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Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om
middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net
aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het
gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd
dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven.
Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar
verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in
Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu
uitziet.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor
zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan
met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor
je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te
zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt.
Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet
om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen,
maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
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Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een
burgeroorlog. In opdracht van de Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de
slachtoffers van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een
skelet dat ze vindt, volgt een koortsachtige zoektocht naar de identiteit van deze man totdat Anils eigen leven in gevaar komt.
'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele
wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse
vertaling van het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000
Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek
dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een
nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf
voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret?
Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat
in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die
hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een
droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven
transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven,
Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik ben
opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles
wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een
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veel interessantere impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter,
geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
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
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.
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar voor de Board on
Judicial Conduct, een overheidsdienst die het gedrag van rechters onderzoekt. In al die
tijd hebben slechts twee zaken ertoe geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet, in
beide gevallen vanwege onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd door Greg
Myers, een advocaat die noodgedwongen een nieuwe identiteit heeft aangenomen.
Greg vertegenwoordigt slechts één cliënt, een man die een corruptiezaak aanhangig wil
maken onder de Klokkenluiderswet van Florida. De zaak betreft een corrupte rechter
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die grote sommen geld heeft verduisterd. Een rechter die in zee is gegaan met de
beruchte Coast Mafia. Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen dollars beloning
zal opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt het echter een levensgevaarlijke
zaak te zijn...
In ‘Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te verwijderen’ stelt
Silicon Valley-pionier Jaron Lanier dat een leven zonder sociale media ons aardiger,
verstandiger en gelukkiger maakt. Sociale media hebben de neiging het slechtste in
ons naar boven te halen. Ze maken ons dommer, egoïstischer en willozer. Ze misleiden
ons met illusies van populariteit en succes. Ze geven ons het idee meer ‘verbonden’
te zijn dan ooit, terwijl we in werkelijkheid van andere mensen vervreemd raken. We
denken zelf te kiezen, maar worden voortdurend bestookt met gerichte advertenties en
zijn weerloos tegenover algoritmen van de rijkste bedrijven ter wereld, die verdienen
aan de manipulatie van hun gebruikers. In tien scherpzinnige argumenten fileert Lanier
het kwaad van de sociale media en geeft hij een aanzet tot een rijkere, menselijkere
manier van online netwerken.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten
minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te
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veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis
door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En
hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge, door de cultuur onbedorven
mens begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de Franse schrijver
81712-1778) zijn opvoedkundige ideeen.
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G.
Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en
zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West
Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege
zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners.
Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds
beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te
wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Empathie het vermogen om de emoties van anderen te kunnen meevoelen en de
situatie van anderen te begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich volgens
Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als
soort hebben kunnen overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere
dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem minstens net zo belangrijk als het recht
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van de sterkste. Na deze constatering gaat De Waal nog een stap verder en plaatst zijn
onderzoek in een maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is voor de
menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op inspelen? De Waal schetst
hoe onze soort omgaat met armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven sociale
verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat we een samenleving bouwen met een
hogere graad van solidariteit. Frans de Waal gidst ons door de nieuwste inzichten op
het gebied van psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn
kenmerkende, zeer toegankelijke stijl, ondersteund door eigen observaties van mensen
en primaten. Frans de Waal (1948) is hoogleraar psychologie aan de Emory University
in Atlanta en directeur van Living Links, dat deel uitmaakt van het Yerkes National
Primate Research Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in de top 100 van
meest invloedrijke mensen van het tijdschrift TIME. Van hem verschenen eerder bij
Uitgeverij Contact Van nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de sushimeester,
De aap in ons en De aap en de filosoof.
De liefde tussen Tessa en Hardin is nooit makkelijk geweest. Maar nu is het
verwarrender dan ooit... Net wanneer Tessa de belangrijkste beslissing van haar leven
neemt, verandert alles. Onthullingen over Hardin zetten al haar zekerheden op losse
schroeven en brengen hun zwaar bevochten toekomstplannen ineens weer buiten
bereik. Niets en niemand is zoals Tessa dacht. Niet haar vrienden. Niet haar familie. En
Hardin, de enige persoon op wie ze dacht te kunnen bouwen, toont geen enkel begrip
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voor Tessa als hij erachter komt dat ook zij geheimen verborgen heeft gehouden. Voor
Tessa is deze vicieuze cirkel van jaloezie, onvoorspelbare woede en vergeving
uitputtend. Ze heeft nog nooit zulke intense gevoelens voor iemand gehad – maar is het
al die drama’s wel waard? En als Tessa nu haar hart volgt... is het dan definitief
voorbij? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een
liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische
After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar
een droom uit.
In dit boek worden talloze pictogrammen met tips, bijzonderheden, 'geheimpjes',
technische info en andere informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei websites
en te downloaden materiaal. Tevens bevat het boek informatie over zelf sterrenkijken,
verenigingen, sterrenwachten etc.
First published in 1875 and read by more than eight million people, this
nondenominational book has a 119-year history of healing and inspiration. To attract a
new audience, this time-honored message of healing has a powerful new cover, easyto-read page layout, and word index. Named one of "75 Books by Women Whose
Words Have Changed the World".

Jason heeft een probleem. Hij kan zich niets meer herinneren van voordat hij
wakker werd in een schoolbus. Hand in hand met een meisje dat zijn
vriendinnetje Piper blijkt te zijn. Hij schijnt op een kostschool te zitten voor
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'slechte kinderen' en heeft een beste vriend genaamd Leo. Hoe hij hier terecht is
gekomen? Geen idee, maar iets is goed mis aan dit plaatje. Piper heeft een
geheim. Haar vader wordt al drie dagen vermist en sinds die tijd heeft ze
levendige nachtmerries die haar lijken te waarschuwen voor een groot gevaar.
Op de een of andere manier kan haar vriendje zich haar niet meer herinneren en
de schoolexcursie wordt verstoord door een aanval van vreemde wezens. Piper
wordt samen met Jason en Leo meegenomen naar Kamp Halfbloed. En wat er
daar aan de hand is...
Theo Decker, een dertienjarige jongen uit New York, overleeft op wonderbaarlijke
wijze een aanslag waarbij zijn moeder om het leven komt. Zijn vader is een paar
maanden daarvoor verdwenen en Theo komt na de aanslag bij de familie van
een rijke vriend terecht. Hij is verbijsterd door zijn nieuwe leefomgeving, verward
door zijn klasgenoten die het moeilijk vinden met hem om te gaan en
diepbedroefd door het verlies van zijn moeder. Theo vindt houvast aan dat ene
object dat hem aan haar doet denken: een klein, mysterieus schilderij, dat hem
uiteindelijk in de onderwereld van de kunst doet belanden. Het puttertje is een
roman met een ongekende energie en vertelkracht, waarin Donna Tartt levendige
personages, betoverend taalgebruik en adembenemende spanning combineert
met diepgaande bespiegelingen over liefde, identiteit en kunst. Een prachtig boek
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over verlies, obsessie, overlevingskracht en de meedogenloze speling van het
lot. Donna Tartt is geboren in Greenwood, Mississippi. Ze studeerde klassieke
talen en filosofie aan Bennington College, Vermont. Ze is de auteur van De
verborgen geschiedenis en De kleine vriend. Haar werk is in meer dan dertig
talen verschenen.
'Mijn ideale boek; mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Montefiore Wanneer de negentienjarige Gwendolyn Hooper
trouwt met de rijke, charmante Laurence, popelt ze om bij hem op zijn
theeplantage te gaan wonen. Vol optimisme verruilt ze daarom het vertrouwde
Londen voor het platteland van Sri Lanka. Het leven daar blijkt echter niet te zijn
wat Gwen ervan had gehoopt. Laurence, plotseling stil en afstandelijk, maakt
lange dagen, waardoor Gwen voornamelijk op zichzelf is aangewezen. Terwijl ze
de plantage haar thuis probeert te maken, stuit ze op relicten uit een mysterieus
verleden: gesloten deuren, een vergeelde bruidssluier en een verborgen en
overwoekerde grafsteen. Als ze Laurence confronteert met haar ontdekkingen
slaat het noodlot toe, en komt Gwen voor een onmogelijke keuze te staan. De
vrouw van de theeplanter is een onvergetelijk, meeslepend verhaal dat zich
afspeelt in Sri Lanka tijdens de jaren twintig en dertig, over een jonge vrouw die
een keuze moet maken tussen haar plichtsgevoel als echtgenote en haar instinct
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als moeder. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen
ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor
Zuidoost-Azië. Pas recentelijk publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid
van de tropen, en een jaar later haar tweede, De vrouw van de theeplanter.
Dinah Jefferies woont met haar man in Gloucestershire. 'Een aangrijpend verhaal
over liefde, jaloezie, hebzucht en tragedie.' WOMAN&HOME 'Rijk en ongelooflijk
levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' THE SUNDAY EXPRESS
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten
praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen.
Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze
schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te
praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man
tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst
wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische
inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met
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zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
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 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!
‘Slaughter heeft een meesterstuk afgeleverd.’ – ???? VN Detective &
Thrillergids Een geweldige standalone-thriller van de onbetwiste Queen of Crime:
Karin Slaughter levert eersteklas spanning. Ze dachten ermee weg te komen… Ze
hadden het mis. Leigh en haar zus Callie zijn geen slechte mensen, maar op een
avond meer dan twintig jaar geleden hebben ze iets vreselijks gedaan. Het
resulteerde in een leven dat getekend werd door schuldgevoelens, verraad en
geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam bij een succesvol
advocatenkantoor, de herinneringen aan die avond verdrongen. Tot ze tegen
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haar wil gedwongen wordt om een nieuwe cliënt aan te nemen en de grond
onder haar voeten wegvalt. Want de man weet wat er destijds is gebeurd. Hij
weet wat Leigh en Callie hebben gedaan. En tenzij ze hem stoppen, zal hij hun
levens verwoesten… Over Valse getuige 'Plotseling duikt een gedeeld geheim
weer op in het leven van twee zussen, die nu de confrontatie moeten aangaan
met een duistere, angstaanjagende werkelijkheid. Dit verhaal met zijn veelzijdige
personages en vernuftige plot grijpt je zo aan dat je het in één adem wilt uitlezen.
Slaughters allerbeste.' – Camilla Läckberg ‘Slaughter heeft een meesterstuk
afgeleverd met de doordachte intrige, de indringende karakters, vloeiende
dialogen en de sneltreinvaart.’ –VN Detective & Thrillergids
Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de
indruk was. Het leven was adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en
dat is het nog steeds! Als je maar weet waardoor magie wordt voortgebracht.
Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een mysterie wordt onthuld, afkomstig van
een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime lessen,
onthullingen en wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een
geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
Douglas Self has called upon his years of experience at the cutting edge of audio
design to compile this handbook for professionals and students. The book
Page 12/21

Get Free Sinhala Electronic Circuit Book Websites Books
provides a clear and practical guide to the state of the art, and includes detailed
design and construction information. This new edition is more comprehensive
than ever, with a new chapter on Class G amplifiers and further new material on
output coils, thermal distortion, relay distortion, ground loops, triple EF output
stages and convection cooling. Douglas Self has dedicated himself to
demystifying amplifier design and establishing empirical design techniques based
on electronic design principles and experimental data. His rigorous and
thoroughly practical approach has established him as a leading authority on
amplifier design, especially through the pages of Electronics World where he is a
regular contributor. * Discover the secrets of cutting-edge audio design * The
definitive professional handbook for amplifier designers * Includes a new chapter
on Class G amplifiers
Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van
de dag 'een makkie' zijn (aldus Mark Twain). 'Eat that frog' laat zien hoe je die
spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de
taken waar je het minst zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken
namelijk bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest
positieve impact op je leven zullen hebben. In deze klassieker over productiviteit
legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet alles proberen te doen, maar
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focussen op de belangrijkste taken en zorgen dat die goed gedaan worden. Hij
vertelt je hoe je voorkomt dat technologie je tijd domineert en geeft eenentwintig
praktische en haalbare stappen die je helpen om te stoppen met uitstellen. En
vandaag nog je leven te veranderen.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk
bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek
[...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet
meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge
schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende
en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te
ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de
wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten
Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun
vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in
het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de
gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te
brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer
gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij
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te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint
haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan
kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet
komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
We kunnen ons verleden totaal niet veranderen, de krenkingen die ons in onze
kindertijd zijn aangedaan, kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen
wel onszelf veranderen, onszelf repareren, onze verloren integriteit heroveren.
Dat kunnen we doen door te besluiten de in ons lichaam opgeslagen kennis van
wat vroeger gebeurd is nader te bekijken en deze dichter bij ons bewustzijn te
brengen. Dat is inderdaad een ongemakkelijke procedure, maar het is de enige
die ons de mogelijkheid biedt eindelijk de onzichtbare en toch zo wrede
gevangenis van de kindertijd te verlaten en onszelf te transformeren van
onbewust slachtoffer van het verleden in een verantwoordelijk mens die zijn
geschiedenis kent en ermee leeft. Alice Miller studeerde filosofie, psychologie en
sociologie en was jarenlang psychoanalytica. Sinds 1980 houdt ze zich volledig
met schrijven bezig. Ze werd wereldwijd bekend met de klassieker Het drama
van het begaafde kind, waarvan in Nederland al meer dan 150.000 exemplaren
zijn verkocht. Daarnaast schreef zij onder andere De opstand van het lichaam en
Vrij van leugens. Het hoofdthema van al haar boeken is de loochening van het
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lijden in de kindertijd en de levenslange gevolgen daarvan.
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.
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der
drie ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd
beweegt.' De Tijdreiziger De vader van de moderne Science Fiction is zonder
twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). Zijn invloed, zowel
ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog steeds
tot een van de meest gelezen Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder
meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij schreef
De tijdmachine in 1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt
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door velen als een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien en
diende, en dient nog steeds, als belangrijke inspiratiebron voor veel andere
schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn vrienden verslag van zijn
verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn kennismaking
met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds levende
Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan
de ogenschijnlijk zo gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Het puttertjeDe Bezige Bij Amsterdam
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft
moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door
de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
Dit e-book 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. Het langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer – Twilight is
terug! Toen Edward Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een
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iconisch liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe hebben fans alleen Bella's kant van
het verhaal gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook Edwards versie van het verhaal
lezen. Dit onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards perspectief, krijgt een nieuwe
en donkere wending. De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en
intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier heeft meegemaakt. Hoe meer
fascinerende details we leren over Edwards verleden en de complexiteit van zijn
gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit de meest bepalende strijd van zijn leven
is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar kan brengen? In
Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons mee terug naar een wereld die miljoenen
lezers heeft geboeid, en nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe epische roman over
de verwoestende gevolgen van onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe
maan Eclips Morgenrood
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het
Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf
ca. 16 jaar.
De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator
Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer verfilmd, onder meer
door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie Wonka. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
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Android-besturingssystemen. Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een reep
chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding door de
geheimzinnige chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste,
geweldigste en verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen
rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende
karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken?
Maar in de fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door
een rivier van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
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
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inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
‘Sally Hepworth slaagt erin onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde en humor te
verenigen.’ Graeme Simsion, auteur van Het Rosie project Voor de lezers van Liane
Moriarty en Megan Abbott Vanaf het moment dat Lucy haar schoonmoeder Diana
ontmoet, weet ze dat het nooit echt zal klikken. Als voorvechtster van vrouwenrechten
geniet Diana veel aanzien en ze is zeer beleefd en keurig. Maar ze is ook heel
afstandelijk, en absoluut niet de schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt. Andersom
lijkt Diana zich ook een andere ideale schoondochter te hebben voorgesteld. Tien jaar
later wordt Diana dood aangetroffen. Naast haar ligt een briefje waarin staat dat ze niet
meer verder kon met haar door kanker verwoeste lichaam. Maar als de autopsie
plaatsvindt blijkt dat Diana helemaal geen kanker had. Wel zat er gif in haar bloed. Wat
is er gebeurd? En wie weet er meer van? De breekbare familieverhoudingen,
onderhuidse spanningen en lang verborgen geheimen komen langzaam aan de
oppervlakte. Over de boeken van Sally Hepworth ‘Perfect voor fans van Liane Moriarty
en Jojo Moyes, en voor alle leesclubs.’ Library Journal ‘Een hartverscheurend prachtig
liefdesverhaal.’ People ‘Lezers zullen naar het einde van deze intelligente roman
snellen om de waarheid te achterhalen.’ Publishers Weekly ‘Hepworth weet heel goed
hoe ze een boeiend plot moet schrijven.’ New York Journal of Books
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
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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 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.
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