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Cultuurfilosofische beschouwingen over het romantische verlangen naar eenheid tussen beleving en inhoud, ook in de hedendaagse cultuur.
Includes Proceedings of the British Numismatic Society.
Walter Isaacson, auteur van de bekroonde bestsellers over Steve Jobs, Einstein en Benjamin Franklin, brengt Leonardo da Vinci tot leven in deze geweldige biografie. Gezien in DWDD De geheimen van de
grootste genie uit de geschiedenis 'Verslavend.' Trouw 'Een bron van verbazing en verwondering.' **** de Volkskrant 'Een schitterende zoektocht naar de man die geen verschil maakte tussen kunst en
wetenschap.' ***** Het Parool 'Monumentale, prachtig geïllustreerde biografie.' Historisch Nieuwsblad Leonardo da Vinci wordt gezien als het meest creatieve genie ooit. Naast zijn wereldberoemde werk als
schilder was hij ook uitvinder, schrijver, architect, beeldhouwer, componist, anatomist, filosoof, natuurkundige, scheikundige en ingenieur. Op basis van duizenden pagina’s van Da Vinci’s aantekenboeken
en nieuwe ontdekkingen over zijn leven en werk vertelt Isaacson een prachtig verhaal over hoe Da Vinci’s kunst verweven is met de wetenschap. Hij laat zien hoe Da Vinci’s genialiteit gebaseerd was op
vaardigheden die we in de hand hebben, zoals zijn onstilbare nieuwsgierigheid, zorgvuldige observatie en verbeeldingskracht die grenst aan fantasie. Walter Isaacson is auteur van talloze biografieën die
alom worden geprezen, waaronder Steve Jobs, Einstein, en Benjamin Franklin. Hij is CEO van het Aspen Institute en voorheen voorzitter van CNN en hoofdredacteur van Time Magazine.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van dit moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door zijn
dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste
niveau te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer van Silicon Valley. Geschreven op basis van
exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
Roofbouw - Limitless Stel dat er een pil bestond waarvan je rijk en machtig werd. Bent u sterk genoeg om de ultieme verleiding te weerstaan? Een nieuwkomer op Wall Street maakt in razend tempo carrière.
De basis van zijn succes: intellect en briljant analytisch vermogen. Zijn geheim: een dubieus verkregen smart drug Roofbouw is een supersnelle, maar vooral zeer intelligente thriller van Alan Glynn, die zich
met dit boek op het niveau begeeft van John Grisham en Michael Ridpath. Tot nu toe heeft het Eddie Spinola niet echt meegezeten, niet in zijn liefdesleven en al helemaal niet in zijn carrière. Op zijn
zesendertigste kan hij als freelancecopywriter net het hoofd boven water houden in de jachtige drukte van Manhattan. Totdat hij zijn ex-zwager Vernon tegenkomt, van wie hij een klein, wit pilletje krijgt. Net
ontwikkeld door een groot farmaceutisch bedrijf, vertelt Vernon, maar nog niet officieel geregistreerd. Een zogenaamde smart drug, aangeduid als MDT, die je energie geeft en je creatieve vermogens
stimuleert. Met MDT kan Eddie de hele wereld aan en door een macabere samenloop van omstandigheden krijgt hij opeens een aardig voorraadje: als Vernon wordt vermoord, is Eddie in de buurt en kan hij
de hand op een paar honderd pillen leggen. Met zijn scherpe geest en zijn briljante analytische vermogens weet Eddie snel veel geld te verdienen en in stormachtig tempo maakt hij naam op Wall Street.
Totdat verontrustende bijwerkingen van zijn verslaving de kop opsteken in de vorm van black-outs, stukken tijd waarvan Eddie zich achteraf niets herinnert. En waarin hij weleens gruwelijke dingen gedaan
zou kunnen hebben

'Als de dood' van Peter James is deel 10 in de thriller-serie rondom inspecteur Roy Grace. Roy Grace figureerde voor het eerst in de hittitel 'Doodsimpel'.Voor de fans van Lee
Child, Ian Rankin en Inspector Morse. Online dating, stalken, en obsessie; ingrediënten voor een steengoeie thriller. Via een online datingsite ontmoet Red Westwood haar
nieuwe liefde. Maar gaandeweg hun relatie blijkt de man duistere en onaangename kanten te hebben. De liefde verwordt tot terreur en Red weet zich met behulp van de politie
aan hem te ontworstelen maar dan begint de nachtmerrie pas echt... Roy Grace staat voor de taak deze zaak tot een goed einde te brengen.
Cultuurfilosofische beschouwing van de maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van de informatica.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley
heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van
PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van
een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read
voor iedere ondernemer!
In Danielle Steels roman (On)mogelijk zorgt een gepassioneerde relatie voor problemen in het leven van galeriehoudster Sasha de Suvery en de talentvolle jonge schilder Liam.
Sasha de Suvery is plotseling weduwe geworden. Ze heeft een goedlopende galerie in Parijs, maar is erg ongelukkig. Haar weg naar het succes is langs traditionele paden
gegaan. Dan ontmoet ze de jonge, veelbelovende schilder Liam, die er een veel wildere levensstijl op na houdt. Onontkoombaar ontvlamt een gepassioneerde relatie tussen hen,
maar er liggen problemen op de loer. Kan Sasha haar reputatie bewaken in deze scandaleuze relatie? En hoe gaat Liam om met deze zelfbewuste en vastberaden vrouw? Een
drama in Liams familie lijkt beiden te dwingen tot een onmogelijk offer. Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer
dan 20 van haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com
In Danielle Steels roman Zonsondergang in St. Tropez probeert een vriendengroep aan de Franse Rivièra een tragedie te verwerken, maar dan loopt alles anders dan
verwacht... Traditiegetrouw komen drie bevriende echtparen op oudjaarsavond bij elkaar, zich niet bewust van de tragedie die hun boven het hoofd hangt. Twee weken later
verliest Robert zijn vrouw Anne. Maanden later dringen de vrienden er bij Robert op aan om toch mee te gaan naar de Franse Rivièra, zoals ze gepland hadden met oudjaar. In
St. Tropez blijkt het vakantiehuis een bouwval te zijn, en de huishoudster houdt zich vooral met haar poedels bezig. Bovendien blijkt de vriendin die Robert heeft meegenomen
een beeldschone filmster te zijn aan wie de andere vrouwen meteen een hekel hebben. Onder de brandende zon van St. Tropez proberen de vrienden hun vriendschap te
behouden, ontstaat er een nieuwe liefde en gebeuren er wonderbaarlijke dingen... Danielle Steel heeft van haar ruim 100 boeken rond de 650 miljoen exemplaren verkocht in 69
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landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in 1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het begin als distributeur voor de
Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen.
Jeff Johnson, Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat
Johnson erop gewezen had dat alle grote merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als de K of de X, die in
je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike werd in
1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
Een medewerker van het onderwater-researchteam van de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de Verenigde Staten de beschikking krijgen over de ontdekte schatten van de
Alexandrijnse bibliotheek.
Cultuurfilosofische artikelen over tragische aspecten van de hedendaagse cultuur.
Dit boek biedt een humanistische visie op de beeldcultuur die ons omringt maar vaak ook dreigt te wurgen. Het helpt de lezer beelden te analyseren om er daarna gefundeerd over te kunnen
reflecteren. Zowel het grote aanbod van 'beelden' als schilderijen, foto's, afficches, video, film, media, kaarten, digitale afbeeldingen als de wetenschappelijke iconografie, op artistiek,
decoratief én propagandaniveau, komen aan bod. Anders zichtbaar wil immers een bijdrage leveren aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. De auteurs zijn
getalenteerde humanisten, cultuurwetenschappers, agogen, filosofen, pedagogen, kunsthistorici, communicatiewetenschappers, sociale wetenschappers, historici, en vooral: kritische vrijdenkende waarnemers. Hun deskundigheid is bijeengebracht in leesbare teksten over zingeving en humanisering. Bij zingeving staat de mens als individu centraal, met begrippen als
identiteit, moraal en levensbeschouwing. Humanisering richt zich op de maatschappelijke context, op het functioneren van organisaties en maatschappelijke verhoudingen. Beide begrippen
zijn nauw met elkaar verweven, zowel in het onderwijs als in het onderzoek en in de samenleving. Anders zichtbaar biedt een selecte verzameling kritische opstellen aan die uitmunten door
hun creativiteit. Het resultaat is een boek waarin een verrassende verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komt: van Jean-Luc Godard tot Yilmaz Güney, van de engel, de maagd en de
koorddanser over Friedrich Nietzsche tot de lege sokkel van David Teniers, van Limburgse mijnwerkers tot de herberg met het hoefijzer in Luik, van Jan Cox en Sembène Ousmane over
René Magritte tot Merlin Spie en Guido Vrolix, van Bart De Wever, lesbiennes en Kunst in Mode, over de Reuzen van Royal de Luxe tot het verstilde beeld van Paul Van Gysegem, van
moderniteit en conceptueel design tot intersubjectief wandelen met het landschap, van Walter Benjamin over Agnes Varda tot Roland Barthes, van Michelangelo Antonioni tot Ed van der
Elsken om daarna Chantal Akerman en Eric Adam te ontdekken tot plots Machiavelli opduikt in het virtuele 'Belgiëque' en alles anders zichtbaar wordt. Anders zichtbaar is een uitnodiging aan
iedereen die een stap vooruit wil zetten op weg naar een praktische toepassing van de kennis over beelden. Door de verscheidenheid en de diepgang is deze bundel meteen een
referentiewerk over hedendaagse beeldcultuur.
Superhelden hebben zich losgemaakt van stripboeken en zijn een dynamisch onderdeel geworden van onze cultuur. Doordat zij voortdurend grenzen opzoeken, houden zij ons een spiegel
voor. Daardoor krijgen we de kans onszelf en onze onbegrensde mogelijkheden beter te begrijpen. Chopra ontrafelt de zeven wetten van de wereld van superhelden. Hij legt de waarde ervan
uit en laat zien hoe je ze kunt toepassen in je eigen leven en in de wereld om je heen.
Hij voelde een huivering van opwinding door zich heen trekken toen hij begon te lezen. Tijdens een sneeuwstorm strandt architect Charles Waterston in een dorpje in Massachusetts. Daar
wordt hem een prachtig huis te huur aangeboden. Een klein kasteel, diep verscholen in de bossen en ooit, lang geleden, gebouwd door de Fransman François de Pellerin voor zijn geliefde
Sarah Ferguson, gravin van Balfour. Vanaf het moment dat Charles het huis binnenstapt, is hij vastbesloten te blijven. Hij voelt Sarahs aanwezigheid en weet dat zij hem iets te vertellen heeft.
Iets dat bepalend kan zijn voor zijn toekomst en geluk... In De geest weeft Danielle Steel op prachtige wijze heden en verleden samen tot een roman over liefde en troost.
Analyse van de tegenwoordige Nederlandse (populistische) politiek, met adviezen vanuit een postmodernistische visie hoe het populisme actief kan worden bestreden.
Deanne zou gelukkig moeten zijn maar een eenzame, stille zomer verandert alles. Het einde van een zomer Deanne was achttien toen ze trouwde met de aantrekkelijke Franse advocaat
Marc-Edouard Duras. Nu, op haar zevenendertigste, zou ze samen gelukkig moeten zijn in hun elegante huis in San Fransisco met hun dochter. Maar een eenzame, stille zomer verandert
alles en Deanne realiseert zich dat niet alleen aan de zomer maar ook aan haar relatie een einde zal komen...
‘Het leven wordt vaak vergeleken met een spel. Helaas krijgen we er geen spelregels bij en vertelt niemand ons hoe we het moeten spelen. We beginnen dus gewoon bij “Af”, verplaatsen
ons over het bord, en hopen maar dat we het goed doen.’ Vijfentwintig jaar geleden maakte Chérie Carter-Scott Ph.D. een lijstje van haar Tien regels om een mens te zijn. De regels werden
driftig gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen, kantoren en binnen gespreksgroepen. Niemand wist wie de schrijfster was en ze werden twintig jaar later dan ook onder het kopje
‘Anoniem’ opgenomen in de wereldwijde bestseller Balsem voor de ziel. Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels is de uitgebreidere versie van het oorspronkelijke lijstje. In heldere taal
legt de schrijfster hier uit wat de regels inhouden en hoe u ze kunt toepassen om een gelukkiger mens te worden. ‘De regels stralen een zeer positieve kracht uit…’ Libelle ‘Een gids in het
moderne level.’ GPD
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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Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook 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. De enige geautoriseerde en volledige
biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld
van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de
wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO
van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
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