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een nieuwe lading jonge meiden die zoeken naar evenwicht en
een beter zelfbeeld.
Het boek der leugens Brad Meltzer 2009-09-15 In het vierde
hoofdstuk van de Bijbel doodt Kaïn Abel. Het is de bekendste
moord ter wereld. Maar de Bijbel zwijgt over het wapen waarmee
Kaïn zijn broer doodde. In 1932 werd Mitchell Siegel gedood door
drie kogels in zijn borst. Tijdens het rouwproces droomde zijn
zoon Jerry van een kogelvrije man en schiep de bekendste held
ter wereld: Superman. En net als in het Bijbelverhaal werd het
wapen waarmee deze onopgeloste moord begaan werd, nooit
gevonden. Vandaag staat Cal Harper oog in oog met zijn vermiste
vader. Hij is neergeschoten door het wapen dat gebruikt werd bij
de moord op Mitchell Siegel. Maar voordat Cal één vraag kan
stellen, worden hij en zijn vader aangevallen door een
meedogenloze moordenaar, getatoeëerd met het oeroude teken
van Kaïn. Wat is het verband? Wat heeft Kaïn gemeen met
Superman?
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben
jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt
en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden.
Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en
criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen
jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon
op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende
Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van
de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter
levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan
tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van
Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’
Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met
verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor,
scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’
Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Ik Elton John 2019-10-15 In zijn eerste en enige autobiografie
vertelt poplegende Elton John het verhaal van zijn buitengewone
leven: hoe het verlegen jongetje Reginald Dwight transformeerde
tot de 23-jarige ster die het publiek tijdens zijn eerste
Amerikaanse tournee verbijsterde met zijn felgele tuinbroek en
een handstand. Openhartig schrijft hij over de eerste afwijzing
van zijn werk tot het bestormen van de hitparades; over de
vriendschappen met Bernie Taupin, John Lennon, Freddie
Mercury en George Michael; over de excessen en de verslavingen
die hem decennialang in hun greep hielden, maar ook hoe hij
weer clean werd en eindelijk zijn grote liefde vond. Dit is Elton
John - warm, grappig en oprecht - over zijn muziek en relaties,
zijn successen en zijn mislukkingen.
Acid for the Children Flea 2019-11-07 Het openhartige verhaal
van Flea Toen Flea in 1962 als Michael Peter Balzary in Australië
ter wereld kwam, kon niemand nog vermoeden dat hij zou
uitgroeien tot een van de meest iconische muzikanten ter wereld.
Nu stelt hij zijn turbulente levensverhaal op virtuoze wijze te
boek in zijn langverwachte autobiografie. In Acid for the Children
bewijst Flea zich als een literair talent, wiens schrijfstijl even
scherpzinnig, vermakelijk en buitengewoon onvoorspelbaar is als
de auteur zelf. Door middel van hilarische anekdotes, poëtische
overpeinzingen en hier en daar een vleugje fantasie kijkt hij terug
op zijn pogingen om te ontsnappen aan de destructieve factoren
uit zijn jeugd en zijn zoektocht naar zichzelf en naar betekenis.
Uiteindelijk vond hij dit in de muziek, maar niet zonder horten of
stoten. Tegenover de successen van de Red Hot Chili Peppers met
albums als Blood Sugar Sex Magik en Californication stonden
grote tegenslagen zoals het verlies van vriend en mede-bandlid

Dit doet even pijn Adam Kay 2018-05-16 Zeg je vrienden en
familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97
uur, beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan
lichaamssappen en een budget dat eerder gepast lijkt voor een
turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding. Tijdens
de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en
voormalig arts in opleiding Adam Kay jarenlang in het geheim een
dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis
zijn samengebracht in dit afwisselend hilarische, afschuwelijke en
ontroerende boek. Dit doet even pijn vertelt je alles wat je wilt
weten over het werk op een ziekenboeg - plus een aantal dingen
die je liever níet had willen weten. Mogelijke bijwerkingen:
spontane lachstuipen en opwellende tranen. Adam Kay (1980)
werkte jarenlang als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een
succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit doet even
pijn werd direct een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels
in vijftien landen vertaald.
Chamber Music Will Ashon 2018-11-20 Op 9 november 1993
werd het debuutalbum van de Wu-Tang Clan uitgebracht: Enter
The Wu-Tang: 36 Chambers. De plaat bereikte in een half jaar de
platina status, maar de impact ging veel verder dan
verkoopcijfers en werkt tot vandaag door. In hiphop worden
continu verbindingen gemaakt, en het web van verwijzingen dat
Wu Tang maakte bleek complexer en rijker dan al wat tot dan toe
uit deze subcultuur was voortgekomen – een subcultuur die
steeds prominenter wordt. Hoog tijd voor een boek als dit.
Chamber Music is even excentriek en complex als het album. De
benadering van Ashon is net als die van de hiphop zelf: hij werkt
als een ekster, hoppend tussen stijlen: van tekstanalyse tot
comedy, van prikkelende essayistiek tot wetenschap en satire. De
onderwerpen lopen evenzeer uiteen: de FBI en the war on drugs,
de pornocultuur rond 42nd Street, de geschiedenis van Jazz en de
toekomst van de politiek; rap-trivia, religie en filosofie. Het is een
thema met variaties, een riff op Amerikaanse cultuur, de rol van
de zwarte bevolking daarin, en de betekenis van muziek in die
precaire identiteit. In 36 stukken.
Purpose Wyclef Jean 2013-05-07 Purpose is Wyclef Jean’s
powerful story of a life rooted in struggle, soul-searching, art, and
survival. In his own voice the multi-platinum musician and
producer shares everything, from his childhood in Haiti to his rise
to the top of the American music scene. For the first time ever,
Wyclef reveals the behind-the-scenes story of the Fugees,
including his partnership with Lauryn Hill and Pras Michel, the
details of their award-winning album The Score, and the solo
career that followed. For fans of early Wyclef efforts like The
Carnival or later albums like From the Hut, To the Projects, To
the Mansion—and for fans of books like Jay-Z’s Decoded or
Russell Simmons’ Super Rich—Wyclef’s Purpose is an inspiring,
one-of-a-kind look at one of the world’s most talented artists.
Spirit junkie Gabrielle Bernstein 2013-12-31 Gabrielle Bernstein
werd twintig jaar lang achtervolgd door angst: eerst om haar
gewicht en vriendjes, en later om nog steeds haar gewicht, geld,
haar werk Ze vluchtte in allerlei verslavingen, van
koopverslavingen tot pillen. Maar toen ze Marianne Williamsons
Een cursus in wonderen had gelezen, besloot ze het roer radicaal
om te gooien. In Spirit Junkie vertelt Gabrielle hoe ze haar leven
veranderde en geeft zo een nieuwe generatie jonge vrouwen
houvast in hun roerige leven. Ze laat zien hoe je je angst de baas
kunt worden en je visie op je leven kunt veranderen. Zo kan het
dus zomaar gebeuren dat een feestende fashionista met een
eetstoornis uitgroeit tot een van de hipste spirituele gidsen voor
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Hillel Slovak en zijn persoonlijke gevecht tegen een
drugsverslaving. Acid for the Children is een indringend comingof-age-verhaal en een fervente liefdesverklaring aan de helende
werking van muziek.
De Da Vinci code Dan Brown 2009 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.
Special deluxe Neil Young 2014-11-19 Neil Youngs eerste
autobiografie, Waging Heavy Peace, was een internationale
bestseller en een sensatie onder recensenten. The Wall Street
Journal vond het `geweldig: bescheiden, eerlijk, grappig en vaak
ontroerend , terwijl The New York Times het `net zo
charismatisch eigenzinnig als de platen van Mr. Young noemde.
Nu, met Special Deluxe, heeft Young een tweede boek geschreven
met bijzondere herinneringen over zijn jeugd in Canada, zijn
muzikale invloeden, zijn familie, het rock-`n-rollleven en een van
zijn diepste, meest uitbundige passies: auto s. Aan de hand van de
vele vervoermiddelen die hij heeft verzameld en waarin hij heeft
gereden, verkent Young zijn liefde voor de prachtig vormgegeven
vintageautomobiel, en onderzoekt hij zijn pas onlangs ontstane
bewustzijn van de negatieve invloed die zijn hobby op het milieu
heeft. Als fel voorstander van schone energie vertelt hij het
verhaal van Lincvolt, zijn speciaal omgebouwde elektrische auto,
en zijn inspanningen om aan wetgevers en consumenten te laten
zien dat vervoermiddelen die geen benzine slurpen werkelijk
levensvatbaar kunnen zijn. Special Deluxe weet Youngs unieke
lyrische, bijna muzikale stem goed te vangen. Het is grappig,
eclectisch en prachtig openhartig. Special Deluxe is een
onvergetelijke, bonte verzameling herinneringen, illustraties en
politieke overpeinzingen van een van de meest oprechte en
raadselachtige artiesten van deze tijd.
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
De wetgevers Brad Meltzer 2011-12-03 Matthew Mercer en
Harris Sandler werken al jaren voor belangrijke congresleden van
de senaat in Washington. Wanneer de twee vrienden betrokken
raken bij een mysterieus en spannend spel dat op de werkvloer
wordt gespeeld en waar bijna niemand vanaf weet, kunnen ze niet
vermoeden wat de vergaande gevolgen ervan zijn. Tot er een
dode valt. Vastbesloten zet Harris, met alleen de hulp van een
jonge senaatsbode, alles op alles om de waarheid over het spel te
ontrafelen - tot het bloedstollende einde.'De vlotte pen van
Meltzer houdt je letterlijk aan het boek gekluisterd, je kunt het
pas loslaten als je de laatste letters hebt verslonden'
Crimezone.nl'laat lezers naar adem snakken' Publishers
Weekly'boordevol actie' Booklist
Millennials & Management Lee Caraher 2016-10-14 As
management ages and prepares to work longer than previous
generations and Millennials join companies at steady rate,
companies are suffering through tension and dissonance between
Millennials and Boomers, and realizing that they can't just wait
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for management to age out to fix it. Finding productive ways to
work across the generation gap is essential, and the organizations
that do this well will have significant strategic advantages over
those that don't. Millennials & Management: The Essential Guide
to Making It Work at Work addresses a very real concern of large
and small businesses nationwide: how to motivate, collaborate
with, and manage the millennial generation, who now make up
almost 50% of the American workforce. The key is to change
Boomer attitudes from disbelief and derision to acceptance and
respect without giving up work standards. Using real world
examples, author Lee Caraher gives leaders data-driven steps to
take to co-create a productive workplace for today and tomorrow.
De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel
is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is
een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de
jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen
klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is
een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en
verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke
verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het
dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De
boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort
boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Face It Deborah Harry 2019-10-01 De langverwachte
autobiografie van een van de meest iconische rockchicks
allertijden Hoewel Debbie Harry al meer dan veertig jaar door het
leven gaat als icoon en zelfs na haar zeventigste nog hele zalen in
extase brengt als frontvrouw van de Amerikaanse band Blondie, is
het verhaal achter dit icoon al die tijd een mysterie gebleven.
Jarenlang gaf ze geen solo-interviews, maar was ze, onder het
mom van ‘Blondie is een groep’, altijd omringd door haar
medebandleden die zoveel voor haar betekenen. Tot nu. In haar
memoires vertelt Harry het verhaal van hoe een verlegen meisje
uit een adoptiegezin in een klein stadje in New Jersey uitgroeit
tot een fenomeen binnen de muziekwereld. En daarbuiten, want
Debbie Harry is zoveel meer dan alleen de zangeres van Blondie.
Naast haar solocarrière stond ze symbool voor veranderingen in
de kunst, mode en cultuur. Een inspirerend boek waarin de stoere
Harry laat zien zich toch ook kwetsbaar te kunnen opstellen.
De tiende rechter Brad Meltzer 2011-12-08 Ben Addison is pas
afgestudeerd als jurist aan Yale en werkt nu als stagiaire bij het
hooggerechtshof in Washington. Alles lijkt goed te gaan tot hij
per ongeluk informatie doorspeelt aan een oud-medewerker en in
grote moeilijkheden terecht komt. Ben's carrière staat op het spel
en met hulp van zijn vrienden probeert hij het op te lossen. Maar
kan hij zijn vrienden vertrouwen?Ben en zijn vrienden raken
verzeilt in een gevecht van wisselende allianties en misleidingen.
Dit gevecht lijkt een einde te maken aan hun vriendschap,
carrière en misschien zelfs hun leven.Brad Meltzer studeerde
rechten aan Columbia Law School en debuteerde als auteur met
de titel De tiende rechter. Het boek was een groot succes en werd
direct een New York Times Bestseller.. Een jaar na zijn eerste
succes verscheen Moordzaak (Dead Even) en ook deze titel kwam
op de New York Times bestseller lijst. Ook al zijn volgende acht
romans, waaronder De miljonairs en De wetgevers verschenen op
deze beroemde lijst. 'Meltzer heeft het plot goed doordacht, met
een bijzonder levendige climax' The Sunday Times'Spanning en
humor. Een originele combinatie die dit boek tot een echte
pageturner maakt'. Crimezone.nl'Een boeiende, goed
gecomponeerde thriller, waarin de auteur vakkundig het reilen en
zeilen van het hooggerechtshof schildert' NBD Biblion
De laatste donkere dagen Graham Moore 2016-10-17 New
York, 1888. Gaslampen verlichten nog steeds de straten, maar
elektriciteit is in opkomst. Degene die nacht in dag kan
veranderen zal geschiedenis schrijven - en een fortuin verdienen.
Thomas Edison claimt het patent op de gloeilamp en elektriciteit,
en klaagt zijn rivaal George Westinghouse aan voor het
onvoorstelbare bedrag van 1 miljard dollar. Westinghouse kiest
een verrassende advocaat: de onervaren, 26-jarige Paul Cravath.
Een duivels juridisch gevecht volgt, vol spionage, moord en
misleiding. In zijn hunkering naar succes deinst Edison nergens
voor terug, en Pauls opdracht lijkt onmogelijk als hij verwikkeld
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raakt in een titanenstrijd. De laatste donkere dagen is een
fenomenale historische thriller van Graham Moore (1981), de
Oscar-winnende scenarioschrijver van The Imitation Game. De
laatste donkere dagen wordt verfilmd met Eddie Redmayne in de
hoofdrol.
Billboard 2011-10-01 In its 114th year, Billboard remains the
world's premier weekly music publication and a diverse digital,
events, brand, content and data licensing platform. Billboard
publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting
about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile
entertainment issues and trends.
Fluwelen vingers M. E. Kerr 1979 Het is voor een eenvoudige
jongen niet gemakkelijk met een rijk meisje om te gaan, maar hij
heeft veel steun van zijn gedistingeerde grootvader, tot blijkt dat
er in diens verleden iets fout zit.
Een vrouw op de vlucht voor een bericht David Grossman
2015-06-30 Een vrouw op de vlucht voor een bericht is een groots
verhaal over een vrouw, haar twee zoons en hun verschillende
vaders. Een roman over vriendschap en ruimdenkendheid, over
een grote liefde en een versmade liefde, over ouderschap en over
je weg in het leven. Maar het is vooral een ongeëvenaarde roman
over de bijna heldhaftige inspanning van een moeder om een
gezin in stand te houden in een klein en verscheurd land. Israël
verkeert in staat van alarm. Ofer heeft net zijn dienstplicht erop
zitten, maar meldt zich vrijwillig voor een militaire actie op de
Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn moeder, vlucht zonder
mobieltje en zonder radio het huis uit om zich niet te kwellen met
het wachten op een slecht bericht. Ze twijfelt er niet aan dat dit
bericht zal komen. Maar door te weigeren het in ontvangst te
nemen, kan ze misschien de boodschap tegenhouden en haar
zoon redden. Grossmans monumentale roman wordt nu al
beschouwd als een mijlpaal van de hedendaagse literatuur.
Waging heavy peace Neil Young 2012-11-22 Neil Young is al
meer dan veertig jaar muzikant en songwriter. Zijn vierendertig
studioalbums vol rock- n-roll, folk en country met af en toe een
vleugje blues, techno, of andere stijlen zijn tijdloos en blijven
populair. Young staat gedurende zijn hele carrière bekend om zijn
muzikale talent en zijn artistieke integriteit: van de beginjaren
met Buffalo Springfield, zijn baanbrekende soloalbums, tot de
samenwerking met Crosby, Stills & Nash, Crazy Horse en
tientallen andere invloedrijke muzikanten en bands. In elk
decennium sinds de jaren zestig heeft hij ten minste één grote hit
gehad, hij is twee keer geëerd met een plaats in de Rock and Roll
Hall of Fame (als soloartiest in 1995 en als bandlid van Buffalo
Springfield in 1997). Hij is ook bekend als politiek activist,
milieubeschermer en filantroop en is oprichter van onder andere
Farm Aid en The Bridge School, die kinderen met fysieke en
communicatieve beperkingen ondersteunt.
Wie is de Black Panther? Jesse J. Holland 2019-01-30 Black
Panther is zijn naam, Wakanda zijn thuisland, welkom in de
wereld van T’Challa! BLACK PANTHER IS ZIJN NAAM,
WAKANDA ZIJN THUISLAND, WELKOM IN DE WERELD VAN
T’CHALLA De Afrikaanse natie van Wakanda stond tien eeuwen
lang bekend als een onoverwinnelijk land vol onvoorstelbare
technologische uitvindingen. T’Challa, de laatste in een lijn van
krijgerkoningen, is de Black Panther, begiftigd met buitengewone
snelheid en kracht, en een pak dat is gemaakt van de
onverwoestbare metaalsoort waarmee zijn land groot is
geworden: Vibranium. Buitenstaanders zijn nu van plan om de
rijkdommen van Wakanda te plunderen, inclusief de voorraad van
het zeldzame metaal. Aan het hoofd van deze brute aanslag staat
Klaw, een huurmoordenaar met het bloed van T’Challa’s vader
aan zijn handen. Klaw heeft een leger van superkrachtige
huurlingen bij zich, allen vastbesloten om dood en verderf te
zaaien in het ongerepte land.
Rod Stewart Rod Stewart 2013-10-30 Rockzanger Rod Stewart
vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in
Engeland een enorme bestseller was. Rod Stewart brak door met
Maggie May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als Sailing, Da ya
think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen meezingen.
Alle gebeurtenissen uit het leven van de excentrieke zanger
passeren de revue: zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires
met Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij schrijft ook
openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een
zijden draadje hing. Onderhoudend, geestig en soms ontroerend
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beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en `bad
behaviour . Deze enige echte autobiografie bevat veel foto s en
biedt een intieme kijk op de belevenissen van een rockster!
Dream Year Ben Arment 2014-08-05 "Arment helps readers
identify and hone entrepreneurial ideas, ultimately turning them
into fulfilling, exciting, and financially rewarding enterprises."
—Success Somewhere along your road to adulthood, you pushed
your dreams to the side. You had to pay bills. You feared taking a
risk on yourself. If it’s any comfort, you’re far from alone; 66
percent of Americans hate their jobs. But what if someone could
guide you, step-by-step, as you identify, plan, and launch your
dream career—in just one year. That’s what Ben Arment does in
his transformative coaching class, which has helped hundreds of
people reinvent their lives to enjoy greater enthusiasm and
fulfillment while also making a living. Now he’s sharing his best
insights, advice, and inspiring true stories in Dream Year. You’ll
find out how people just like you are discovering (or
rediscovering) what they were truly born to do, then following a
proven process to make it real. There’s no dream too big (or too
small) that is beyond the power of Dream Year.
Neverworld Wake Marisha Pessl 2018-07-03 Beatrice heeft haar
vrienden al een jaar niet meer gezien. Ooit vormden ze een
hechte groep en waren ze populair op school, tot de onverwachte,
mysterieuze dood van een van hen alles veranderde. Wanneer ze
wordt uitgenodigd voor een besloten feestje met de oude groep
besluit ze te gaan, in de hoop meer te horen over de dood van
Jim. Maar in de loop van de avond merkt ze dat ze te ver uit
elkaar zijn gegroeid en geeft ze de hoop op dat ze ooit zal weten
wat er toen is gebeurd. Dan wordt het ochtend. Het stormt hard,
en er klopt een mysterieuze man aan. Hij vertelt iets wat niet
waar kan zijn: de vijf vrienden zitten vast in de tijd, een probleem
dat alleen kan worden opgelost als ze een gruwelijke beslissing
nemen. Voor Beatrice is dit de laatste kans om achter de
waarheid te komen, en haar enige kans om te kunnen overleven.
De Neverworld Wake is begonnen.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Wereldorde Henry Kissinger 2015-03-09 Provocerend en
uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een
wereldreis langs de historische opvattingen over de ordening van
de wereld. Hoe uiteenlopend deze opvattingen ook zijn, iedere
beschaving zag zichzelf als het middelpunt van de wereld en
beschouwde de eigen normen en waarden als universele
standaard. In onze tijd speelt de internationale politiek zich af op
wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen over de hoe
de wereld in elkaar zit, of zou moeten zitten, komen met elkaar in
aanraking. Maar de belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars
spelregels en een gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde
is een uniek boek waarin Kissinger laat zien hoe oude opvattingen
terug te vinden zijn in hedendaagse conflictsituaties en hoe we mogelijk - tot een vreedzame oplossing kunnen komen. Henry
Alfred Kissinger werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn
familie verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het
naziregime. Als politicus en diplomaat is hij overal op de wereld
geweest, stond presidenten met raad en daad terzijde en was
nauw betrokken bij de grote politieke gebeurtenissen van onze
tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn memoires (Classic
Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd
hem de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Johnny Cash Robert Hilburn 2015-09-07 ‘Geweldige biografie. De
totale Cash.’ Matthijs van Nieuwkerk in DWDD In de
veelgeprezen en complete biografie van Johnny Cash vertelt
Robert Hilburn het onverbloemde verhaal van een van de
grootste sterren van de rock-’n-roll. De veelbewogen carrière van
Cash startte bij Sun Records, met Elvis Presley en Jerry Lee
Lewis, en eindigde in 2003 met de dappere, ontroerende video
‘Hurt’, het laatste muzikale hoogtepunt van de dan 71-jarige
Cash. Een leven vol successen, mijlpalen, prijzen, maar ook een
leven met grote teleurstellingen, drugs, tegenslagen en verdriet.
‘In een evenwichtige biografie komen alle kanten van de
countryzanger Johnny Cash aan bod. Schrijver Robert Hilburn
haalt wat mythes onderuit, zonder dat het grote verhaal van diens
volle leven eronder lijdt. Hij schrijft met afstand, maar vanuit
liefde.’ Jan Donkers’ keus voor boek van het jaar in NRC
Handelsblad ‘Johnny Cash is een geslaagde biografie. […] Hilburn
vertelt het verhaal van Johnny Cash in een heel directe vorm.
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Steeds op de huid van de hoofdpersoon; en vaak ook “in diens
hoofd”: door te vertellen wat Johnny zelf dacht en voelde. Door
deze aanpak verveelt het boek geen moment.’ de Volkskrant
‘Hilburn heeft een briljant verhaal geschreven over een nog
briljantere songwriter met al z’n gebreken.’ Keith Richards
Robert Hilburn was meer dan drie decennia hoofd muziekcriticus
en redacteur popmuziek voor de Los Angeles Times. Hij heeft
eerder een boek over John Lennon gepubliceerd en schrijft al zijn
hele leven over poplegendes, zoals Bob Dylan, Elton John,
Michael Jackson, Bruce Springsteen, U2 en Johnny Cash. Hilburn
werkt op dit moment aan de biografie van Paul Simon die ook bij
Spectrum zal verschijnen.
Decoded Jay Z 2010-12-14 Updated with 3 new songs, this is the
intimate, first-person chronicle of the life and work of Jay-Z, born
Shawn Carter in Brooklyn's notorious Marcy Projects, now known
to many as the greatest rapper alive. Told through lyrics, images
and personal narrative, Decoded shares the story of Jay-Z's life
through the 10 codes that define him, giving an unparalleled
insight into his background, influences and the artistic process
that shapes his work. Each chapter features a highly personal
narrative section followed by a visually captivating selection of
his most famous and provocative lyrics underlining the chapter's
themes, along with Jay-Z's own 'decoding' of each lyric,
uncovering the wordplay and stories behind the song. This is a
brilliant insight into the art and poetry of hip-hop, as well as the
life of one of the genre's greatest artists.
Daar staat mij niets van bij Nora Ephron 2011-04-28 In Daar
staat mij niks van bij komt Nora Ephron wederom met scherpe
inzichten over het verleden, heden en toekomst. Ze gaat in op de
moeilijkheden die het leven anno nu met zich meebrengt en haalt
herinneringen op aan alles wat ze (nog) niet vergeten is. Ehpron
schrijft over het kiezen van een bepaalde levensstijl (in haar geval
die van een razende reporter); over het verbreken van relaties
met de mannen in haar leven en over haar haat-liefdeverhouding
met e-mail. Vol met rake observaties is Daar weet ik niets meer
van een genot om te blijven lezen. Van Nora Ephron verscheen
eerder Wat baal ik van mijn hals en heeft vele filmscenarios
geschreven waaronder When Harry met Sally, Heartburn en
Sleepless in Seattle. Ze heeft ook de film Julie & Julia
geregisseerd, gebaseerd op het gelijknamige boek van Julie
Powell. Wat baal ik van mijn hals gaat over vrouwen en ouder
worden. Maar laat deze twee kwalificaties je niet afschrikken.
Ook mannen vinden dit boek leuk. Ook jonge vrouwen en zelfs:
jonge mannen! Paulien Cornelisse
De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli 2017-08-14 Hoe
moeten geïnteresseerde lezers nog iets begrijpen van alle recente
ideeën over de kosmos? In zijn boek legt Rovelli het nu aan een
breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak oude conceptenen
ideeën telkens weer opduiken. En misschien onbedoeld: ook
hoezeer de natuurkunde zelf evolueert.
Het besef van een moeder Sue Klebold 2016-02-18 ‘**** Sue
Klebold schreef een erg moedig boek. [...] eerlijk, [...]
aangrijpend. IJzingwekkend relaas van de moeder van een van de
jongens die 13 mensen doodden op Columbine High School. -NRC
Handelsblad ‘Ontroerend en aangrijpend.’ -Trouw ‘Sue Klebold
durft in Het besef van een moeder ambigu te zijn, en dat is wat
haar boek zo boeiend maakt.’ -Vrij Nederland
Affordable Housing in New York Nicholas Dagen Bloom 2016
How has America's most expensive and progressive city helped
its residents to live? Since the nineteenth century, the need for
high-quality affordable housing has been one of New York City’s
most urgent issues. Affordable Housing in New York explores the
past, present, and future of the city’s pioneering efforts, from the
1920s to the major initiatives of Mayor Bill de Blasio. The book
examines the people, places, and policies that have helped make
New York livable, from early experiments by housing reformers
and the innovative public-private solutions of the 1970s and
1980s to today’s professionalized affordable housing industry.
More than two dozen leading scholars tell the story of key figures
of the era, including Fiorello LaGuardia, Robert Moses, Jane
Jacobs, and Ed Koch. Over twenty-five individual housing
complexes are profiled, including Queensbridge Houses,
America’s largest public housing complex; Stuyvesant Town; Coop City; and recent additions like Via Verde. Plans, models,
archival photos, and newly commissioned portraits of buildings
by-jays-decoded-2010-hardcover-decoded

and tenants put the efforts of the past century into social,
political, and cultural context and look ahead to future prospects
for below-market subsidized housing. A richly illustrated, dynamic
portrait of an evolving city, this is a comprehensive and
authoritative history of public and middle-income housing in New
York and contributes significantly to contemporary debates on
how to enable future generations of New Yorkers to call the city
home. Contributors include: Matthias Altwicker, Hilary Ballon,
Lizabeth Cohen, Andrew S. Dolkart, Peter Eisenstadt, Richard
Greenwald, Christopher Klemek, Jeffrey A. Kroessler, Nancy H.
Kwak, Nadia A. Mian, Annemarie Sammartino, David Schalliol,
Susanne Schindler, David Smiley, Jonathan Soffer, Fritz Umbach,
and Samuel Zipp. Featured housing complexes include:
Amalgamated Cooperative Apartments • Amsterdam Houses •
Bell Park Gardens • Boulevard Gardens • Co-op City • East River
Houses • Eastwood • Harlem River Houses • Hughes House •
Jacob Riis Houses • Johnson Houses • Marcus Garvey Village •
Melrose Commons • Nehemiah Houses • Paul Laurence Dunbar
Apartments • Penn South • Queensbridge Houses • Queensview •
Ravenswood Houses • Riverbend Houses • Rochdale Village •
Schomburg Plaza • Starrett City • Stuyvesant Town • Sunnyside
Gardens • Twin Parks • Via Verde • West Side Urban Renewal
Area • West Village Houses • Williamsburg Houses
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de
dieren Charles Darwin 1873
Trouweloze muziek en verdwijnende inkt Elvis Costello
2015-12-08 Elvis Costello, geboren als Declan Patrick MacManus,
groeide op in Londen en Liverpool als kleinzoon van een
trompettist op de White Star Line en zoon van een jazzmuzikant
die succesvol werd als zanger van een radiodansorkest. Costello
zette de familietraditie voort en veroverde de wereld van de
popmuziek voor zijn vierentwintigste. In dit boek geeft Costello
zijn unieke visie op zijn onwaarschijnlijke en soms komische tocht
naar internationaal succes. Met uitstapjes langs de tot nu toe
onbesproken emotionele fundamenten van zijn bekendste liedjes
en de hits van morgen. Het boek staat vol verhalen en observaties
over zijn beroemde coauteurs en andere samenzweerders. Ook
gaat hij de minder mooie kant van het beroemd zijn niet uit de
weg.
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17 Nieuwe, uitgebreide
editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een
verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe
en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit
standaardwerk tot historicus, antropoloog en sociaal
wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en
muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete
voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s
ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van
ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je
meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met
knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en
stimulerende kracht van muziek.
De tombe van de keizer Steve Berry 2012-06-06 Cotton Malone
ontvangt een anonieme brief met daarin een link naar een
website. Op die site ziet hij dat een onbekende man een vrouw
martelt. Zijn eis aan Malone: 'Bezorg mij het kunstwerk dat ze bij
je in bewaring heeft gegeven' Dit roept grote vragen op, want
Malone heeft geen idee waar hij het over heeft. Op zoek naar
antwoorden stuit Malone op een meedogenloze broederschap en
speurt hij tot in China, waar het terracottaleger al 2200 jaar een
gesloten tombe bewaakt. En juist daarin lijkt de oplossing te
liggen...
Einstein Walter Isaacson 2015-04-03 Einstein: man, mens en
genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The
New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven,
denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op
het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder
overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt
ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties
met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn
gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme.
Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was
hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde
biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de
mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
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Michelle Obama Peter Slevin 2017-07-05 Een inspirerend
verhaal van een wereldwijd icoon, nu met exclusief nawoord voor
de Nederlandse editie 'Het is een lofzang op de eerste zwarte
vrouw in het Witte Huis.' – De Telegraaf Met kundige
verslaggeving, een boeiende vertelwijze en oog voor detail volgt
Peter Slevin Michelle Obama; van haar jeugd in de gesegregeerde
South Side van Chicago tot haar rol als First Lady in het Witte
Huis. Hij gaat in op haar beproevingen aan de Princeton
Universiteit en Harvard Law School tijdens de op racistisch
gebied bewogen jaren tachtig. Ook de dilemma’s waar zij voor
stond, terwijl zij in Chicago hard aan haar carrière werkte, een
gezin grootbracht én haar man hielp om president van de
Verenigde Staten te worden, komen aan bod. Van de lessen die ze
leerde in Chicago tot het gedachtegoed die zij uitdraagt als een
van de meest bewonderde vrouwen ter wereld: Michelle Obama is
een verfrissende en meeslepende vertelling van een bijzondere,
krachtige vrouw. Peter Slevin heeft tijdens zijn journalistieke
carrière uitgebreid geschreven over Barack en Michelle Obama,
en over de politieke campagnes en beleidsdebatten in Amerika.
Hij heeft tien jaar gewerkt voor The Washington Post en werkt
momenteel als professor aan de Medill School of Journalism van
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de Northwestern University. Zijn biografie Michelle Obama werd
genomineerd voor de PEN/Jacqueline Bograd Weld Award for
Biography en stond in de Booklist’s Top Ten Biographies of 2015.
'Een must-read... Een belangrijke biografie... Slevin behandelt de
first lady en haar prestaties met oog voor detail en de nuance die
het verdient.' – Elle Magazine
Just kids Patti Smith 2012-03-05 In de zomer van 1967, wanneer
de hippiecultuur haar hoogtepunt bereikt, ontmoeten Patti Smith
en Robert Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is het begin van
een intense liefdesverhouding en een levenslange vriendschap.
Gedreven door ambitie en een passie voor kunst gaan ze op zoek
naar erkenning en beroemdheid. Smith breekt door als zangeres
en Mapplethorpe wordt een zeer succesvolle fotograaf.
Uiteindelijk vinden ze hun weg naar het beroemde Chelsea Hotel,
waar de crème de la crème van de artistieke wereld resideert.
Patti Smith is auteur, rockzangeres en beeldend kunstenares. In
1975 brak Smith door met haar revolutionaire combinatie van
poëzie en rock. Haar eerste album Horses, met op de cover de
beroemde foto van Robert Mapplethorpe, behoort tot de top-100albums aller tijden. Ze werkte samen met grote artiesten als
Bruce Springsteen, U2 en R.E.M.
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