over ikigai ‘We
vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk
is, in plaats van op wat dringend is. Door voortdurend in de
gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken
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waar onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen
tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles
zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en
luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
Tom Hegna teamed up with financial experts, and Canada
residents, Jim Ruta and Michael Morrow who contribute their
years of experience helping Canadians retire happy. Join the
millions of happy retirees and learn how you can avoid a justin-case retirement. It's never too early or too late to start
planning.

Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het
bejaardentehuis, behalve dan dat de jarige het op zijn
heupen krijgt en kort voordat het feest losbarst, vertrekt.
De tijd die hem rest kan hij beter besteden, vindt hij en
hij klimt uit het raam en verdwijnt. Pers en burgemeester
hebben het nakijken. Allan is een nuchter type dat weinig
tot geen angst kent en die verder niet al te lang stilstaat
bij zijn beslissingen, maar ad hoc handelt en het
avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd niet schuwt. Met
alle gevolgen van dien. De vaart houdt hij er in elk geval
in, want vanaf het moment dat hij het bejaardentehuis
verlaat, wordt De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween een soort roadtrip waarbij de lezer de
memorabele avonturen van de 100-jarige meemaakt - zo
let hij even op een koffer voor iemand die maar niet
terugkomt en dus gaat de koffer mee de bus in, maar er
blijkt enorm veel (maffia)geld in te zitten, hetgeen woeste
achtervolgingen tot gevolg heeft -, ook verzamelt Allan
een bonte club figuren om zich heen in een zwaan-kleefaaneffect. Tegelijkertijd passeren de memorabele
momenten uit zijn leven én die van de twintigste-eeuwse
geschiedenis de revue, met Allan als wel heel bijzonder
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gezelschap.
De grootste tennisser van zijn generatie onthult voor het
eerst wat hem een kampioen maakt. Sinds Andre Agassi
is er geen tennisser geweest die de wereld zo in zijn
greep houdt als Rafael Nadal. Hij is een unicum in de
hedendaagse sportwereld - een ware sportman die zich
door zijn rauwe talent, toewijding en bescheidenheid laat
leiden. Miljoenen fans bewonderen hem om zijn
discipline, zijn intensiteit tijdens wedstrijden en de sterke
band die hij heeft met zijn familie. Deze autobiografie
vertelt over zijn jeugd, zijn ontwikkeling als speler en het
verloop van zijn bijzondere carrière tot nu toe. Van de
memorabele overwinning op Wimbledon in 2008 - een
finale die John McEnroe omschreef als 'the greatest
match ever played' - tot het behalen van de career
Golden Slam in 2010 door alle vier de Grand Slamtoernooien en de olympische gouden medaille te winnen.
En van het eiland Mallorca waar hij al zijn hele leven
woont tot de kleedkamer in Melbourne waar Nadal vertelt
over de druk die hij voelde tijdens de Australian Open
van 2011. Rafa is een persoonlijk en onthullend verhaal,
en net zo fascinerend als Nadal zelf.
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine
L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze
fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disneyfilm (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah
Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal
zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de
vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje
Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd
en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken.
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Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten
van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader
te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang
vele generaties weten te inspireren en is nog steeds
geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld.
‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik
een echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie van het
verhalen vertellen en de kracht van het geschreven
woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code
en Oorsprong
Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld.
Binnen een mum van tijd stond de FBI op Wall Street en
riep senator John McCain om een onderzoek door het
Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo
explosief? Het gaat over supercomputers,
geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste
nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan
andere computers en zo tientallen miljarden extra
verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het strafbaar?
Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe?
Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel
een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL
LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en
heeft diverse internationale best sellers op zijn naam
staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's
Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de
financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van
Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer krijg je
soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest,
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in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en
rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander laten zien
hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' De Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook
zijn nieuwste werk op de kaart.' - Het Financieele
Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in
de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael Lewis
wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de corrupte
beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel
opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest als een
spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime
samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook
nog eens op echte gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog
altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven
boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn
kop te zetten. (...) Het beschrijft op pakkende wijze het
fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de
zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de
merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te
overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei
adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en
dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig
hadden om een gat te maken in een onschuldige berg,
hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een
rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast
een landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een
alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden:
waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een
dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen
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om vierhonderd flinterdunne strengen glas te
beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een
levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi
eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou
komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien
nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde
gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden
van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het
noorden van de staat New Jersey. Het was van cruciaal
belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
Eleanor Oliphant heeft haar leven vrij goed onder
controle. Ze draagt elke dag dezelfde kleren, eet elke
dag dezelfde maaltijd, en koopt elk weekend twee
flessen wodka. Met Eleanor Oliphant gaat eigenlijk alles
goed. Haar zorgvuldig gestructureerde leven loopt op
rolletjes en ze mist niks. Of althans, soms (best wel vaak
eigenlijk) is ze eenzaam en zou ze gelukkig willen zijn.
Als Eleanor op een dag samen met een collega een
oudere man helpt die gevallen is, verandert haar hele
leven onverwachts. De muren die haar al zo lang
beschermen verdwijnen als sneeuw voor de zon, en ze
zal voor het eerst de confrontatie met haar angsten en
twijfels aan moeten gaan. Want Eleanor Oliphant weet
misschien wel hoe ze moet functioneren, maar ze heeft
geen idee hoe ze moet leven.
River Cartwright wordt gedumpt in Slough House, het
afvoerputje van de Britse inlichtingendienst. Agenten die
een missie hebben verknald, zoals hij, moeten hier onder
leiding van de kleurrijke Jackson Lamb hun dagen slijten
als pennenlikkers. 'Trage paarden', zo worden ze
genoemd. Op een dag als River naar zijn werk gaat,
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wordt een jongeman gekidnapt. De gijzelnemers
kondigen aan dat ze hem tijdens een livestream zullen
onthoofden. Hiervan hebben River en de andere
ballingen in Slough House gedroomd: eindelijk een
nieuwe kans om zich te bewijzen. Maar hoe dieper ze in
deze zaak duiken, des te verwarrender die wordt. Is het
slachtoffer wel wie hij lijkt? En wat hebben de kidnappers
te maken met een uitgerangeerde journalist? Mick
Herron voert in deze sensationele thriller bonte
personages op, die stuk voor stuk een verborgen agenda
hebben. Trage paarden is vanwege alle verrassende
verwikkelingen, verbanden met de actualiteit en
spotternij een ijzersterk begin van een ijzersterke serie.
Mick Herron werd geboren in Newcastle en studeerde in
Oxford, waar hij nu nog steeds woont. 'Een van de
twintig beste spionageromans aller tijden.'THE DAILY
TELEGRAPH 'De meest onderhoudende Britse
spionageroman in jaren.'THE MAIL ON SUNDAY
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven
Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall
Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een
zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en
schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet
gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven
Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics
onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de
verborgen kant van de dingen om ons heen. De
geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de
waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het
dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed
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draaiende economie niet eigenlijk alles te maken met de
legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en
verhelderendste boek over economie dat je je kunt
voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een
meeslepende vertelling, die onze blik op de moderne
wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een
fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en
barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie
dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft
gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk,
interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden.
Slim, precies en tot in detail. New York Times
David Levithan Elke dag `Aanstekelijk optimisme over de
kans op geluk en ware liefde. The New York Times Book
Review' Iedere dag wordt de zestienjarige A wakker in
een ander lichaam en leeft hij een ander leven. Hij kan
zich nooit hechten, mag niet opvallen en zich nergens
mee bemoeien. Tot hij ontwaakt in het lichaam van
Justin en diens vriendin Rhiannon ontmoet. Vanaf dat
moment wil hij nog maar één ding: elke dag, elk moment
bij haar zijn. Heel voorzichtig probeert hij met behulp van
e-mails contact te maken, maar wanneer hij vergeet om
zijn e-mailsporen te wissen, wordt zijn aanwezigheid
opgemerkt door een jongen in wiens lichaam hij een dag
doorbracht. En die is vastbesloten om A te
ontmaskeren... David Levithan is een veelvuldig
bekroond schrijver en New York Times Bestseller-auteur.
Hij werkt als redacteur van kinder- en jeugdboeken in
New York. Van hem verschenen onder andere
Liefdeswoordenboek en Will Grayson, Will Grayson (met
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John Green).
Het is de wens van elke ouder: gelukkige kinderen. En
wat is de sleutel tot dit succes? Welnu, die ligt ergens in
ons eigen land. Onlangs werd het door Unicef weer
vastgesteld, Nederlandse kinderen zijn het gelukkigst.
Blijkbaar doen we iets heel erg goed, maar wat?
Misschien leer je wel het meest over je eigen cultuur als
je een keer door de ogen van een buitenlander kijkt.
Michele Hutchison en Rina Mae Acosta zijn beiden met
Nederlanders getrouwd, ze wonen hier en voeden hier
hun kinderen op. Allebei hopen ze op het typisch
Nederlandse resultaat dat ze overal om zich heen zien:
evenwichtige en onafhankelijke baby’s, kinderen en
tieners. Met een scherpe blik en veel humor observeren
ze de Nederlandse praktijken, in de hoop het geheim te
ontrafelen. Laat de rest van de wereld er zijn voordeel
mee doen, en laten wij er zuinig op zijn. ‘Alle ouders
zouden dit boek moeten lezen.’ – The Daily Mail
‘Briljant, briljant, briljant!’ – BBC Radio 2 Breakfast
Show ‘Een plezier om te lezen!’ – Joris Luyendijk,
Londen ‘Een geweldig boek.’ – The Sun
Met zijn bestseller Dieren eten veroorzaakte Jonathan
Safran Foer een sensatie: veel van zijn lezers werden
vegetariër, of werden zich op z'n minst bewust van hun
eetgedrag, Nu pakt hij het grootste thema van deze tijd
aan: klimaatverandering. Om dit onderwerp concreter en
daardoor urgenter te maken, herinnert Foer ons aan de
kracht van gezamenlijke actie en geeft hij voorbeelden
van succesverhalen uit het verleden als stimulans. Op
deze manier - die van elk individu slechts een kleine
inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst effectief
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is - kunnen we een van de grootste veroorzakers van
klimaatverandering aanpakken: de bio-industrie. Op zijn
geheel eigen en verassende wijze spoort Foer de lezer
aan om na te denken over hoe volgende generaties ons
handelen op dit cruciale moment zullen beoordelen. Wij
kúnnen de wereld nog redden, te beginnen bij het ontbijt.
'Op onconventionele maar overtuigende wijze legt Foer
uit waarom actie ondernemen tegen klimaatverandering
tegelijkertijd extreem eenvoudig en ongelooflijk moeilijk
is. Foer dwingt de lezer de mate van zijn betrokkenheid
bij "de grootste crisis aller tijden" te heroverwegen." Publishers Weekly (starred)
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.
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In de zes decennia dat hij films maakt, heeft hij vijftig
films geschreven en geregisseerd, en speelde hij in vele
ervan mee. Hij won diverse Amerikaanse en
internationale prijzen, er zijn standbeelden te zijner ere
neergezet (iets wat hij nooit zal hebben bedacht), en zijn
films zijn lesmateriaal op scholen en aan universiteiten
over heel de wereld. In À propos schrijft Allen onder
meer over zijn eerdere huwelijken, zijn romance en
levenslange vriendschap met Diane Keaton, en zijn
persoonlijke en professionele relatie met Mia Farrow, die
resulteerde in een aantal klassieke films. Voor de breuk
die volgde mag de sensatiepers hem wel dankbaar zijn.
Volgens hem was niemand zo verbaasd als hij toen hij
als zesenvijftigjarige een relatie kreeg met de destijds
eenentwintig jaar oude Soon-Yi Previn, wat leidde tot
hun hartstochtelijke liefde en gelukkige huwelijk van al
ruim tweeëntwintig jaar. À propos is het volstrekt
openhartige, vaak hilarische en soms verbijsterende
verhaal van een Amerikaans icoon. Woody Allen
(Brooklyn, 1935) is schrijver, regisseur en acteur. Hij is
stand-upcomedian geweest en publiceerde verschillende
boeken. Allen woont in de Upper East Side van
Manhattan met zijn vrouw Soon-Yi en hun twee
dochters, Manzie en Bechet. Hij is een enorme
jazzenthousiasteling en een groot sportfan. Naar eigen
zeggen vindt hij het jammer dat hij nooit een geweldige
film heeft gemaakt, maar hij zegt het te blijven proberen.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
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waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft
de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken
voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson
kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar
Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en
met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman
te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten
kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van
het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN.
Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van
Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun
meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren
lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke
leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe
elite, even oppermachtig als de oude heersers. De
catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan
ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in
1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire
staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan
zeggingskracht heeft verloren.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit
Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van
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het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats
van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify.
Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten
heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe
generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over
onder andere strategie, teambuilding, concurrentie,
verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must
read voor iedere ondernemer!
Wat is de ware betekenis van vrijheid? Lea Ypi groeit op
in Albanië, een van de meest geïsoleerde landen ter
wereld, waar communistische idealen de plaats van
religie innemen. Deze laatste stalinistische uithoek van
Europa wordt geteisterd door schaarste en politieke
executies, maar voor Lea is het haar thuis. Een plek
waar mensen gelijk zijn en buren elkaar helpen – een
plek van saamhorigheid en hoop. Een jaar na het
neerhalen van de Berlijnse Muur komt het socialisme in
Albanië in een vrije val terecht. Verkiezingen,
kledingkeuze en religie worden ineens vrijgegeven, maar
fabrieken sluiten, banen verdwijnen en het land gaat
failliet. Terwijl de droom van haar ouders’ generatie
verwordt tot de desillusie van de hare en
familiegeheimen aan het licht komen, begint Lea zich af
te vragen wat vrijheid nou echt betekent. Vrij is een
onvergetelijk boek over volwassen worden te midden
van politieke onrust. Ypi verkent op ingenieuze wijze de
grenzen van vooruitgang en de last van het verleden,
belicht de dunne lijn tussen idealen en werkelijkheid en
onderzoekt waar onderdrukking en vrijheid elkaar raken.
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Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige
dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly,
bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal uitdraaien.
Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat
ze al zeventien jaar niet buiten is geweest. De enige
mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en
verpleegster Carla. Madeline verdrijft de tijd met lezen en
het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen. Tot er
een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met ogen in
de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun
vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer
genoeg... Alles wat je lief is gaat over het verlangen naar
het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten
voor de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de
tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en
angst neemt toe. Een snelle, gejaagde planeet zorgt
voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer
verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer. En we
worden aangemoedigd om ons zorgen te maken over
alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van
depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig
tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de link tussen
wat hij voelde en de wereld om hem heen.
Zelden is een boek met zo veel lof en bewondering
ontvangen als Noodzakelijk verlies van Judith Viorst. In
dit baanbrekende boek behandelt zij een van de
moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in het leven van
ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen
en illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen en
vooral: het verlies van de mensen die we liefhebben. Ze
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helpt ons onze verliezen te begrijpen en constructief te
verwerken. Door het opgeven van illusies, verwachtingen
en liefdes.
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.
Döstädning is het Zweedse gebruik om je materiële
bezittingen te ordenen tegen het einde van je leven. Het
is een manier om je nabestaanden nergens mee op te
zadelen, maar ook een ritueel dat je helpt om te
reflecteren op je leven - of dat nou binnenkort op zijn
einde loopt of nog bij lange na niet. Wat laat je achter
aan materiële bezittingen als je er zelf niet meer bent?
Wat zegt dat over jou? En zou je daar dan maar niet
beter zelf de regie in nemen? Door de erfstukken te
scheiden van de rommel, orden je ook de waardevolle
herinneringen. Opruimen voor je doodgaat is een
praktische gids die je helpt inventariseren wat écht
belangrijk is, om zo comfortabel en stressvrij mogelijk
met je bezittingen om te gaan. Margareta Magnusson
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bespreekt het proces van herinneren, ouder worden en
de dood op verrassend vrolijke wijze, en laat zien dat
döstädning een ontroerende en waardevolle methode is
die jou of iemand die je liefhebt kan helpen om al het
geluk te vieren dat een mens in een leven verzamelt.
If you’re retired or on the way, meet Marty Higgins— your
guide for the journey through what he calls
DistributionLand, a place of lovely landscapes but
undeniable dangers. He’ll show you how to enjoy this
new world—but he wants you to be well-armed. As
founder of Family Wealth Management LLC, Higgins is a
specialist in helping families to build and preserve their
savings to last the rest of their lives and beyond. In
DistributionLand, he takes you into retirement territory,
where you distribute the gains of your working years. Be
warned: You need to adjust to a new set of rules here, or
you may not make it, as many have sadly learned. This
isn’t Accumulation Land anymore, that youthful place
where you built for a future far away. You need new
strategies to fend off the beasts that lie in wait—among
them, taxation, inflation, the cost of medical and longterm care, and an unpredictable market. You need not
live in fear. Higgins has the tools that can help you do far
more than survive in DistributionLand. He can show you
how to create an income that will endure as long as you
do, supporting the retirement of your dreams. An
important first step is to define those dreams. Marty
Higgins has the answers to the questions that he has
heard retirees ask during his many years of practice. If
you are to sleep well, you need to be confident that your
money is secure and that you will be all right, no matter
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what. But he knows that you want and deserve more
than that. You want to explore these new vistas and
enjoy this new phase of life to the utmost. With Higgins
at your side, you’re in for a joyous journey. “We are
entering unchartered waters and fortunately Marty
Higgins has done the work of a cartographer in
Distribution Land that will enable you to both survive and
thrive in the times ahead.” —Mitch Anthony, Author, The
New RetireMentality “Kudos to Martin Higgins for
creating a guidebook to help boomers navigate the
largely unchartered territory of Distribution Land. A
readable, fun and informative book.” —Moshe A.
Milevsky, The IFID Centre, York University, Toronto “A
must read for anyone within 10 years of retirement or
recently retired. I’ve been a financial advisor for more
than twenty-nine years, and I found the content of this
book invaluable even at this stage of my career.” —Jay
Van Beusekom, RHU, LUTCF; President & CEO of Jay
Van Beusekom Financial Advisor, LLC
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