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De obsessie Nora Roberts 2016-04-04 Naomi verloor haar onschuld op de avond dat ze haar vader het bos in volgde. Toen ze het meisje
bevrijdde dat ondergronds gevangenzat, onthulde ze de gruwelen die haar vader beging en maakte ze hem voor altijd berucht. Sindsdien torst ze
de daden van Thomas David Bowes met zich mee. Nu is Naomi een succesvol fotografe en heeft ze een plek gevonden waar ze zich thuisvoelt.
Het is een groot oud huis dat opgeknapt moet worden, duizenden kilometers bij iedereen die ze ooit heeft gekend vandaan. Naomi zocht
eenzaamheid, maar de vriendelijke inwoners van Sunrise Cove betrekken haar telkens bij hun gemeenschap – vooral de resolute Xander
Keaton. Naomi merkt dat haar verdedigingslinie afbrokkelt en diep in haar hart heeft ze altijd verlangd naar menselijk contact. Maar de ervaring
leert: haar verleden is nooit verder weg dan een nachtmerrie.
Eens gelokt (een Riley Paige Mysterie—Boek #4) Blake Pierce 2019-10-26 “Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft
fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een psychologische kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze
denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen
van het verhaal houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens Weg) EENS
GELOKT is boek #4 van de bestverkopende Riley Paige-mysteriereeks die begint met de nummer één bestseller EENS WEG (boek #1)—een
gratis download met meer dan 500 vijfsterrenbeoordelingen! Op een eenzaam stuk snelweg in Delaware duiken vrouwen dood op. Sommigen
waren een onverklaarbaar lange tijd vermist, terwijl anderen dood worden gevonden, hun lichamen op groteske en mysterieuze wijze
tentoongesteld. Als er een patroon wordt ontdekt, wordt het de FBI duidelijk dat een zieke seriemoordenaar actief is - op slinkse wijze jagend op
jonge meisjes - en dat hij nooit zal stoppen met doden. De FBI, wanhopig om de zaak op te lossen, dringt er bij Special Agent Riley Paige op aan
om de zaak op te pakken. Maar de briljante Riley, die nog steeds in de greep is van eerdere zaken, heeft thuis eindelijk rust gevonden en is

vastbesloten om haar dochter April weer op de been te helpen. Maar als de moorden te schokkend, te dringend worden - en als haar voormalige
partner Bill contact met haar opneemt - realiseert ze zich eindelijk dat ze geen nee kan zeggen. Riley's jacht leidt haar diep in de verontrustende
wereld van lifters, zwervers, vrouwen om wie niemand iets kan geven. Als ze ontdekt dat verschillende vrouwen in leven worden gehouden en
dat er nog tijd is om ze te redden, realiseert ze zich dat zich door niets zal laten tegenhouden. Ze raakt geobsedeerd door de zaak en belandt op
de rand van de afgrond. Riley beseft dat haar eigen leven uit elkaar valt en haar eigen kwetsbare psyche de spanning nauwelijks aankan. In een
hectische race tegen de klok zal ze diep in de geest van de moordenaar moeten duiken om deze vrouwen - en zichzelf - te redden. EENS
GELOKT is een duistere psychologische thriller met een hartverscheurende spanning, EENS GELOKT is boek #4 in een meeslepende nieuwe
serie - met een geliefd nieuw personage - dat je tot diep in de nacht aan het verhaal gekluisterd houdt. Boek #5 in de Riley Paige-serie is
binnenkort verkrijgbaar.
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer dan
een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een
wetenschappelijk bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als analyseinstrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen,
wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau,
maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te
beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het
principe in (online) netwerken.
Zeven korte beschouwingen over natuurkunde Carlo Rovelli 2016-01-15 Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van
het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde. In dit overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse natuurkunde.
Zo bespreekt hij Einsteins relativiteitstheorie, de kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere brandende
kwesties met betrekking tot de fysische wereld. Carlo Rovelli (1956) is een gerenommeerd Italiaans natuurkundige en schrijver. Hij is een
autoriteit op het gebied van de kwantumgravitatie _ een belangrijk onderwerp in de natuurkunde van dit moment. Rovelli is verbonden aan het
Centrum voor theoretische natuurkunde van de Universiteit van Aix-Marseille. Van Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn in Italië al
meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de
kwantumfysica veranderd in bestsellermateriaal.’ La Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd al gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet
meer: zijn stijl onderscheidt zich doordat die zowel authentiek als aantrekkelijk is, en hij behandelt vraagstukken die zijn lezers werkelijk
interesseren.’ Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel impliceert.’ The Guardian
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de
wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te
groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende
gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in
de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve
machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten
door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’

telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn
leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te leven?
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 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.
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden.
De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte
anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat
iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal:
beloof dat je van jezelf houdt. Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij
flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn aantekeningen en gedachten op papier te zetten. Ravikant maakte er een e-book van, en dat
werd een ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve lezersreacties. De uitgebreide editie
verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen wollige flauwekul, maar de waarheid van een
man die het concept ‘zelfliefde’ een nieuwe invulling gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf houden met dezelfde overgave als
waarmee je jezelf zou optrekken als je met je vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
Be Obsessed or Be Average Grant Cardone 2016-10-11 From the millionaire entrepreneur and New York Times bestselling author of The 10X
Rule comes a bold and contrarian wake-up call for anyone truly ready for success. One of the 7 best motivational books of 2016, according to
Inc. Magazine. Before Grant Cardone built five successful companies (and counting), became a multimillionaire, and wrote bestselling books...
he was broke, jobless, and drug-addicted. Grant had grown up with big dreams, but friends and family told him to be more reasonable and less
demanding. If he played by the rules, they said, he could enjoy everyone else’s version of middle class success. But when he tried it their way,
he hit rock bottom. Then he tried the opposite approach. He said NO to the haters and naysayers and said YES to his burning, outrageous,
animal obsession. He reclaimed his obsession with wanting to be a business rock star, a super salesman, a huge philanthropist. He wanted to
live in a mansion and even own an airplane. Obsession made all of his wildest dreams come true. And it can help you achieve massive success
too. As Grant says, we're in the middle of an epidemic of average. The conventional wisdom is to seek balance and take it easy. But that has
really just given us an excuse to be unexceptional. If you want real success, you have to know how to harness your obsession to rocket to the
top. This book will give you the inspiration and tools to break out of your cocoon of mediocrity and achieve your craziest dreams. Grant will teach
you how to: · Set crazy goals—and reach them, every single day. · Feed the beast: when you value money and spend it on the right things, you
get more of it. · Shut down the doubters—and use your haters as fuel. Whether you're a sales person, small business owner, or 9-to-5 working
stiff, your path to happiness runs though your obsessions. It's a simple choice: be obsessed or be average.
The Millionair Booklet Grant Cardone 2016-08-01 I want to help you reach millionaire status, even get rich, if you believe that you deserve to be

the person in the room that writes the check for a million dollars, ten million or even 100 million—let’s roll.
De Kelder Brian Freeman 2012-06-22 In het rustige stadje Grand Rapids, Minnesota, verdwijnt een baby uit een landhuis aan een meer. Is het
kind ontvoerd of verbergt haar vader een verschrikkelijk geheim? Diezelfde nacht stuit een jonge politievrouw op een gruwelijke misdaad. Nu wil
een sadistische moordenaar een dodelijk spel met haar spelen. Rechercheur Jonathan Stride en zijn team zullen snel moeten handelen om het
kind te redden en de nietsontziende moordenaar te stoppen. Met iedere wending in het onderzoek raakt Stride meer verstrikt in een web van
bedrog en hartstocht. Maar de grootste obstakels zijn misschien wel de mensen die hij probeert te helpen. Hoe ver zal een wanhopige moeder
gaan om haar baby te redden? En hoe ver zal een wanhopige politieagente gaan om zichzelf te redden?
Summary, Analysis & Review of Grant Cardone’s Be Obsessed or Be Average by Instaread Instaread 2016-12-01 Summary, Analysis & Review
of Grant Cardone’s Be Obsessed or Be Average by Instaread Preview: Be Obsessed or Be Average by Grant Cardone explains how to harness
an obsessive or addictive personality for success in the business world. Cardone experienced loss in his family, first economically and then when
his father died, and eventually became a struggling car salesman with a drug addiction problem. When he finished a short rehabilitation program,
he decided to manage his tendency toward addiction by expending his energy on self-improvement in business and his personal life. He became
one of the top automotive salespeople in the country, started investing in real estate, and now owns properties worth $400 million. He attributes
this to his obsession with success, which he applies to his family life as well as his business. The first step of obsession-powered success is to
embrace an obsessive personality. A person’s obsession should be focused on his or her purpose. Maintaining an obsession involves “feeding
the beast” by… PLEASE NOTE: This is a Summary, Analysis & Review of the book and NOT the original book. Inside this Summary, Analysis &
Review of Grant Cardone’s Be Obsessed or Be Average by Instaread · Overview of the Book · Important People · Key Takeaways · Analysis of
Key Takeaways About the Author With Instaread, you can get the key takeaways and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter,
identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our website at instaread.co.
De Afghaan Frederick Forsyth 2010-01-01 Kort na de aanslagen in Londen van juli 2005 komen de Britse Secret Intelligence Service en de
Amerikaanse CIA er bij toeval achter dat Al Qaeda vanuit Afghanistan een nieuwe, grote terreuraanslag voorbereidt. Een aanval die het Westen
harder zal treffen dan de aanslagen van 11 september, een aanval die het speelveld van de wereldpolitiek voorgoed zal veranderen. Maar wat er
precies staat te gebeuren en waar en wanneer dit zal plaatsvinden, is volstrekt onduidelijk. De Britten en Amerikanen hebben geen bronnen
binnen Al-Qaeda en het is onmogelijk om in deze terreurorganisatie te infiltreren. Onmogelijk, tenzij... In Guantanamo Bay zit al vijf jaar Izmat
Khan, 'de Afghaan', gevangen. Khan is een voormalig bevelhebber van de taliban. Om meer te weten te komen over de geplande aanslag, krijgt
kolonel Mike Martin de opdracht Khans identiteit aan te nemen en in het diepste geheim terug te keren naar Afghanistan. Martin is een veteraan
van de Special Forces die is geboren en opgegroeid in Irak. Maar zullen de inlichtingendiensten erin slagen een westerling te laten doorgaan
voor een Afghaan?
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder
begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het
onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale
mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de
prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen gritfactor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en

biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
99 procent van mij Sally Thorne 2020-04-07 Fotografe Darcy Barrett heeft de halve wereld over gereisd en weet het nu zeker: geen enkele man
kan tippen aan Tom Valeska. Helaas is hij de beste vriend van haar tweelingbroer Jamie en schijnt hij daardoor verboden terrein voor haar te
zijn. Ze heeft nog nooit meer dan 1 procent van hem gekregen… Wanneer Tom het huisje van haar oma gaat opknappen, ziet ze hem na jaren
weer terug. Eén ding is er in ieder geval veranderd, stelt ze vast: hij is voor het eerst in tien jaar single. Ze besluit dat hij wel wat hulp met klussen
kan gebruiken. Er moet toch iemand een oogje in het zeil houden? Zodra de vonken als vanouds over en weer springen, beseft Darcy dat die
ene procent niet meer genoeg is. Deze keer zal ze zorgen dat Tom Valeska voor 99 procent van haar wordt!
De mensen boven ons Lisa Jewell 2020-05-26 ‘Opnieuw een duistere topper van Jewell, vol verbluffende momenten en kleurrijke personages.’ –
Booklist In een groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby wakker in haar wiegje. Gevoed en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand haar
oppakt. In de keuken liggen, naast een haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood. Wie heeft er in de tussentijd voor
de baby gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het perfecte boek voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze thriller is verslavend,
ontroerend en ik kan hem niet genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
Waarheen je ook vlucht Elizabeth Haynes 2012-10-25 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 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
Moordgids voor lieve meisjes Holly Jackson 2020-08-13 ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de knappe en populaire
eindexamenscholiere Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet Pippa FitzAmobi nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak
kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen er al snel geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel
alsof diegene haar tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende
mysteries.’ – Kirkus Review
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Het probleem met Voor Altijd Jennifer L. Armentrout 2018-04-10 Het probleem met voor altijd’ is een prachtige young adult-roman van Jennifer L.
Armentrout. Mallory heeft zichzelf in haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar mogelijk te zijn. Hoewel haar leven inmiddels veel beter is geworden,
wordt ze alsnog geleid door angsten. Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze kent hem van vroeger, uit dat andere leven. Hij beschermde haar
destijds en doet dat nu weer. Maar gaat het met Rider zelf wel zo goed? Jennifer L. Armentrout beschrijft in ‘Het probleem met voor altijd’
prachtig de ontwikkeling van een jonge vrouw die haar schulp kruipt.
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman
‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in
hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder
van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat
zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die

geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat
herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosofische studie over de betekenis van toeval, onzekerheid, risico en menselijk falen.
Zo'n leuke leeftijd Kiley Reid 2020-06-16 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 Witherspoon-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
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de
toekomst; nu laat hij zijn 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.
Kroniek van een schandaal Zoë Heller 2013-05-29 Als Sheba Hart op St. George's komt werken als de nieuwe lerares pottenbakken, ziet de
oudere, eenzame Barbara Covett in haar een verwante geest. Maar Barbara is niet de enige die zich aangetrokken voelt tot Sheba. Binnen korte
tijd raakt Sheba namelijk verwikkeld in een verboden relatie met een zestienjarige leerling. Barbara is niet in staat om Sheba van haar
onbezonnen gedrag af te houden. Onvermijdelijk komt de verhouding aan het licht en levert een groot schandaal in de pers op. Dat kost Sheba
haar huwelijk, maar niet haar vriendschap met Barbara die loyaal aan haar zijde gaat staan, klaar om haar te steunen. Maar hoe loyaal is

Barbara eigenlijk echt?
Ik zal verdwijnen in het donker Michelle McNamara 2018-07-12 Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië tussen
1974 en 1986 verdacht werd van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de East Area Rapist. Michelle McNamara raakte
door hem gefascineerd en gaf hem de bijnaam Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een obsessie. Ze
publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar overleed plots in 2016. McNamara's echtgenoot, komiek en acteur,
Patton Oswalt, vroeg na haar dood schrijver Billy Jensen en researcher Paul Haynes haar boek te voltooien.
Gebroken meisjes Simone St. James 2018-11-06 Gebroken meisjes van Simone St. James is een huiveringwekkend verhaal over moord, wraak
en duistere krachten in een internaat in de jaren vijftig. Gegarandeerd spannend van begin tot eind. Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten
bezorgen... Vermont, 1950. Voor ongewenste meisjes en meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er
vriendschap, fluisteren elkaar ’s nachts geheimen in en horen geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist Fiona
Sheridan kan maar niet in het reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de moordenaar is
opgepakt, gelooft Fiona niet dat de zaak echt is opgelost. Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil
restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan en Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen
hadden kunnen blijven...
Sintel Jeanne DuPrau 2003
De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06 Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd
van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een
van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de
Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en doorzettingsvermogen.
De sterrengever Jojo Moyes 2019-10-08 Jojo Moyes is de auteur van oa 'Voor jou'. 'De sterrengever' (The Giver of Stars): Kentucky, 1937.
Wanneer Alice hoort dat de bibliotheek vrouwen zoekt om te paard afgelegen huizen te bezoeken met boeken, besluit ze zich aan te melden. Ze
is een prima ruiter, en dit biedt haar een ontsnapping uit het benauwende huis van haar man en schoonvader. Onder leiding van de
vrijgevochten Marge vormen vijf vrouwen al snel een hechte groep, maar hun vriendschap wordt op de proef gesteld als een deel van het dorp
én de wet zich tegen hen keren... Jojo Moyes is een internationale bestsellerauteur: in totaal zijn er wereldwijd al meer dan 32 miljoen van haar
boeken over de toonbank gegaan.
Stop Doing That Sh*t Gary John Bishop 2019-10-22 Geen excuses meer. Eis je leven terug! Wie kent het niet? Routines waar je steeds weer in
vervalt, ook al weet je dat ze niet goed voor je zijn: je zit vast in je werk, je belandt telkens in hetzelfde soort relaties... Gary John Bishop laat in
dit boek zien hoe we bepaalde destructieve gewoontes hebben ontwikkeld. Door te analyseren waarom we ons op een bepaalde manier
gedragen, kunnen we de cirkel doorbreken. Stop Doing That Sh*t laat zien hoe je je negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve en hoe
je vastgeroeste patronen eindelijk kunt veranderen.
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans
figureert. Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou
denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een
avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven voorgoed vernadert.

Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
Be Obsessed or Be Average by Grant Cardone (Summary) QuickRead Do you want more free book summaries like this? Download our app for
free at https://www.QuickRead.com/App and get access to hundreds of free book and audiobook summaries. Learn about the attitude that
defines success. Do you want to be at the top of your game? Do you want to be one step ahead? If you do, then it’s time to revamp your attitude!
Because success is a state of mind and if you want to be successful, you have to think like a winner. Written for anyone who wants to maximize
their full potential and seize the day, Be Obsessed or Be Average (2016) is your handbook for becoming the best.
Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 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 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.
De correcties Jonathan Franzen 2012-05-07 De correcties is Jonathan Franzens alom bejubelde meesterwerk over de oude Enid en Alfred
Lambert en hun drie kinderen Denise, Gary en Chip, die moeite hebben zich te ontworstelen aan de invloed van hun ouders. Denise is als
eigenaar van een bekroond restaurant weliswaar maatschappelijk geslaagd, maar gescheiden en ongelukkig in de liefde. Gary, getrouwd en
vader van drie kinderen, lijkt een succesvolle suburb-bewoner, maar hij lijdt aan de ziekte van de geslaagde man: hij vindt niets van wat hem
vroeger plezier bracht nog de moeite waard. Het slechtst is Chip eraan toe. Aan zijn ooit veelbelovende universitaire loopbaan is door een
seksschandaal een einde gekomen, en nu probeert hij zijn net afgeronde scenario aan een filmproducent te verkopen. Als hij bij toeval de
echtgenoot van zijn minnares ontmoet komt hij terecht in een maalstroom van hilarische en volstrekt onvoorspelbare gebeurtenissen. Intussen
probeert Gary het familiekapitaal van zijn dementerende vader te behoeden voor totaal verval en gaan de oude Enid en Alfred hun noodlot
tegemoet op een cruiseschip. Jonathan Franzen geeft met De correcties een hilarische en overrompelende visie op de ziel van de westerse
maatschappij. Nu al kan het boek met recht een van de grote romans van de 21ste eeuw worden genoemd. Jonathan Franzen (1959) woont en
werkt in New York. In 2001 won hij de National Book Award voor De correcties, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren werden verkocht. Hij
publiceerde eerder de romans De 27ste stad en Schokgolven. De correcties is een zeldzaamheid: een boek dat hoog inzet, stilistisch verbluft en
niet kan worden weggelegd tot het is uitgelezen. pieter steinz, nrc handelsblad Met voorsprong het beste boek dat ik in jaren gelezen heb. Het
enige slechte is dat het jammer genoeg na 502 paginas ophoudt. yves desmet, de morgen Een knap, onderhoudend, goedgeschreven en bij
vlagen buitengewoon grappig boek. hans bouman, de volkskrant
Als je zo slim bent, waarom ben je dan niet gelukkig Raj Raghunathan 2016-06-22 Wie slim is en goed nadenkt over leven en carrière, is vaker
succesvol. Maar zijn slimme mensen daardoor ook vaker gelukkig? Niets is minder waar. Onderzoek wijst er zelfs op dat de voorwaarden voor
succes geluk juist in de weg staan. Raj Raghunathan kon het niet geloven en ging op onderzoek uit. Hij verslond alles wat de wetenschap hem
kon bieden op het gebied van geluk. In dit boek neemt hij je mee op een avontuurlijke zoektocht naar de betekenis van geluk. Hij ontdekte
hardnekkige misvattingen en kwam tot verrassende inzichten. Zo is vrijgevigheid niet alleen de sleutel tot geluk, maar leidt het ook tot duurzaam
succes, en kun je beter onzekerheid omarmen dan grip te willen hebben op alle aspecten van je leven. Als je zo slim bent, waarom ben je dan

niet gelukkig? laat zien hoe je verkeerde aannames kunt vervangen door voorwaarden en gewoontes die wél leiden tot een gelukkig leven.
Gesprekken met vrienden Sally Rooney 2017-10-25 'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de lusten en
lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is Rooneys debuutroman, die
door 'The Guardian' als een van de belangrijkste debuten van 2017 is uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.' The Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21 jaar oud, koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar
beste vriendin Bobbi aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk
van haar en haar echtgenoot Nick, die nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een
vreemd soort intimiteit. Frances probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds meer aan haar greep. Dan
probeert ze iets radicaals: van moment tot moment leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
Keverjongen M.G. Leonard 2016-03-02 De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het
natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op
onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar
onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op
spectaculaire manier de strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en superslimme
insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel veel andere lezers.
Alles is f*cked Mark Manson 2019-05-14 Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not giving a f*ck over
(het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een
interessant tijdperk. Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de
andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich
voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze
voorouders alleen maar van konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid. Waar het in Mark Mansons
eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons
heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart
openlijk onze definities van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp en met humor, daagt hij ons
uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles
is f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Alles wat ik weet over liefde Dolly Alderton 2018-10-26 The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en
gelezen - nu in Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een
vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en
de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de
relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat
het verkennen van al die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert
Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal
zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig.
Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar

publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The
Sunday Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton
concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE
OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische) wending neemt,
voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
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