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Als een man in 1721 nietsvermoedend in Amsterdam
een pakje met geheime papieren van een failliete firma
aflevert, geeft hij daarmee het sein voor een
nietsontziende jacht op deze documenten door WestEuropa.
Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180
over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste
grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In de
Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en
180 schreef, geeft hij zich rekenschap van zijn idealen
en twijfels. Met meer warmte dan je van een stoïcijn zou
verwachten, legt Marcus Aurelius de nadruk op de
sociale plichten en gevoelens van saamhorigheid die
hieruit voortvloeien. Een ander steeds terugkerend
thema is de innerlijke vrijheid van de mens. Lichamelijk
ongemak en andere tegenspoed hoeven geen vat te
hebben op het innerlijk kompas.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor
Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Streethandelaar, maar durfde in de begindagen van het
internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een
magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn
bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een
onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel naar
’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de
fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer
en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf
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vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie
en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot
aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als
eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde
investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is
een genuanceerd en onthullend portret van dit
fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
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,
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.
Mark ZuckerbergChildren's Press
Ik reis alleen is het razend spannende thrillerdebuut van
de Noorse schrijver Samuel Bjørk, over inspecteur
Holger Munch en zijn collega Mia Krüger. Op het Noorse
platteland wordt een zesjarig meisje gevonden, met een
springtouw opgeknoopt aan een boom. Ze draagt
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vreemde poppenkleren en er hangt een vliegtuiglabel om
haar nek met de tekst IK REIS ALLEEN. Na een intern
onderzoek werd inspecteur Holger Munchs speciale
onderzoeksteam opgeheven en werd hij overgeplaatst
naar een regionaal politiebureau. Maar als het land wordt
geteisterd door een sluwe moordenaar, wordt het team
weer tot leven gewekt. Munchs prioriteit is om zijn beste
onderzoeker, de extreem getalenteerde maar
depressieve Mia Krüger, uit haar zelfgekozen isolement
te halen. Dat is echter nog niet zo makkelijk...
'Zuurstofflessen paraat houden! Samuel Bjørk heeft een
levensgevaarlijk goede thriller geschreven.' Theo
Hakkert, Wegener dagbladen 'Ik reis alleen mag zowel
een angstaanjagend als onovertroffen debuut worden
genoemd, het beneemt je de adem tot de laatste
bladzijde.' Vrouwenthrillers.nl
In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het
stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als
opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend,
gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de
auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt
verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot
een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen het
werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn
tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen
maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden
ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs’
naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie,
waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret
ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote, vrienden,
collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat
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Jobs’ ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte
dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen – zoals iMac,
iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij
geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met
zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet
aflatende passie, Apple tot een van de meest
succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit.
Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd
Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze
biografie toont ook de “zachte kant” van de Appleoprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details over de
computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC
Handelsblad
Een inspirerend portret van de man die Apple opnieuw
uitvond Toen Tim Cook in 2011 aantrad als nieuwe
bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een loodzware
taak te wachten. Een van de grootste, meest innovatieve
bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante leider
verloren. Steve Jobs en Apple hadden een iconische
status verworven en nu hij er niet meer was voorspelden
critici een desastreuse toekomst. Maar zij hadden het
mis. We zijn acht jaar verder en onder Cooks
leiderschap heeft Apple alle verwachtingen overtroffen
en is de verwachte ondergang overgegaan in een zelfs
nog grotere groei. Onder zijn leiding bleef de kern van de
succesformule bijeen en vond er tegelijkertijd een
culturele revolutie plaats, waarbij harmonieuze
samenwerking centraal kwam te staan. De successen
van Cook zijn ondertussen gegroeid tot ongekende
hoogte, en toch blijft zijn genie voor velen een mysterie.
In deze biografie vertelt Leander Kahney het verhaal van
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de stille kracht achter Apple op meesterlijke wijze; van
het overlijden van zijn illustere voorganger tot de
beginfase van een naderend derde bedrijf voor Apple: de
toetreding tot nieuwe, onbekende markten. Leander
Kahney is de auteur van Jony Ive, Inside Steve’s Brain
en Cult of Mac, en volgt al meer dan 10 jaar het bedrijf
Apple. Hij was redacteur bij Wired.com en is op dit
moment redacteur bij CultofMac.com.
In Blinde obsessie wordt de lezer uitgedaagd om mee te
denken. Weet jij wie de moordenaar is? In Blinde
obsessie van bestsellerauteur Val McDermid ontvangt
psychiater Charlie Flint een mysterieus pakketje
krantenknipsels over een gruwelijke moord. Haar
interesse is meteen gewekt: de misdaad vond plaats in
Oxford, op haar oude school, en betreft een bruidegom.
Zijn toegetakelde lichaam werd slechts een paar uur na
de huwelijksplechtigheid gevonden – terwijl zijn bruid
nog champagne stond te drinken. Charlie heeft geen
idee van wie het pakketje afkomstig is en waarom het
juist aan haar gestuurd werd, maar ze krijgt het verhaal
niet meer uit haar hoofd en besluit op onderzoek te gaan
in de gesloten wereld van de universiteit van Oxford.
Hoe dieper ze graaft, hoe meer ze overhoophaalt, en
iedere stap richting de waarheid brengt haar meer in
gevaar... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks.
Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond
Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor
de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig
talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan
16 miljoen keer verkocht.
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Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun
werknemers willen leiden naar excellentie, een
handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit, en
de allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar
Animation Studios. Het neemt je mee naar de story
meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en
laat zien hoe je een cultuur bouwt waar creativiteit
ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de
animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie,
Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Up en
WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen
samen 27 Academy Awards. Het plezier in het vertellen
van verhalen, de inventieve plots en de emotionele
authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit
boek onthult Catmull de ideeën en technieken achter het
succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke
omgeving gecreëerd met processen die creativiteit
beschermen en die ingaan tegen conventies: - Geef een
goed idee aan een middelmatig team en ze verkloten
het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch
team en ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als
je er niet naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te
maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid
om leiding te geven. - Managers zijn er niet om risico’s
te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar het
veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten
om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten
om fouten te herstellen. - De communicatiestructuur van
het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur.
Iedereen moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit
dat algemene overeenstemming leidt tot verandering –
Page 6/17

Bookmark File PDF Mark Zuckerberg True
Bookbiographies
zelfs als iedereen aan boord is, kost het veel energie om
een groep in beweging te krijgen.
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig: maak
online winkelen zo eenvoudig en handig dat klanten niet
twee keer zullen nadenken over hun aanschaf. Het kan
bijna worden samengevat met de knop die op elke
pagina staat: 'Koop nu met één klik'. Waarom is Amazon
zo succesvol? Veel ervan komt door Jeff Bezos, de CEO
en oprichter, wiens unieke combinatie van
karaktereigenschappen en bedrijfsstrategieën Amazon
naar de top van de online retailwereld heeft gedreven.
Aan de hand van interviews met Amazon-medewerkers,
concurrenten en observanten, schetst One click Bezos'
transformatie van computernerd tot wereldveranderende
ondernemer. Dit boek onthult hoe hij zijn beslissingen
neemt en wat zijn verdere plannen met Amazon zijn. Het
verhaal van Amazons voortdurende evolutie is een casestudy van hoe je een gehele Industrie opnieuw uitvindt,
en een die iedereen in het hedendaagse bedrijfsleven
negeert, met alle gevolgen van dien.
Hallie heeft een geheim: ze is verliefd op de perfecte
man. Maar het zal nooit wat kunnen worden, want Hallie
heeft niet lang meer te leven. Flo heeft een dilemma: ze
is stapelgek op Zander. Diens vreselijke zus doet er
echter alles aan om hun relatie te dwarsbomen. Tasha
heeft een probleem: haar nieuwe vriendje is een
avontuurlijk type. Zij maakt zich dan ook continu zorgen
dat er iets fout gaat. Je bent geweldig begint als Hallie in
een taxi zit. Er is een donor gevonden en ze krijgt
nieuwe longen. Maar van wie? Jill Mansell is een
absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer
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dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft
heerlijke feelgoodromans, altijd met humor en romantiek.
‘Jills boeken zijn altijd een feestje.’ De Telegraaf ‘Een
ongecompliceerd verhaal om in de zon te lezen.’ Libelle
‘Vol romantiek, humor en met een happy end.’ de
Volkskrant
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter
wereld Phil Knight richtte in 1964 samen met
hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in
het begin als distributeur voor de Japanse schoenmaker
Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van
slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike
Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6
noemen. Jeff Johnson, Knights eerste werknemer,
verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil
Knight over de naam Nike: 'Er spookten een heleboel
dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop
gewezen had dat alle grote merken korte namen
hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze allemaal
een harde klank in de naam hebben, een letter als de K
of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal
zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het mooi
dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde
winnen.' De swoosh van Nike werd in 1971 voor slechts
$ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet
razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan
wennen,' was zijn eerste reactie.
Niemand gelooft Catherine als ze wordt bedreigd door
haar aantrekkelijke en charmante vriend Lee. Hij
probeert absolute controle over haar leven te krijgen en
manipuleert haar vrienden. Volledig op zichzelf
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teruggeworpen, bedenkt ze een plan om te ontsnappen
aan haar dubieuze geliefde een plan waarvan ze de
uitvoering ternauwernood overleeft. Enkele jaren later
probeert Catherine in een andere stad haar leven
opnieuw op te bouwen en het verleden achter zich te
laten. Langzaam maar zeker leert ze weer op zichzelf te
vertrouwen en krijgt ze haar dwangmatige obsessies
onder controle. Maar altijd blijft de angst bestaan dat ze
Lee ergens weer zal tegenkomen
Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de
diensten van Alibaba. De beursgang was een van de grootste
ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol
in de consumptie van de snelgroeiende Chinese
middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar
tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te
bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen
en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de
Chinese overheid aan tegen de opkomst van de
internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens
het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het
eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba
oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang
tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma
exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en
meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn
bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie, maar met
Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn
kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en
filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de
eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig
leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe?
Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze
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eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door
technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet
laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze
tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons
heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze
toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is
Homo Deus.
Mijnheer Eekhoorn vindt de maan voor zijn huis. Angstig stelt
hij zich voor hoe hij in de gevangenis terechtkomt als men
ontdekt dat hij de maan heeft. Prentenboek in oblong met
expressieve zwart-witillustraties met enkele kleuraccenten.
Vanaf ca. 5 jaar.
Een Amerikaanse journalist die voor enige tijd in een
bergdorpje gaat wonen, probeert de ware dader van de
moord op de eigenaar van de plaatselijke krant te
ontmaskeren.
Ogenschijnlijk leidt Anna het perfecte leven met haar gezin in
Zürich, maar vanbinnen gaat ze langzaam kapot. Stuurloos
en niet in staat om contact te maken met haar man, begint ze
een cursus Duits, Jungiaanse analyse en een serie affaires.
Laverend tussen lust en liefde, schuld en schaamte, excuses
en rede, raakt ze verstrikt in een web van leugens. Nu ze een
morele drempel is overgestapt, ontdekt Anna waar een vrouw
staat als er geen terugweg meer is. Hausfrau is een intiem
verhaal over huwelijk, trouw, seks, moraal en identiteit met
een opwindende heldin wiens passies en keuzes de lezer
zullen raken.
Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan
ooit Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat maakt
hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter
wereld? Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn
eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt
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de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als
’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In
Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn
familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij
zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte
in te sturen en hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op
zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in
wat hem beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het
opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij
erin over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat
deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen
behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill
Gates, Kate Moss en voormalig president Barack Obama.
Kom alles te weten over hoe Sir Richard Branson de eerste
commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin
Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de
grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels,
zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het
verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds
maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson:
‘Inspirerend voor iedereen die op een verantwoordelijke,
respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil maken.’
Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig
inzicht in wat Branson gedurende zijn uitzonderlijke leven
geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons lessen
bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in
het dagelijks leven.’ Noordhollands Dagblad ‘Verplichte
kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in het
leven en inspirerende tips.’ Metro
Belle is de jongste van de dochters van Eden en leeft met
een geheim, dat haar verwijdert van haar familie en haar in
een isolement houdt. Haar zoektocht naar innerlijke rust
brengt haar naar de loopgraven in Vlaanderen, waar de
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid
Page 11/17

Bookmark File PDF Mark Zuckerberg True
Bookbiographies
woeden.

Neferets ware aard is nu voor iedereen duidelijk, dus
Zoey en haar vrienden hopen eindelijk hulp te krijgen bij
het verdedigen van hun geliefde school tegen een
kwaadaardige macht die elke dag sterker wordt. En ze
zullen alle hulp hard nodig hebben, want Neferet is niet
van plan zich zomaar gewonnen te geven.
Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige
en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
Een imposant portret van de literaire grootmeester De
veelgeprezen biograaf Blake Bailey werd door Philip
Roth aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven.
Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg
Bailey toegang tot Roths persoonlijke archief en sprak hij
diens vrienden, geliefden en collega’s. Ook met Roth
zelf voerde hij zeldzaam openhartigegesprekken. Bailey
beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de
arbeidersklasse, hoe zijn literaire carrière bijna
ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe
hij een pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit
het Oostblok. Ook onthult Bailey de waarheid over Roths
tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna
twintig jaar durende relatie met actrice Claire Bloom.
Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele
verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse
literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van
metafictie tot de tragiek van De Amerikaanse Trilogie.
Het resultaat van Blake Baileys jarenlange onderzoek
naar Philip Roth is een uiterst leesbare, allesomvattende
biografie van een van de grootste schrijvers van onze
tijd.
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In 'Het rode huis' brengen de gezinnen van broer
Richard en zus Angela een week vakantie door op het
Engelse platteland. Tijdens de familievakantie komen
oude gevoelens naar boven drijven en worden
familievetes uitgevochten. De religieuze vijftienjarige
Daisy komt uit de kast. De vijfjarige Benji ontdekt dat zijn
vader een affaire heeft. Puber Melissa probeert te
verbergen dat ze een schoolvriendin tot zelfmoord heeft
aangezet. En Angela wordt langzaam gek van verdriet
om het dochtertje dat zeventien jaar geleden
doodgeboren werd. Het kookpunt wordt bereikt als
Richard vermist wordt in een storm. Geheimen kunnen
niet langer verborgen blijven. De familie moet onder
ogen zien dat ze bij elkaar horen en elkaar moeten
steunen.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest
gedreven zakenman van dit moment – een eigentijdse
mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes
en Steve Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie
in een wereld waar bedrijven vooral zekerheid zoeken.
Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en
Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door
op het allerhoogste niveau te innoveren. In dit boek biedt
journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het
buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer
van Silicon Valley. Geschreven op basis van exclusieve
gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het
boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe opvoeding in ZuidAfrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het
verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn
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licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen
van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een
nucleaire oorlog, ecologische rampen en technologische
bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van
populisten als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen
fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe
wereldoorlog? Wat moeten we denken van het
opkomend nationalisme? Vragen de mondiale
problemen die op ons afkomen om andere politieke
systemen? Is het een goed idee dat we onze data
overdragen aan enkele grote commerciële spelers, of
wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren?
En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika,
Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah
Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.
De gefingeerde autobiografie van de Romeinse keizer
Hadrianus (76-138 na Chr.).
Walter Isaacson, auteur van de bekroonde bestsellers
over Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, brengt
Leonardo da Vinci tot leven in deze geweldige biografie.
Gezien in DWDD De geheimen van de grootste genie uit
de geschiedenis 'Verslavend.' Trouw 'Een bron van
verbazing en verwondering.' **** de Volkskrant 'Een
schitterende zoektocht naar de man die geen verschil
maakte tussen kunst en wetenschap.' ***** Het Parool
'Monumentale, prachtig geïllustreerde biografie.'
Historisch Nieuwsblad Leonardo da Vinci wordt gezien
als het meest creatieve genie ooit. Naast zijn
wereldberoemde werk als schilder was hij ook uitvinder,
schrijver, architect, beeldhouwer, componist, anatomist,
filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op
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basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s
aantekenboeken en nieuwe ontdekkingen over zijn leven
en werk vertelt Isaacson een prachtig verhaal over hoe
Da Vinci’s kunst verweven is met de wetenschap. Hij
laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit gebaseerd was op
vaardigheden die we in de hand hebben, zoals zijn
onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en
verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter
Isaacson is auteur van talloze biografieën die alom
worden geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en
Benjamin Franklin. Hij is CEO van het Aspen Institute en
voorheen voorzitter van CNN en hoofdredacteur van
Time Magazine.
De Ademloos-trilogie Na 50 tinten grijs en de boeken van
Sylvia Day nog steeds zin in een lekker opwindend
stukje lezen, dan is de Ademloos-trilogie wat voor jou.
De drie delen vertellen over drie beste vrienden die
zakelijk ook met elkaar verbonden zijn. Uiteraard weer
buitengewoon succesvol veroveren zij de harten van
vrouwen op geheel eigen wijze.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te
slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert
hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt
de fysieke en psychologische reis van de naamloze
hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen
ander het brute naast het burleske en het komische
naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65
jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan
ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van
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de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw.
Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates
lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop
Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in
het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het
boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
Wyatt Hunt is op zesjarige leeftijd geadopteerd en
terechtgekomen in een warm, gelukkig pleeggezin.
Vanaf dat moment heeft hij alle herinneringen aan de
eerste jaren van zijn leven verdrongen. Nu, meer dan
veertig jaar later ontvangt hij ineens een mysterieus
sms'je: 'Hoe is je moeder gestorven?' Als Wyatt op
onderzoek uitgaat, ontdekt hij dat hij niet door zijn
biologische ouders in de steek is gelaten, zoals hij altijd
heeft gedacht, maar dat zijn moeder is vermoord. De
zaak is nooit opgelost, maar justitie blijkt nog altijd een
hoofdverdachte op het oog te hebben: Wyatts
biologische vader. Wyatt is vastbesloten om de waarheid
boven tafel te krijgen, maar om dat voor elkaar te krijgen
zal hij zijn traumatische jeugd onder ogen moeten zien.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën
doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan
en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het
heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten
in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke
tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv
en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie
worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele
fronten worden gestreden. Maar gewapend met de
lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder
bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe
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bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw
wereldveranderende doelen te bereiken.’
Take a close look at the lives of remarkable people with
this fascinating True Book series. From civil rights
leaders to pioneering women, the subjects of these
books are sure to inspire anyone who reads about them.
Readers will follow the stories of these influential figures
and learn about their incredible accomplishments.
Engaging sidebars highlight important people, places,
and events Timelines illustrate major events in the
subjects' lives Glossaries explain difficult terms in a way
that makes them easy to understand Eye-catching
images give readers an up-close look at some of
history's most important figures
www.factsfornow.scholastic.com See page 1 for more
information.
Op een warme zomernacht wordt in een arbeidersbuurt
van Boston een gezin vermoord. Eén meisje overleeft
het drama. De vader en mogelijke verdachte vecht voor
zijn leven op de intensive care. Rechercheur D.D.
Warren weet één ding zeker: er is meer aan de hand.
Danielle Burton is een toegewijde verpleegster die hulp
biedt aan gewelddadige kinderen op een gesloten
psychiatrische afdeling. Ze wordt achtervolgd door een
familietragedie die bijna vijfentwintig jaar geleden haar
leven verwoestte. Wanneer D.D. Warren de
psychiatrische inrichting bezoekt, beseft Danielle dat
haar nachtmerrie opnieuw is begonnen. Want zij vraagt
zich nog steeds af: waarom heeft haar vader háár leven
gespaard?
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