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In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van
geconcentreerd werken om maximaal te kunnen
presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn
kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’
voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden
honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De
meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en
besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende
verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk
anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te
geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen,
ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder
tijd.
Explains usage of the Kindle Paperwhite, including
reading on the device, finding content, saving
documents, and troubleshooting.
Een gepensioneerde journalist en zijn Siamese kat
proberen achter het raadsel van verdwijnende
timmerlieden in een Amerikaans vakantieplaatsje te
komen.
De Parijzenaar van Isabella Hammad is een historische
roman die je vanaf het begint pakt, een aangrijpende
liefdesgeschiedenis en een onthullend familie-epos. In
De Parijzenaar vertelt Isabella Hammad het verhaal van
Midhat Kamal, de zoon van een vermogend
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textielhandelaar uit Nablus, een stad in het Ottomaanse
Palestina. In 1914 vertrekt hij om medicijnen te gaan
studeren in Montpellier, waar hij verliefd wordt. Wanneer
hij terugkeert naar Nablus, is de Eerste Wereldoorlog
afgelopen, het Ottomaanse rijk uiteengevallen en
hebben de Britten het mandaat over Palestina gekregen.
Onrust borrelt onder de oppervlakte en zoekt steeds
vaker een weg naar buiten. Het idee van een
onafhankelijke staat is geboren. Midhat moet kiezen
tussen zijn innerlijke overtuigingen en de verwachtingen
van zijn gemeenschap. Hij komt er met zijn naasten
achter wat het betekent om voor onafhankelijkheid te
strijden in een wereld die zich op een kantelpunt bevindt.
De Parijzenaar van Isabella Hammad is een intens
menselijk historisch verhaal, verteld met een
hedendaagse stem. ‘Een sublieme leeservaring.
Isabella Hammad is een enorm talent.’ – Zadie Smith
‘De Parijzenaar is een historische roman die je vanaf
het begint pakt, een aangrijpende liefdesgeschiedenis en
een onthullend familie-epos. Maar bovenal, ontzettend
goed.’ – Jonathan Safran Foer ‘Een van de meest
ambitieuze debuutromans van de afgelopen jaren.
Hammad is een zeer talentvol schrijver.’ – The Observer
‘Een voortreffelijke roman.’ – The New York Times
Book Review

Ta-Nehisi Coates op rassenpolitiek tijdens en na het
Obama-tijdperk Van de allereerste zwarte president
van de Verenigde Staten naar de verkiezing van de
man die door Coates wordt omschreven als de
'eerste witte president' van Amerika, Donald Trump.
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Het contrast kon nauwelijks groter zijn. En toch is dit
niet de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis
dat er na acht jaar van hoopvolle vooruitgang ineens
een drastische koerswijziging plaatsvond. 'We waren
acht jaar aan de macht,' zo klonk de klaagzang van
zwarte politici toen de witte overheersing
terugkeerde in het zuiden van de VS na een periode
tijdens de Reconstructie waarin er een einde leek te
komen aan de rassenscheiding. Coates verbindt het
heden met dit tragische verleden en onderzoekt het
presidentschap van Barack Obama en hoe de
radicale ommekeer in Amerika tot stand is gekomen
– en hoe het verleden toch altijd aanwezig blijft. Het
boek bestaat uit een selectie van Coates' meest
iconische publicaties voor The Atlantic en acht nieuw
geschreven essays waarin hij een
hartverscheurende kijk geeft op de problemen
rondom racisme, rassenpolitiek, de Black Lives
Matter-beweging en white supremacy in de
Verenigde Staten.
THE KINDLE PAPERWHITE USER'S GUIDE will
teach you how to lend, share with friends and family
members in jiffy as well as knowing how to borrow
and return books from kindle library with ease.
Besides, there is need to learn about the features,
uses, customizations and how these features work
for an improved reading experience. This manual
provides you with complete information, to help you
engage your Kindle device with impact satisfaction
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and without any regret. If you are a beginner, this
book means a lot for you; if you are a middle and an
advance user, this guide is a must have. The book is
packed with hidden tip to help you discover the
features of your device. This guide is simple, easy to
comprehend and robustly covers everything about
your Kindle Paperwhite with solid information on how
to navigate the various sections of your device. If
reading books is sometimes boring, and with missing
steps, then you should give this book a try. You
should be smiling because you just found yourself a
favor to help you master your Kindle Paperwhite
without limit. HERE IS A PREVIEW OF THE BOOK
Get Started Kindle Paperwhite Set Up To Register A
Kindle That Has Been Register Before Kindle Tricks
Windows Mac Os X Status Indicators Wireless
Status Indicators Battery Status Indicator Activity
Index Parental Control Index Network Connection
Manual connection Wps Connection Screen
Protection Kindle Content Purchase And
Management Open The Store Kindle Is On A
Airplane Mood View Content Stored In Amazon
Cloud Free Up Space On The Kindle Periodical See
Two Ways To Keep Issues On Your Device Change
The Sort Option Content Filtering Cloud Collections
Create New Collection Kindle Navigation Recently
Opened Item My Reading Lists Recommended For
You Toolbars Reading Kindle File Comic And Manga
Books Children Books Interacting With Content
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Search Notes And Highlight Features Word Wise
Vocabulary Maker Kindle Freetime Manage Your
Household On Amazon Goodreads On The Kindle
Kindle Good Read Has Four Tabs On The Top
Corner Time To Read Personalizing Kindle Setting
Context Menu Settings In Case Your Kindle Freezes
Acheiving More From Kindle Paperwhite Read
Kindle Content On Other Devices Share Use Kindle
With Your Computer Download Files SCROLL UP
AND TAP THE BUY NOW ICON TO GET THIS
BOOK NOW
Packed with information, this inexpensive guide will
quickly get you going with your the Kindle Fire. You'll
learn how to set up and find your way around your
Fire, use multitouch gestures, access the cloud,
browse the web with Silk, and manage your device.
Table of Contents Introduction A Tablet by Any
Other Name Touching Fire Your First Kindle Fire
Moments Accessing the Cloud Browsing with Silk
and the Cloud Managing Your Kindle Fire
Gelukkig leven, dat wil iedereen. Maar wat is dat?
Een universele vraag, waarop de Romeinse filosoof
Seneca een helder antwoord heeft. Het geheim van
een geslaagd leven schuilt niet in bezit. Niet in
macht of grenzeloos genieten of wilde avonturen. Er
is maar één hoogste goed: `morele integriteit . Of
met een stoïcijns begrip: `leven volgens de natuur .
Of met dat klassieke en tegelijk moderne woord:
`deugd . Daarbij stelt Seneca een uitdagende vraag:
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kun je rijk zijn en tegelijk moreel goed leven? Is dat
niet hypocriet? Dat is een verwijt dat Seneca zelf
gemaakt wordt, tot in de huidige tijd. Zijn reactie is
dus ook persoonlijk gekleurd. Rijkdom is geen
absolute voorwaarde, zegt hij, maar je geld wegdoen
hoeft ook niet. Geniet, gebruik je bezit goed, laat
anderen erin delen, maar word er niet afhankelijk
van. Houd het ideaal voor ogen. Een scherpe
analyse, met suggesties die direct toepasbaar zijn.
Vooral in het rijke Westen.
Verslag van twee reizen door Australië door de Amerikaanse
journalist.
‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol
humor, gevoel en charme – het is briljant en bijtend, poëtisch
en genuanceerd. De lezer van De eerste vrouw wordt
beloond met een van opmerkelijkste heldinnen uit de
literatuur en de ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te
reizen.’ – The New York Times De eigenwijze Kirabo groeit
op bij haar grootouders op het platteland van Oeganda. Ze
wordt omringd door vele vrouwen – grootmoeder, tantes en
een beste vriendin –, maar voelt desalniettemin het gemis
van haar moeder, die ze nooit heeft gekend. Hoewel de
familie wanhopig probeert Kirabo in bedwang te houden, gaat
ze op zoek naar antwoorden over haar oorsprong. Zo begint
de zoektocht naar haar eigen plek op de wereld – een reis
van het platteland naar de hoofdstad Kampala, van het
veilige nest van de grootouders naar het onbekende, luxe
huis van haar vader. Tegelijkertijd wordt Oeganda geteisterd
door de bloedige dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst het
leven in onvoorspelbare en gewelddadige tijden. De eerste
vrouw is een grootse en tegelijkertijd diep persoonlijke roman
over verlangen en opstand, geïnspireerd door de Oegandese
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scheppingsmythe en feministische rebellie. Een indringend
portret over wat het betekent om vrouw te zijn in een gezin, in
een gemeenschap en in een land dat vastbesloten lijkt om
Kirabo’s ideeën te dwarsbomen. Jennifer Nansubuga
Makumbi (Kampala) schrijft romans en korte verhalen. Ze
studeerde en doceerde Engelse literatuur in Oeganda,
voordat ze haar studie in 2001 voortzette in Manchester,
Groot-Brittannië, waar ze nu doceert. Met haar debuut Kintu
(Cossee, 2020) won ze diverse prijzen. Het boek wordt
bejubeld als dé grote Oegandese roman, een moderne
klassieker, en ontving internationaal lyrische recensies.
De hoofdrolspelers in De Kronieken van de Wilde
Regenlanden wacht een schimmige toekomst. Niets is zeker.
De draken en hun drakenhoeders die via de Wilde
Regenrivier de mythische Ouderlingenstad Kelsingra wisten
te bereiken, zijn immers verzeild geraakt in een wereld die
eindeloos weergalmt van een aenonlange geschiedenis, nu
vol gevaren die tot ongelofelijke avonturen leiden. Al wat
vaststaat is dat de confrontatie tussen de draken van
Kelsingra en de wrede hertog Chalced onvermijdelijk is. In
zijn nietsontziende drang tot overleven is de vreeswekkende
hertog bereid om over lijken te gaan... draken, Ouderlingen,
het is hem om het even. Sintara en haar mede-draken,
geholpen door hun hoeders Thymara, Tats en Rapskal, laten
dit niet over hun kant gaan en er brandt een strijd los die de
wereld van de Wilde Regenlanden op haar grondvesten doet
schudden. En Tintaglia? Gekweld door martelende pijnen
slaagt ze erin het luchtruim te kiezen en begint aan een
wanhopige vlucht, misschien wel haar laatste. Want Tintaglia
is op weg naar huis... De Amerikaanse schrijfster Robin Hobb
heet in werkelijkheid Megan Lindholm. Na een studie
communicatiewetenschappen aan de universiteit van Denver
schreef ze onder haar eigen naam een indrukwekkend
oeuvre bijeen, van urban tot traditionele, tot prehistorische
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fantasy. De erkenning van haar talent kwam pas toen ze
onder het pseudoniem Robin Hobb begon te schrijven en het
eerste deel van De Boeken van de Zieners - Leerling en
Meester - verscheen. Nu, vijftien jaar later, is Robin Hobb een
van de succesvolste en oorspronkelijkste fantasy-schrijvers
van de afgelopen eeuw. Met dit boek, Drakenbloed, wordt de
tetralogie De Kronieken van de Wilde Regenlanden, waarvan
inmiddels Drakenhoeder, Drakenziel en Drakenstad zijn
verschenen, besloten. In dit vierluik keert Robin Hobb terug
naar de wereld van De Boeken van de Levende Schepen en
de novelle De thuiskomst. Op overtuigende wijze maakt zij in
dit hoogtepunt van schrijverschap en oorspronkelijke fantasyverbeelding duidelijk waarom haar boeken wereldwijd als de
top in eigentijdse fantasy-vertelkunst worden beschouwd.
'Hobbs zorgvuldig gecomponeerde drakengeschiedenis is
van de eerste tot de laatste bladzijde met passie geschreven.'
- Publishers Weekly
Kindle Paperwhite For DummiesJohn Wiley & SonsKindle
Paperwhite For DummiesJohn Wiley & Sons

Advocaat Jake Brigance uit John Grishams debuut
Een tijd om te doden – eerder verschenen onder de
titel De jury – keert terug in een thriller die de vele
fans op het puntje van hun stoel zal doen zitten. In
een sensationele moordzaak die de inwoners van
Clanton, Mississippi tot op het bot verdeelt, staat één
man tussen een zestienjarige verdachte en de
doodstraf: advocaat Jake Brigance. Drew Gamble
wordt beschuldigd van de moord op een politieman
in Clanton, een plaatsje in de staat Mississippi. Een
groot deel van de plaatselijke bevolking ziet een
slepende rechtszaak niet zitten. Waarom zou je, als
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gerechtigheid maar één ding kan betekenen: de
doodstraf. Maar advocaat Jake Brigance, die Drews
zaak heeft toegewezen gekregen, denkt daar anders
over. Hoe meer hij te weten komt over de zaak, des
te sterker hij ervan overtuigd raakt dat zijn cliënt –
die slechts zestien jaar oud is – gered moet worden.
Maar met zijn hardnekkige pogingen de onderste
steen boven te krijgen, zet hij zijn carrière en de
veiligheid van zijn gezin op het spel.
David Zinc, een jonge advocaat bij het invloedrijke
advocatenkantoor Rogan Rothberg, heeft nog nooit
een rechtszaal van binnen gezien. Al vijf jaar lang
werkt hij tachtig uur per week aan saaie zaken met
collega’s aan wie hij een hekel heeft. Totdat hij er
op een dag genoeg van heeft en ontslag neemt, om
in dienst te treden bij de kleine firma Finley & Figg.
Oscar Finley en Wally Figg, ook wel senior en junior
genoemd, houden zich voornamelijk bezig met
verzekeringszaken die voortkomen uit de vele
aanrijdingen die zich voordoen op het drukke
kruispunt voor hun kantoor. Zaken die zelden voor
de rechter komen, omdat de partijen altijd tot een
schikking komen. Een rustig en veilig bestaan. Maar
dan klagen senior en junior namens een van hun
cliënten een groot farmaceutisch bedrijf aan in een
class action-zaak die alles op zijn kop zal zetten. Het
lijkt in eerste instantie een zaak waarbij ze rustig op
de achtergrond kunnen blijven en alleen maar
hoeven af te wachten tot er geschikt zal worden.
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Dan blijkt dat juist hún zaak wordt aangewezen om
voor de rechter te komen. En zo komt David Zinc
recht tegenover zijn vroegere collega’s van Rogan
Rothberg te staan. Een ongelijke strijd tussen een
jonge, ooit veelbelovende advocaat en een
meedogenloze groep juristen uit een wereld waarin
geld belangrijker is dan gerechtigheid...
Helsinki Noir is het derde deel in de inspecteur
Vaara-serie. `Een must voor fans van Stieg Larsson
en Henning Mankell. Booklist (starred review) In dit
derde deel van de Inspecteur Vaara-serie vertelt Kari
zijn vrouw twee dagen na de geboorte van hun
dochter dat hij een zware operatie moet ondergaan
vanwege een hersentumor én dat hij gerekruteerd is
voor een black ops-missie. Nadat hij hersteld is van
de operatie, gaat hij aan de slag. De geheime
eenheid is klein, rapporteert rechtstreeks aan het
hoofd van de nationale politie en begint schoon
schip te maken. De zware jongens van Helsinki
worden zonder genade van hun geld, drugs en
illegale wapens beroofd. Maar Karis team is te goed
en hun acties hebben onbedoelde gevolgen. Alsof
dat niet genoeg is krijgt Vaara, van de president zelf,
de zaak van de moord op de meest vooraanstaande
Finse immigrantenrechtadvocate toegewezen en
krijgt hij te maken met de onopgeloste ontvoering
van miljonairskinderen. Na eerder aan de dood te
zijn ontsnapt dreigt het hem alsnog te veel te worden
als hij moet kiezen tussen gerechtigheid en zijn
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familie
Als Rachel, bibliothecaresse op een campus, oog in
oog komt te staan met Devin Freedman, de
wereldberoemde rockster, heeft ze geen flauw idee
wie ze voor zich heeft. Maar dat komt ze algauw te
weten, en ook dat hij bevriend is met Mark, de
jongen van wie ze nog maar net heeft ontdekt dat hij
haar zoon is. Het kind dat ze zeventien jaar geleden
voor adoptie heeft afgestaan. Onmiddellijk slaat de
paniek toe: zal deze Devin, met zijn beruchte
verleden van `seks, drugs en rock `n roll', geen
slechte invloed hebben op een gevoelige tiener als
Mark? Om een vinger aan de pols te houden besluit
ze op Devins geflirt in te gaan, maar dan gebeurt er
iets wat ze nooit had verwacht... Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door
de krochten van ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...).
Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op,
(en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant
Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter
wereld, ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn
invloedrijke werk dat het traditionele rationele
beslissingsmodel ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed
heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder
andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in
één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en
wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek: helder,
diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle
zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af en toe zelfs
ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met
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Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.'
New York Times Book Review
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe,
onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een
sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een
ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig
leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou
worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen
op een toekomst met rijke communisten en afgunstige
kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New
York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste
best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een
goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die
klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van
Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas
sovjetchampagne.
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