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'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.
Geheimen en verboden verlangens hebben spannende gevolgen... Je leest het
in Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het tweede deel in de Harbingerserie. ‘Rage and Ruin’ is het tweede deel van de spannende fantasy-serie
Harbinger van Jennifer L. Armentrout. Trinity moet alles op alles zetten om de
Harbinger te vinden, een wezen dat Wachters en demonen zonder reden
vermoord. Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen Trinity en Zayne, maar als
zij erachter komen dat ze niet samen kunnen zijn, probeert Trinity haar
gevoelens voor Zayne te vergeten. Als de spanning oploopt merken ze pas hoe
erg ze elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal het hen samen lukken om hun krachten
te bundelen en de kwade, duistere krachten van de Harbinger te verslaan?
Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’ is het spannende tweede deel in de
Harbinger-serie en het vervolg op 'Storm and Fury'. Deze serie is een spin-off
van Armentrouts eerder verschenen Dark Elements-serie. Armentrout is verder
bekend van haar populaire Lux-serie.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie
-- on cover.
Handleiding voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van een website.
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.
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Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort
boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Vol. 57, no. 3 is a "Directory issue."
Lees hoe je projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om een geslaagd
projectmanager te worden. In onze tijd- en kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge
verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je succes bereiken? Dit praktische boek
brengt je de beginselen van projectmanagement bij en laat zien hoe je die gebruikt om een
project succesvol te managen,van begin tot eind. Als je je aan het voorbereiden bent op het
PMP®-examen (ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management Institute) kun je gerust
zijn; dit boek staat op één lijn met het handboek voor dat examen. Stanley E. Portny is
consultant in projectmanagement en gediplomeerd Project Management Professional (PMP®).
Hij gaf trainingen en adviezen aan meer dan honderdvijftig openbare en particuliere
organisaties. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and
their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to
be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.
De moderne klassieker van Dave Eggers Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt
aangenomen bij de Cirkel, het machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails
van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar
verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts
één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.
Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de groepsactiviteiten en de feestjes,
de oneindige mogelijkheden – zelfs als ze het leven buiten de campus langzaam uit het oog
verliest, een ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage aan de
Cirkel steeds meer openbaar wordt. De Cirkel is een intelligente, scherpe en spannende
roman die vragen oproept over ons geheugen, onze geschiedenis, privacy, democratie en de
grenzen aan onze kennis van de wereld.
Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat
nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt
krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason
Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij
wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen
die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit
heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason
Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit
geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld
waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe
kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en
afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt
naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een
angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson,
it still maintains the highest global circulation of any African American-focused magazine.
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