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Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze
dood van zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij
opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van
wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een
onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat is niet alles:
de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de
ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in de Negen Werelden
op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige
aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het
leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms
is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de
familie Kane, waarin de lang verloren gewaande Egyptische goden weer tot
leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S. in de eerste week na
verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren verkocht.Nadat hun moeder stierf
hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun
grootouders, en Carter zwerft met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius
Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor
een experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk
de afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en
Sadie en Carter komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven
dreigen te komen. Kunnen zij het geheim van hun familie ontrafelen voor het te
laat is?
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Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de tijd vóór die
vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem
vluchten en vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs
waren ooit een vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen.Toen
ze de rest van het universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het
vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te voorkomen en beleeft onderweg
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een bizar avontuur. Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal
en de rest Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978,
als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder een
televisiebewerking, een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic
novels, een speelfi lm en heel veel merchandise. De boeken bleven echter het
succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe
om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets
Het streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid heeft de mensheid bijna te
gronde gericht. Nu is de wereld verdeeld in twee groepen, de patsers en de
kwadra’s. De patsers mogen de kwadra’s doden, en dat doen ze ook – ze
zetten simpelweg hun gasmasker op en laten het gas zijn vernietigende werk
doen. Het duikersspel beschrijft een maatschappij die ongemakkelijk veel op de
onze lijkt, maar waarin gelijkheid en rechtvaardigheid als achterhaalde concepten
worden beschouwd. Welke gevolgen heeft een gebrek aan beschaving voor de
samenleving, wat betekent het als angst alomtegenwoordig is? Moeten we
definitief afscheid nemen van het idee dat compassie een menselijke eigenschap
is? Met zijn kenmerkende empathie en vindingrijkheid bevestigt Jesse Ball in
deze nieuwe roman zijn faam als een van de meest fascinerende talenten van de
hedendaagse literatuur.
Aan het begin van de twintigste eeuw weren de vredelievende Balinezen zich
tegen de Nederlandse overheersers van hun eiland.
Inspirerende businessinzichten door de verhalen van ondernemers uit de
populaire podcast How I Builkt This van Guy Raz Geweldige ideeën komen vaak
voort uit een simpele vonk. Twee jonge ondernemers, die onhandige, te grote
bagage beu zijn, besluiten een betere koffer te bouwen (Away). Een voormalige
boeddhistische monnik besluit dat de beste manier om zijn lessen over
mindfulness- te verspreiden door een app is (Headspace). Een student aan een
business school ontwerpt een website om online kleding op maat te kopen (Stitch
Fix). Bekroond journalist en radiopresentator Guy Raz heeft meer dan 200 zeer
succesvolle ondernemers geïnterviewd om verbazingwekkende waargebeurde
verhalen als deze te ontdekken. In How I built this deelt hij tips voor de reis van
iedere ondernemer: van het formuleren van je idee, het zoeken van
investeerders en het werven van werknemers, tot de strijd met concurrenten en
uiteindelijk jezelf een echt salaris betalen. Dit is een must read voor iedereen die
er ooit van gedroomd heeft om een eigen bedrijf te starten of zich afvroeg hoe
baanbrekende ondernemers hun dromen werkelijkheid maakten.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is
dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen
een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de
baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist
omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en
rechts ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of
dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die
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respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen
om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor
ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor
hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
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