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Contains short biographies of three hundred Hispanic American women who
have achieved national or international prominence in a variety of fields.
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om
mensen en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten,
gecombineerd met literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van
een open huis is meestal geen kwestie van leven of dood, maar het wordt
precies dat wanneer een bankrover na een mislukte overval een appartement
binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging plaatsvindt. Onder de
aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige vrouw die
lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als ze wordt bedreigd met een
pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst een kind te krijgen maar
het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze man die zich
heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een gijzeling is
geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze
tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een
leven met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun
naasten en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd
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worden vrijgelaten maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement
aantreft, vormt dat het begin van een serie verwarrende verhoren, waarin
niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het appartement is gebeurd. Angstige
mensen is een hilarische en tegelijkertijd aangrijpende roman over de kracht van
vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons redden, zelfs in de meest
angstige tijden.
De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op
zestienjarige leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte
gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen.
Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de
invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is anders: hun families, hun
gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met haar
zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten.
De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte echtgenoot
niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel
leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de volgende
generatie gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters zich kruisen?
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master
the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets
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and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs
in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’
The New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven, denken en
wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op het universum fundamenteel
veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar
besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties met vrouwen,
aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika,
zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was
hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs.
Zijn recente boek is Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze
digitale wereld.
De opsteller van de relativiteitstheorie (1879-1955) behandelt ruimte- en tijdproblemen
en de geldigheid van basisnatuurwetten in bewegende coördinaatstelsels.
Alle verhalen over verslaving lijken op elkaar, maar iedere verslaafde gelooft dat hij op
zijn eigen manier ongelukkig is. Dat is wat Leslie Jamison beseft als ze haar eerste
bijeenkomsten voor anonieme alcoholisten bijwoont: ze drinkt omdat ze haar
tekortkomingen wil verbergen en ten koste van alles bijzonder wil zijn. Ze zou alleen
herstellen als ze haar obsessie voor originaliteit zou kunnen loslaten. Op indringende
wijze vertelt ze over haar afhankelijkheid van alcohol en spiegelt zij zichzelf aan de
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populaire mythes van verslaafde genieën zoals Raymond Carver, Billie Holiday, David
Foster Wallace en vele anderen. Door de ongepolijste stijl is Ontwenning ook een boek
over een ander soort afhankelijkheid: de manier waarop onze verlangens ons allemaal
kunnen veranderen in 'lekkende kranen van hunkering', zoals zij het zelf formuleert. Het
gaat over de specifieke eenzaamheid van de menselijke beleving - het verlangen naar
liefde dat ons verslindt en ons maakt tot degenen wie we zijn. Ontwenning is daarmee
zowel een diep persoonlijk boek als een cultuurgeschiedenis en literaire kritiek - slim,
ontroerend, oprecht en van onverwachte schoonheid.
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici
spelen in op angst bij een deel van de bevolking. De mensen reageren erop met
keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor
presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’.
Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze
dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj
Mishra beschrijft in Tijd van woede op een beknopte en briljante manier de
geschiedenis van woede als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen
laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van
destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en Tijd
van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig
zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden.
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Irvin D.Yalom is een van de beroemdste psychiaters ter wereld. Onder
psychotherapeuten, psychologen en psychiaters verwierf hij brede bekendheid
met zijn standaardwerk Theory and Practice of Group Psychotherapy (1975). Vijf
jaar later verscheen zijn tweede standaardwerk, Existential Psychotherapy.
Daarnaast publiceerde hij onder andere Therapie als geschenk en Tegen de zon
in kijken. Hij schreef ook de succesvolle romans Nietzsches tranen (18de druk),
De therapeut (11de druk) en De Schopenhauer-kuur (5de druk). Yalom woont en
werkt in Californië.
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
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samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.'
New York Times Book Review
Popular Mechanics
Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen
die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden
en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben
het moeilijk in een concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm
beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op
grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van echte mensen onder
wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in onze maatschappij
stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van stil
zijn in een wereld vol lawaai.
Approximately 26,000 firms and individuals -- more than 1,000 new to each edition of
this invaluable directory -- are listed, arranged into subject sections covering 14 general
fields of consulting activity ranging from agriculture to computer technology. In all, more
than 400 specialties are represented, including finance, computers, fundraising and
many others. Entries provide complete contact information as well as concise
descriptions of each organization's activities. Includes a free inter-edition supplement.
De jonge documentaliste Anna Roth probeert via de weduwe van Kurt Gödel, Adèle,
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toegang tot Gödels archief te krijgen in de hoop hier documenten over een uiterst
belangwekkend theorema (waar hij tot zijn dood aan werkte) te vinden. De chagrijnige
Adèle is niet van plan zich te laten paaien, maar gaandeweg breekt het ijs en komen de
verhalen los over haar geniale maar onuitstaanbare echtgenoot die volslagen
krankzinnig en zichzelf doodhongerend aan zijn einde kwam.
Alix Chamberlain is een vrouw die krijgt wat ze wil, en ze heeft er haar beroep van
gemaakt om andere vrouwen te laten zien hoe je dat doet. Ze is dan ook geschokt als
haar babysitter, Emira Tucker, 's avonds in de plaatselijke delicatessenwinkel wordt
aangesproken door een beveiliger, die bij het zien van de jonge zwarte vrouw met een
witte peuter een ontvoering vermoedt. Een kleine menigte is er getuige van, een
omstander filmt alles, en Emira voelt zich vernederd. Alix staat erop de situatie recht te
zetten. Emira is 25. Ze staat op het punt haar ziekteverzekering te verliezen, heeft geen
idee wat ze met haar leven aan moet en is zich bewust van Alix' behoefte om haar te
helpen. Maar als zich tussen beide vrouwen een verrassende connectie openbaart,
blijkt die al snel alles wat ze over zichzelf, en elkaar, dachten te weten overhoop te
gooien. Vol empathie en scherpe maatschappelijke kritiek is Zo'n leuke leeftijd een
verrassende debuutroman over de complexe realiteit van volwassenwording, en wat
het betekent om iemand als 'familie' in je leven op te nemen. Kiley Reid (Los Angeles,
1987) volgde de Iowa Writers' Workshop, waar ze de Truman Capote Fellowship kreeg.
Zo'n leuke leeftijd is haar debuut. Ze woont in Philadelphia. Reese WitherspoonPage 7/9
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boekenclubkeuze Times, Stylist, Elle, Glamour en BBC Beste Boek van 2020 'Een
prachtig verhaal over hoe we nu leven.' Elizabeth Day, auteur van Het feest 'Een
nieuwe literaire ster. Wat een genot om een debuutroman te ontdekken die je doet
verlangen naar het vervolg van de carrière van de auteur.' The Times 'Een sensationele
millennialaanpak van de negentiende-eeuwse zedenroman die doet denken aan een
andere recente literaire sensatie. Ik had gedacht te kunnen voorspellen dat Kiley Reid
de nieuwe Sally Rooney is. Maar Zo'n leuke leeftijd is zo sprankelend en wezenlijk dat
ik in plaats daarvan voorspel dat we volgend jaar in spanning op de nieuwe Kiley Reid
zullen wachten.' The Guardian 'Lees alsjeblieft Zo'n leuke leeftijd. Laat je meeslepen
door de empathische benadering van zelfs de smerigste personages, sta jezelf toe om
Emira's millennialangsten over volwassenwording te delen, verheug je over Briars nog
ongetemde persoonlijkheid, en wees blij dat Kiley Reid nog maar net is begonnen.'
NPR 'De provocerendste pageturner van het jaar.' Entertainment Weekly
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders
worden. Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander soort individu,
aan een andere manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het
verstand, de logica en het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld
waarin de kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie –
overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als
metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein vertelt Pink
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precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te
zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over de hele
wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld
voorgoed veranderen.

Buitengewone memoir over identiteit, familie en verbondenheid. Voor liefhebbers
van Zadie Smith en Maggie Nelson. Als Nadia twee is, laat haar ArmeensAmerikaanse moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft achter met haar kleine
zusje en hun Ghanese vader, die als ambtenaar bij de Verenigde Naties werkt.
Ze bewonen plekken over de hele wereld: Rome, Dar es Salaam, Kumasi en
Londen. Nadia spreekt meerdere talen en heeft meerdere thuislanden. Ze vraagt
zich af of ze Europees, Afrikaans of Amerikaans is. Of niets van dat alles? Als
haar vader overlijdt, voelt Nadia zich meer dan ooit ontworteld en alleen.
Naschokken is het ontroerende verhaal van Nadia’s zoektocht naar haar
identiteit, dat laat zien welke naschokken een trauma kan hebben op persoonlijk
vlak, en ook hoe dat doorwerkt van generatie op generatie.
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