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De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is
een bruisende, moderne stad waar mensen en magische wezens op gespannen
voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het
knusse stadshart en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte
markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad
maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort
tot het huis van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen en
Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te
bieden heeft. Maar als de stad wordt getroffen door een wrede moord, komt er
abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te
ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar. Maar hun
verwoede poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is.
De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde, actie en
personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de populairste
YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint kan niet meer stoppen met
lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische
fantasy in de stijl van In de ban van de ring en Game of Thrones.’ The Huffington
Post
Michael Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis een
Amerikaans meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar beter kennen en besluiten te
trouwen. Ellie blijkt schatrijk te zijn en koopt het huis en de grond waar ze
Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt afgebroken en samen
laten ze een modern droomhuis bouwen. Maar de grond heeft vroeger
toebehoord aan zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust er een vloek op.
Met De kracht van het Nu in de praktijk, gebaseerd op de bestseller De kracht
van het Nu, kun je heel gemakkelijk Tolles advies in de praktijk brengen. In zijn
bestseller De Kracht van het Nu laat Eckhart Tolle zien hoe je bewuster en
gelukkiger kunt leven door je over te geven aan het Nu. De kracht van het boek
schuilt in de eenvoud: alles is er al in het Nu. Als je je hiervan bewust wordt, zul
je ook in staat zijn je te bevrijden van je denken en je ego los te laten. Met dit
inspirerende boekje, gebaseerd op De Kracht van het Nu, wordt het makkelijker
om Tolles advies in de praktijk te brengen. Het boekje biedt praktische
aanwijzingen en oefeningen waarmee je steeds beter zult leren om in het Nu te
leven. Er valt niets te bereiken. Alles is er al, in het Nu. Eckhart Tolle is een van
de meest geliefde spirituele auteurs van dit moment. Met zijn boeken en lezingen
inspireert hij miljoenen mensen over de hele wereld.
‘Anders zijn is erg makkelijk, beter zijn is een stuk lastiger.’ – Jony Ive In 1996
keerde Steve Jobs terug naar Apple, waar hij op een avond een jonge, sjofele
Britse ontwerper ontdekte, die zat te zwoegen op honderden schetsen en
prototypes. Jobs realiseerde zich dat hij een talent had gevonden die de lange
periode van achteruitgang van het bedrijf weleens zou kunnen keren. Die
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ontwerper was Jony Ive. Jony Ives samenwerking met Jobs zou leiden tot een
aantal van ’s werelds meest iconische producten en technologieën, waaronder
de iMac, iPod, iPad en de iPhone. Zijn ontwerpen hebben van Apple niet alleen
een zeer succesvol bedrijf gemaakt, ze hebben hele industrieën veranderd, een
vaste fanbase gecreëerd en wereldwijd een sterk merk neergezet. Ive is een
wereldleider geworden op het gebied van technologische innovatie, won talloze
awards en werd zelfs geridderd voor zijn bijdrage aan ‘vormgeving en het
ondernemerschap’. Ondanks deze triomfen is er weinig bekend over de verlegen
en vriendelijke man aan wie Jobs refereerde als zijn ‘spirituele partner’ bij
Apple. Jony Ive: het genie achter de producten van Apple vertelt het ware
verhaal van Apple’s senior vicepresident Industrial Design. Het laat zien hoe
Jony Ive van een Engelse Art Student met dyslexie de man werd wiens creaties
een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier waarop we werken, spelen
en communiceren. Gebaseerd op interviews met Ives voormalige collega’s en
Leander Kahneys kennis over de wereld van Apple, geeft dit boek een beeld van
de man en zijn methodes.
Pssst... Heb je het al gehoord? Gossip Girl is verleidelijk, verslavend, verrukkelijk
en schaamteloos. Wie, wat en waar is Gossip Girl? Wie: Gossip Girl is anoniem,
maar zij kent iedereen en houdt alles in de gaten. Ze publiceert haar roddels via
internet en e-mail en duidt haar 'slachtoffers' slechts aan met initialen. Iedereen
leest over zichzelf... en blijft vragen om meer! Wat: Gossip Girl is Cecily von
Ziegesars debuutroman, een gewaagd verhaal over een groep stadse tieners
met veel geld. De auteur weet waar ze over schrijft: 'She walks the walk and talks
the talk.' Waar: Gossip Girl haalt haar roddels van een elitaire privé-school in
New York City, bevolkt door tieners die alles hebben wat hun hartje begeert:
rijkdom, status en het uiterlijk van hun dromen. Ze zijn sophisticated, werelds en
kosmopolitisch. En ze hebben dezelfde sores als andere tieners: problemen met
vrienden, ouders, seks, drugs, school en eten.
Marie Forleo zorgt dat je stopt met uitstellen en helpt je je dromen achterna te
gaan. Voor iedereen die wil stoppen met uitstellen en aan de slag wil gaan. De
miljoenen fans van Marie Forleo halen hun hart op: het langverwachte boek is
eindelijk hier. Alles is uitvogelbaar geeft lezers de moed om, ondanks hun
angsten, hun dromen waar te maken en significante veranderingen in de wereld
teweeg te brengen. Het geloof in ons eigen kunnen staat daarbij centraal. Alles is
uitvogelbaar maakt korte metten met disfunctionele overtuigingen en
belemmerend gedrag. Forleo neemt je stap voor stap mee in de achtbaan van
creativiteit, verandering en vooruitgang. Dit meesterwerk helpt je boven alles
jouw innerlijke kracht aan te boren.
Brandon Sanderson - Wet van Staal Driehonderd jaar na de gebeurtenissen in
Sandersons trilogie over de Nevelmensen is de wereld van Kelsier, Vin en de
andere skaa flink veranderd. Wetenschap en technologie hebben een enorme
ontwikkeling doorgemaakt, en de steden zijn nu moderne samenlevingen met
spoorwegen, elektrisch licht en zelfs de eerste stalen wolkenkrabbers. Maar
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ondanks al deze voordelen spelen Ertsmagie en Ferrochemie nog steeds een
belangrijke rol in het herboren land. Ver voorbij de grenzen van het koninkrijk is
de magie noodzakelijk voor hen die orde en gerechtigheid proberen te herstellen
in de Ruigte. Zo iemand als Waxillium Ladrian, een Nevelmens die metaal kan
duwen met Ertsmagie én zijn lichaam kan beïnvloeden met Ferrochemie. Na
twintig jaar in de Ruigte te hebben gewoond, is het tijd voor Wax om zijn wapens
neer te leggen en zijn rol als Lord van een van de grote Huizen aan te nemen.
Maar hij leert al snel dat de elegante straten van de stad net zo verraderlijk
kunnen zijn als de droge steppes van de Ruigte. Brandon Sanderson staat al
jaren op het lijstje van de beste fantasy-auteurs van het moment. Een eer die
werd onderbouwd toen hij werd uitgekozen om Het Rad des Tijds, het
meesterwerk van de in 2007 overleden Robert Jordan, te voltooien. De Wet van
Staal is de eerste in een reek stand-alone verhalen uit de wereld van Sandersons
geheimzinnige Nevelmensen. 'Sanderson laat wederom zien dat hij een van de
beste binnen het genre is.' - Library Journal
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet,
Clare, Susan en Polly komen één keer per jaar samen om een boek te
bespreken. En zodra ze het boek van de maand dichtslaan beginnen hun eigen
verhalen. De vijf vrouwen zijn zo verschillend als de boeken die ze lezen. Nicole
heeft schatten van kinderen en een geweldige man die helaas wel heel veel
overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel van haar perfecte man houdt. Polly’s
jonge dochter is ongewenst zwanger geraakt. Clare moet na talloze mislukte
pogingen om zwanger te worden accepteren dat ze kinderloos zal blijven. En
Susan voelt zich schuldig dat ze haar dementerende moeder in een verpleeghuis
heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in New York met haar man en twee
dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder Wat ik mijn dochters
nog wil vertellen en Het weekend ABC.
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft
haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de
universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig
en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy
band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich
daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en
een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... 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.
‘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
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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 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
Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017 De nummer 1 bestseller van
Engeland Londen 1893: de nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw leven.
Met haar onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en diens even stoere als
charmante gouvernante neemt ze haar intrek in het stadje Colchester. Tijdens haar
enerverende ontdekkingstochten door de ruige natuur van Essex, op zoek naar een
mythisch zeemonster dat het nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de
steile en stugge dorpsdominee William Ransome, die aanvankelijk niets moet hebben
van deze onconventionele dame uit de Londense society met haar bizarre voorliefde
voor monsters en fossielen. De oerkrachten van aantrekking en afstoting die daarbij
loskomen, dreigen hun beider leven volledig te ontwrichten. Tegen de achtergrond van
de stormachtige ontwikkelingen in de medische wetenschap en de gepassioneerde
strijd tegen de levensgevaarlijke huisvesting van de Londense armen, heeft Sarah
Perry een roman geschreven met een hele stoet onvergetelijke personages en
spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een frisse en
prikkelende stijl die wemelt van de pakkende beelden: topliteratuur vol schrijnende en
soms ook lyrische momenten, die toch speels en onderhoudend blijft. Sarah Perry
(Essex, 1979) recenseert literatuur voor The Guardian en The Financial Times. Het
monster van Essex was een fenomenale bestseller in Engeland en Boek van het Jaar
bij de British Book Awards 2017, Waterstones Boek van het Jaar 2016, en het werd
genomineerd voor acht andere prijzen, waaronder de Costa Novel Award 2017 en de
Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry woont in Norwich. 'Een van de meest
memorabele historische romans van de afgelopen tien jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het
monster van Essex is een prachtige roman over de werking van het leven, de liefde en
het geloof, over wetenschap, religie, geheimen, mysteries en de ingewikkelde en
onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo goed geschreven dat de
pagina's van binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.'
HELEN MACDONALD, AUTEUR VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische fictie
bereikt Perry het vrijwel onmogelijke: een roman met daarin een wereld die geheel
overeenkomt met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar personages zijn
even modern als in overeenstemming met hun eigen tijd. Voor een tweede roman is het
een schitterende prestatie, waarvoor ze veel nominaties voor prijzen mag verwachten.'
THE INDEPENDENT
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
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Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die
aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle
kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het
leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap,
geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de
denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus
en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik
in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met
zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote
maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles
urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des
tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' TROUW
Een tiener wordt door haar stiefvader seksueel misbruikt en vindt bij haar moeder geen
steun. Samen met haar vrienden probeert ze hulp buitenshuis te zoeken. Bevat
adressen van hulpverlenende instanties in Nederland en België. Vanaf ca. 14 jaar.
In Steal like an artist en Show your work! toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief
kan zijn en hoe je die creativiteit met de wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer
je aan de hand van tien verrassende inzichten hoe je in een wereld vol afleiding creatief
kunt blijven doorgaan. Keep on going is een boek voor iedereen die een zinvol en
productief creatief leven wil leiden en die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is
kunst, geen wetenschap. Iedereen heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je nodig
hebt en laat de rest liggen. Keep going en take care of yourself. Elke dag is groundhog
day. Een gewijde basis creëren. Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken.
Het gewone + extra aandacht = het buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag
van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse lucht.10.
Onderhoud je tuin.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een
koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar
vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf
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kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen
moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een
beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde
feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is,
maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend.
Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor
Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige
schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of
Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Veel mensen denken dat meditatie een manier is om je terug te trekken uit de wereld.
Maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist een levenskunst, een methode die het
mogelijk maakt te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet, waar dan
ook, iedere dag weer. Dit boek laat zien hoe meditatie een deel van je dagelijks leven
kan zijn. De auteur leert de beginner én de geoefende zich open te stellen voor de
rijkdom van ieder moment.
‘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
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De
achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten
om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland
en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze
Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. Hardin weet een grote
passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard tegen te
verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een
keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die
spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een
sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een wereldwijde
bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is
er After.’ Glamour
De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde
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spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees
onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen,
Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden.
Deze verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude
Tolteekse wijsheid geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse
afkomst. Als we deze vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks
leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de
enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de
verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een
overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan veranderen
van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien ligt zo voor de hand
dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets eenvoudigs niet allang een
begin hebben gemaakt...
Lokvogel van Flynn Berry is perfect voor de lezers van Het meisje in de trein en Zusje.
Als Nora de trein neemt van Londen naar het platteland om haar zusje, Rachel, op te
zoeken, verwacht ze haar op het station aan te treffen. Maar Rachel is er niet en ook bij
haar thuis wacht Nora geen warm onthaal: Rachel is het slachtoffer geworden van een
beestachtige moord. Nora is in shock en ontroostbaar. Ze heeft moeite terug te keren
naar het normale leven. Een onopgeloste aanranding uit het verleden heeft ervoor
gezorgd dat ze weinig vertrouwen in de politie heeft, en dus besluit ze de moordenaar
van haar zusje zelf te vinden. Maar Nora raakt steeds verder geobsedeerd door de
gruwelijke moord en de geheimen daaromheen... Een geweldige psychologische thriller
over de diepgewortelde liefde tussen twee zussen.
Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op
weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht.
Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn
meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk
van anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je
ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet
het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de plaats daarvan het
boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk,
blijf uit de schulden en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf
ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al
beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je
handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met
anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld)
Wees saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel
online als offline, maar niets werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij
zijn eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te
concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die
dezelfde uitdagingen tegenkwamen, en voor hij het wist had hij een viral beweging in
gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling vindt inmiddels
wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst zoveel meer dan
aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat over wat Carroll ‘leven met
intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen die
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er echt toe doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het
verleden vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid overzicht van je gedachten,
met niets meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je
takenlijst op een bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De
toekomst plannen: Zet interesses en losse aantekeningen om in zinvolle doelen en
verdeel die vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden.
Ryder Carroll schreef dit boek voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde
multitaskers en creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al jarenlang een
Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De Bullet Journal Methode helpt
je om het stuur van je leven weer in eigen handen te nemen.
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
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
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
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.
Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019)Springer
Nature
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat
Hardin wreed kon zijn, maar als haar een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun
relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige jongen op
wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet?
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Ze wou dat ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering
aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige
zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de
grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt
veranderen? 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 Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom
uit.
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op een vroege zomerochtend, lang
voordat de anderen wakker worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water van
het meertje naast Het papieren paleis, het zomerhuis waar ze al sinds haar jeugd elke vakantie
doorbrengt. Elle is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles
anders. De avond tevoren is ze tijdens het diner weggeglipt met Jonas, al sinds hun kindertijd
haar beste vriend. Terwijl hun partners binnen zitten te kletsen hebben Jonas en Elle voor het
eerst van hun leven seks met elkaar. De volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn
voor Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze
alles overboord voor het leven met Jonas waar ze nooit eerder van durfde te dromen?
Gaandeweg dringen de herinneringen aan haar jeugd zich steeds meer aan haar op. Hoewel
ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed mogelijk verborgen heeft gehouden, wordt Elle
nu gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Het papieren paleis is een
verrassende en aangrijpende pageturner over liefde, familie, en de fouten uit het verleden die
altijd boven water komen.
Binnen de muren van een klooster heeft een afschuwelijk bloedbad plaatsgevonden. Twee
nonnen worden gevonden in de sneeuw, één dood, de ander levensgevaarlijk gewond. Bij de
autopsie komt patholoog-anatoom Maura Isles tot een schokkende ontdekking: Zuster Camille
was zwanger voordat ze werd vermoord. Lang begraven geheimen komen aan het licht tijdens
het speurwerk van Maura Isles...
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 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...
Creëer je persoonlijke levensdroom met de vijf inzichten In Het vijfde inzicht schrijven Don
Miguel Ruiz en zijn zoon Don Jose Ruiz voor het eerst samen en belichten ze niet alleen de
vier inzichten opnieuw, maar introduceren ze tevens een krachtig vijfde inzicht. Dit vijfde inzicht
zorgt ervoor dat je door middel van transformatie bij je hogere zelf komt. Hierdoor bereik je een
dieper niveau van bewustzijn en word je teruggebracht naar de authenticiteit waarmee we
geboren worden. Door het vijfde inzicht te trainen leer je jezelf volledig accepteren. We worden
zo herinnerd aan het mooiste cadeau dat we onszelf kunnen geven, namelijk de vrijheid om
echt onszelf te zijn.
Rizzoli en Isles onderzoeken een van de meest bizarre moorden die ze ooit hebben gezien:
een jonge vrouw ligt op haar bed, haar ogen uit hun kassen gehaald en in haar handen gelegd.
Is het een hint naar de horrorfilms die de vrouw heeft gemaakt? Als er een tweede slachtoffer
valt, weten Rizzoli en Isles dat ze snel moeten zijn. Vreemd genoeg is er iemand die denkt dat
zijzelf de volgende is, want ze is op de hoogte van een geheim. Dat ze nooit aan iemand zal
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vertellen.
Hoe belandt een doodgewoon meisje uit een nette buurt in Melbourne in de wereld van
prostitutie en drugs? In de verbluffende autobiografie ‘Onder mijn huid’ vertelt Kate Holden
openhartig over hoe ze veranderde van uitmuntende kunstgeschiedenis student tot een
verloren meisje in de greep van heroïne, schimmige figuren en de seksindustrie. Ondanks alles
wat Kate heeft meegemaakt, weet ze haar verhaal zonder enige schaamte en met een goede
dosis humor en relativering te beschrijven. Hoe heeft de jonge, afgedwaalde Kate haar leven
weer in het gareel gekregen? De Australische Kate Holden (1972) heeft met haar autobiografie
‘Onder mijn huid’ haar naam op de internationale kaart gezet als talentvolle debuutschrijver.
Haar boek omvat een unieke vertelling over hoe ze als nette student in de schimmige wereld
van seks en drugs in Melbourne belandde. Naast de dramatische gebeurtenissen is het haar
gelukt om een literair meesterwerk te schrijven waarin ze haar memoires op een persoonlijke
en soms humoristische manier met de wereld deelt. Intussen is haar boek in elf landen
verschenen en heeft ze drie internationale reizen achter de rug om haar unieke verhaal te
vertellen, en met succes. ‘Onder mijn huid’ is genomineerd voor meerdere prijzen, waaronder
beste debuut in 2005 en beste Australische bestseller in 2006. Haar schrijfcarrière nam een
plotse vogelvlucht, en geeft haar een hoopvolle toekomst.

Wat we kunnen leren van het snelst groeiende bedrijf ooit - Google is het
bekendste merk ter wereld en dus bekender dan Coca-Cola - Google is het
snelst groeiende bedrijf ter wereld - Google is marktleider op de online
advertentiemarkt Hoe doen ze dat? Geen enkel ander bedrijf, geen enkele
overheidsinstelling of stichting is erin geslaagd om net als Google optimaal te
profiteren van de mogelijkheden van het internet. En dus is het verstandig je bij
(internet)beslissingen af te vragen: WAT ZOU GOOGLE DOEN? Jeff Jarvis heeft
een van de populairste blogs over media en nieuws: buzzmachine.com. In
WZGD? legt hij, in een scherp en geestig betoog, uit wat Google doet en hoe.
Want op het internet gaat alles anders. De gebruikers maken er de dienst uit.
Bedrijven moeten niet langer práten tegen hun klanten, maar juist naar ze
luisteren. Ze moeten hun producten niet langer beschermen, maar juist
openstellen. Google begrijpt dat. Jeff Jarvis laat zien hoe Google dat doet en hoe
iedereen dit kan vertalen naar zijn eigen bedrijf. Zo toont hij aan wat 2.0 voor
bedrijven kan betekenen en hoe internet niet alleen consumentenmacht
mobiliseert, maar ook de maatschappelijke verhoudingen op hun kop zal zetten.
Wie wil snappen hoe innovatie werkt in het internettijdperk, kan nog steeds veel,
zo niet alles, leren van Google. Jarvis laat dat haarfijn zien. Henk Blanken,
journalist en auteur van Mediamores Jeff Jarvis schrijft behalve op
buzzmachine.com een mediarubriek voor de The Guardian. Hij doceert aan een
school voor Journalistiek in New York. Het World Economic Forum in Davos
plaatste hem in 2007 en 2008 op de lijst van honderd invloedrijkste
mediadeskundigen ter wereld. Jarvis stond twee jaar lang in de Top Web Celeb
25 van Forbes.
De principes uit de bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer.
Elk doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen consistent naar toe
werkt. Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine beloningen uit te loven; haal het
beste uit mensen door kleine veranderingen te vragen; verbeter sfeer en
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productiviteit door vijf minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote
ideeën in kleine maar effectieve stappen.
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
zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
This book highlights recent findings in industrial, manufacturing and mechanical
engineering, and provides an overview of the state of the art in these fields,
mainly in Russia and Eastern Europe. A broad range of topics and issues in
modern engineering are discussed, including the dynamics of machines and
working processes, friction, wear and lubrication in machines, surface transport
and technological machines, manufacturing engineering of industrial facilities,
materials engineering, metallurgy, control systems and their industrial
applications, industrial mechatronics, automation and robotics. The book gathers
selected papers presented at the 5th International Conference on Industrial
Engineering (ICIE), held in Sochi, Russia in March 2019. The authors are experts
in various fields of engineering, and all papers have been carefully reviewed.
Given its scope, the book will be of interest to a wide readership, including
mechanical and production engineers, lecturers in engineering disciplines, and
engineering graduates.
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.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van
het gebruiken van internet, e-mail en social media tot het vinden van apps,
muziek en boeken. Het is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle
informatie die je nodig hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken
en delen, genieten van films en series, je agenda bijhouden en nog veel meer met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is
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bijgewerkt tot en met Android-versie 8 (Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS
voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd
geprezen om zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
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