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Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers Een gemiddeld mens eet 1095 maaltijden
per jaar. Elke maaltijd is een kans op gezondheid en geluk. Voeding is een krachtig medicijn.
Iedere groente, vrucht, noot, graan en boon heeft een unieke samenstelling en een eigen
werking. Wanneer je je deze waardevolle kennis eigen maakt, worden klachten als
slapeloosheid, stress, overgewicht, obstipatie en hoofdpijn verleden tijd. Met Kyra's recepten
kook je de heerlijkste gerechten, en leer je ook natuurlijke medicijnen als kersen en quinoa in
te zetten om tal van klachten te genezen en te voorkomen.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall
Street-handelaar, maar durfde in de begindagen van het internet opnieuw te beginnen als
ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond. Zijn bedrijf Amazon
maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online boekhandel
naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van
Bezos als ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens
grootse ideeën over competitie en innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal
(voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van
gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Een journalist heeft er jaren later nog spijt van dat hij als jonge soldaat in de Russische
burgeroorlog een man die hem in de steppe achtervolgde neerschoot, en op diens paard
ontvluchtte. Wanneer hij deze gebeurtenis vele jaren later in een Engelstalige roman van een
zekere Alexander Wolf tot in het kleinste detail beschreven vindt, concludeert hij dat zijn
toenmalige achtervolger nog moet leven. Hij doet er alles aan om de mysterieuze auteur van
het boek te vinden. Iedereen die hij ontmoet blijkt de schrijver op een andere manier te
kennen, en merkwaardig genoeg is ook zijn vriendin Jelena opvallend geïnteresseerd in Wolf.
Gajto Gazdanov (1903-1971) meldde zich op zestienjarige leeftijd vrijwillig bij het leger en
leerde zo de verschrikkingen van de burgeroorlog kennen. Na een conflict met een meerdere
belandde hij via Turkije en Bulgarije in Parijs. Aanvankelijk was hij dakloos, maar al snel vond
hij werk en begon hij deel uit te maken van het literaire leven van de Russische ballingen in
Frankrijk. Vanaf zijn eerste publicaties werd hij geprezen om zijn talent en in één adem
genoemd met onder anderen Vladimir Nabokov. `Wie dit boek leest, houdt daarna nog meer
van het leven! Maxim Biller, Frankfurter Allgemeine Zeitung `Dit boek zal je de rest van je
leven bijblijven The Guardian `Een vergeten meesterwerk van de twintigste eeuw, een
aanvulling van de wereldliteratuur! Die Zeit `Twee uitgevers dolverliefd op hetzelfde boek... Ze
zijn ongetwijfeld gevallen voor de trefzekere filosofische formuleringen die Gazdanov als
taalkundige scherpschutter bijna achteloos strooit tussen de dagelijkse beslommeringen door.
De beeldende, niet te overdadige schrijfstijl heeft na zestig jaar niets aan kracht ingeboet. Net
als John Williams slaagt deze schrijver erin om kleine alledaagse dingen groots te beschrijven.
Een vergeten pareltje PZC
‘Rodham’, de nieuwe roman van Curtis Sittenfeld schetst een alternatieve geschiedenis over
Hillary Rodham. Zij is een veelbelovende jonge vrouw: ze studeert rechten aan de prestigieuze
rechtenfaculteit van Yale, en maakt naam als activiste en voorvechtster van vrouwenrechten.
En dan valt ze als een blok voor Bill Clinton. Een knappe, charismatische medestudent die zijn
politieke carrière al ijverig in de steigers aan het zetten is. Tussen Hillary en Bill ontstaat een
diepgaande intellectuele, emotionele en fysieke verbintenis. In het echt trouwde Hillary
Rodham met de liefde van haar leven en werd zij de Hillary Clinton die we al decennia kennen.
Maar in deze meesterlijk verbeelde roman kiest Hillary een andere weg en verlaat ze Bill. In de
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daaropvolgende decennia klimt ze op in de Amerikaanse politiek. Haar wegen zullen die van
Bill Clinton telkens opnieuw kruisen, zowel in de politieke arena als privé.
Voor Alex Cross is er niets in de wereld zo belangrijk als zijn familie. Zijn kinderen,
grootmoeder en vrouw Bree komen op de eerste plaats en geven hem de kracht om het kwaad
in deze wereld te bestrijden. Maar er is één crimineel die koste wat kost wil bewijzen dat hij de
grootste genius is in de geschiedenis van de misdaad, en die de middelen heeft om de familie
van Cross in te zetten als wapen in zijn strijd. Om zijn geliefden te beschermen moet Cross in
de aanval, maar als hij terugvecht dan zullen ze sterven. Alex Cross gaat de grootste uitdaging
in zijn leven aan, met dat wat hij het meest liefheeft als inzet.
Na de val van de dictator wordt in een Oosteuropees land een showproces aangespannen
tegen de vroegere leider van de Communistische Partij.
Rebecca, Daniel, Alex en Isabel zijn sinds hun studententijd goede vrienden. Rebecca trouwde
met Daniel, Alex met Isabel en al twintig jaar lang zijn ze onafscheidelijk. Maar dat staat op het
punt te veranderen... Het begint wanneer Alex Isabel verlaat en de eerste scheur in hun, naar
het leek onbreekbare, vriendengroep zichtbaar wordt. Maar het wordt nog erger als Alex zijn
hart uitstort bij Rebecca en haar vertelt waarom. Als Alex niet lang daarna trots vertelt wie zijn
nieuwe vriendin is, is het hek van de dam: Lorna, de te slanke, neurotische en zelfingenomen
collega van Rebecca, haar tegenpool in alles en vijand nummer één. Dat kan niet lang goed
gaan en het ooit zo stabiele vierspel is aan diggelen. Vierspel heeft de unieke, humoristische
tongue in cheek-stijl waarmee Jane Fallon eerder succesvol was in de romans Op de man af
en Krijg je wel. 'Herkenbaar, af en toe schaamteloos en erg humoristisch.' Flair 'Superleuk
boek! Lezen!' Chicklit.nl 'Dit boek heeft alles: het is humoristisch, ontroerend en heeft enorme
vaart.' Daily Express 'Jane Fallon geeft chicklit een intelligente wending.' Instyle
Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn
door naar de halve finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle
roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen
eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel
moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert,
proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de
kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
This book offers an original critique of the billionaire founders of US West Coast tech
companies, addressing their collective power, influence, and ideology, their group dynamics,
and the role they play in the wider sociocultural and political formations of digital capitalism.
Interrogating not only the founders’ political and economic ambitions, but also how their
corporations are omnipresent in our everyday lives, the authors provide robust evidence that a
specific kind of patriarchal power has emerged as digital capitalism’s mode of command. The
‘New Patriarchs’ examined over the course of the book include: Sergey Brin and Larry Page
of Google, Elon Musk of Tesla, Jeff Bezos of Amazon, Mark Zuckerberg of Facebook, and
Peter Thiel. We also include Sheryl Sandberg. The book analyses how these (mostly) men
legitimate their rapidly acquired power, tying a novel kind of socially awkward but ‘visionary’
masculinity to exotic forms of shareholding. Drawing on a ten million word digital concordance,
the authors intervene in feminist debates on patriarchy, masculinity, and postfeminism, locating
the power of the founders as emanating from a specifically racialised structure of oppression
tied to imaginaries of the American frontier, the patriarchal household, and settler colonialism.
This is an important interdisciplinary contribution suitable for researchers and students across
Digital Media, Media and Communication, and Gender and Cultural Studies.
Kniha prináša 30 stru?ných tipov kombinujúcich inšpiráciu, empiricky testované poznatky a
všedné odpovede. Sú obedné prestávky pre slabochov, alebo naozaj podporujú našu
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produktivitu? Je pravda, že môžete zlepši? výkon tímu oby?ajným premiestnením kanvice na
kávu? Pre?o sú porady tak ?asto stratou ?asu a ako to možno napravi?? ?o sú hackerské
týždne a pre?o si ich ?udia osvojujú? Ak v práci h?adáte naplnenie a túžite po menej
hektickom spôsobe života, Rados? z práce vám ukáže smer.
??????????? ?????? ? ??????? ?????? ???????, ?????????? ???? ??????. ???? ????? ??????
???????????? ?????????, ??????????? ? ????????????? ???????, ??????? ?? ????? ????????
????????? ? ???????? ???????????. ??? ? ?????????????? ???????? ??????????? ????? ???
???????? ??????? ? ?????????. ??? ??????? ??????? ????, ??? ???? ??????????????. ?????
???? ????? ??????????, ??? 40 ????? ? ?????? ??????????, ????? ??????????? ?????????
???? ???????????. ?? ?????????? ??????? ????????????, ??????? ??????? ?????????? ??
?????????? ? ??????????????? ?? ???, ??? ???????? ??? ? ???????? ???????? ??????.
Nog geen paar maanden geleden was brigadier Logan McRae nog de held van het
politiekorps. Toen maakte een mislukte inval waarbij een colllega zwaar gewond raakte een
einde aan zijn gouden toekomst. Logan werd overgeplaatst naar het falende team van de
cynische inspecteur Steel.Nu betekent de vondst van het levenloze lichaam van een prostituee
de start van alweer een belabberde dag. Dan worden er nog zes lijken worden gevonden in
een afgebrande woning waarvan alle ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij
uitstek om te bewijzen dat Logan niet thuishoort in Steels unit. Maar dan duikt er een tweede
vermoorde prostituee op.
In #GIRLBOSS vertelt Sophia Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke succes. Ze laat zien
hoe iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf vertrouwt en je instinct volgt. Sophia
Amoruso is de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty Gal, een organisatie met een omzet
van meer dan 100 miljoen dollar en meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze
ooit online verkocht was geen kledingstuk – het was een boek dat ze ergens gestolen had. Tot
haar tweeëntwintigste had ze allerlei verschillende baantjes en geen enkel idee wat ze wilde
doen met haar leven. Toen besloot ze eens te proberen wat vintage kleding te verkopen op
eBay. De rest is geschiedenis
'De schok van de val' van de Britse auteur Nathan Filer is een boek dat iedereen ontroert en
achterlaat met een glimlach. De negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens hun
vakantie stiekem s nachts naar buiten. Alleen Matthew komt veilig terug. Tien jaar later heeft
hij nog steeds moeite met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een vertelling van
een wanhopige jongen, verandert in het verhaal van een moedige jongeman die op zoek is
naar een manier om de herinnering aan zijn broer levend te houden. Nathan Filer heeft met
'De schok van de val' een ontroerend, hartverwarmend en universeel portret over verlies, liefde
en familie geschreven. Met `De schok van de val heeft hij de Costa Book Award 2013
gewonnen.

Een verkrachter teistert de gure straten van Aberdeen. Agent Jackie Watson, de
vriendin van inspecteur Logan McRae, biedt zich aan als lokaas. Na een paar
koude nachten hebben ze een verdachte te pakken: de mateloos populaire
aanvaller van FC Aberdeen. De arrestatie zet veel kwaad bloed onder de
aanhang van de club en de politie moet hem al snel weer vrijlaten: de voetballer
heeft voor elk incident een alibi.Terwijl bijna alle aandacht van de politie en de
media uitgaat naar de verkrachtingen onderzoekt Logan een tweede zaak. In een
loods bij de haven wordt het verminkte lichaam van een onbekende man
gevonden. Als Logan ontdekt dat de man te zien is in een aantal illegale
pornofilms lijkt het erop dat een plaatselijke liefhebber van bondage zijn hobby
misschien iets te serieus neemt... In hun zoektocht naar antwoorden raken Logan
en Jackie verstrikt in een obscure wereld van pornografen, seksshops, sm en
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voetbal.
Terwijl Londen nachtelijke Duitse bombardementen moet zien te doorstaan,
neemt de Britse geheime dienst de Engelse prinsessen Elizabeth en Margaret
onder zijn hoede; de meisjes worden in veiligheid gebracht in een oud landhuis
van de hertog van Edenmore in Ierland. Intussen is Celia Nashe opgetogen als
ze eindelijk wordt overgeplaatst naar MI5. Maar wat ze zich ook had voorgesteld
van haar bijdrage aan de oorlogsinspanningen, niet dit: een afbrokkelend kasteel
in het afgelegen en landelijke Ierland waar ze kindermeisje moet spelen voor de
twee verwende koninklijke wichten. Haar opdracht blijkt algauw veel spannender
te zijn. De plaatselijke bevolking vraagt zich af wie de meisjes die onder haar
hoede vallen precies zijn. En wanneer er opeens een lijk ligt bij het toegangshek
van het landhuis, moet alles in het werk worden gesteld om de waarheid te
achterhalen én moet ze zien te voorkomen dat het een en ander in de
openbaarheid komt.
Tekst van het Middelnederlandse gedicht met prozavertaling in hedendaags
Nederlands.
“??? ???? ?? ????? ‘?? ?’ ??? 30?? ??? ?????” ‘?? ??’?? ??? ??, ???, ????? ??
?? ???? ???? ??. ??? ??? ?? ??? ‘??? ??’ ??? ??? ?? ???, ???? ??? ??, ?? ???
???? ??? ?? ? ?? ?? ???. ? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ?? 9? ???? ???? ? ??
?????? ‘??? ???? ??? ? ??’ ??? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ?????
??? ????? 180? ??? ??? ???? ?? ???. ??? ?? ??(The Joy of Work)?? ?? ?????,
?????, ??? ??? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ???, ??, ???, ???, ??? ? ?? ???
????? ????? ???? ??? ??? ???? ????. ????? ??? ????, ??? ??? ?? ????? ???? ???
??? ? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ? ???? ?? ??? ?? ?? 5.0,
???? ???? ??? 1?? ??? ? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ????? ? ?? ??? ?? ????
???? ??? ???.
De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt
hij. Dan ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De
Generaal’). Ze hebben zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar
dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast wolfje, een
hooghartige kat, een dansende dwergmuis en het meisje Polly vertrekt Kester op
een gevaarlijke missie. Het wordt een race tegen de klok, want ze worden
achternagezeten door de wraakzuchtige Kapitein Skuldiss, die alle dieren
voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én
spannend én ontroerend zijn, en De laatste wilde dieren is dat allemaal.’ Edward van de Vendel
Bestseller del Sunday Times 30 maneras de apasionarte con tu trabajo. Si no
estás contento con tu actual situación laboral, si quieres averiguar cómo se
podrían hacer mejor las cosas, si buscas una mayor satisfacción en el trabajo y
una vida menos agitada, este libro te indicará el camino. Daisley comparte los
resultados de sus descubrimientos a través de 30 sencillas recomendaciones
que son aplicables a todos los aspectos de la vida profesional del siglo XXI, y
que combinan inspiración, experiencia empírica y soluciones prácticas y realistas
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en igual medida.
Is het zover? Maakt de tweede komst eindelijk zijn aantrede? Een jonge priester
in Rome is er als enige volledig van overtuigd wanneer twee jonge maagden in
1987 op mysterieuze wijze zwanger raken. Volgens de Fatimaprofetie gaat de
wedergeboorte van Jezus gepaard met de komst van de duivel. Wie van de
meisjes is zwanger van de redder en wie van de vernietiger? De Romeinse
priester begint een onderzoek in Newport en Ierland en bereidt zich voor op de
zondige taak die hem te wachten staat... De Amerikaanse James Patterson
(1947) is een van de succesvolste auteurs op dit moment met meer dan 300
miljoen verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar
liefst 114 boeken kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67 op
nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen enkele Patterson
thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn bekendste werken zijn de thriller
reeksen over ‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de
‘Women’s Murder Club’-reeks, dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was
op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de Literatuur Award van de
National Book Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen aan het lezen te
krijgen. Voor zijn thrillers, maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij
meerdere prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar
Award.
In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld
van Jobs als opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op
solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het
bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen het
werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn
sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund
door exclusieve verhalen van Jobs’ naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie,
waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs
echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’
ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen –
zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger, ontwikkelde hij
een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie,
Apple tot een van de meest succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het
eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent.
Deze biografie toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer
details over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Vlad, een gezochte oorlogscrimineel uit de Balkan, vestigt zich in een Iers dorpje en doet zich
voor als gebedsgenezer. De lokale bevolking raakt direct in de ban van hun nieuwe
dorpsgenoot. Een van de bewoners, Fidelma McBride, is zo van hem gecharmeerd dat ze hem
smeekt om een kind. De gevolgen van de aantrekkingskracht tussen Vlad en Fidelma zijn
desastreus. De rode stoeltjes is een roman over de niet aflatende zoektocht naar liefde, maar
ook een boek over de eeuwige fascinatie voor het kwaad en de absolute noodzaak om in onze
wereld altijd verantwoording af te leggen voor onze daden.
Plezier in je werk van Bruce Daisley is voor iedereen die met meer plezier naar het werk wil.
Door alle technologische ontwikkelingen zijn we 24/7 bereikbaar en verandert onze werk- en
leefomgeving en de manier waarop de communiceren. Deze veranderingen zouden ons
productiever en creatiever moeten maken, maar zorgen er vaak voor dat we inefficiënt werken,
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ons gejaagd voelen of zelfs burn-out raken. Zijn lunchpauzes daadwerkelijk nuttig? Kunnen
teamprestaties verbeterd worden door simpelweg het koffiezetapparaat te verplaatsen? En wat
is een monnikenochtend en waarom zweren mensen erbij? In 30 korte hoofdstukken laat
Plezier in je werk zien hoe we verandering in ons werk en leven kunnen aanbrengen. Op een
heldere en aanstekelijke manier biedt Plezier in je werk inspiratie, inzicht en praktische en
down-to-earth antwoorden: #Iedereenmetplezieraanhetwerk! ‘Bruce Daisley is op een missie
om het bedrijfsleven te veranderen.’ The Times
__________________________ ‘Bruce Daisley is on a mission to change the world of work.’
The Times __________________________ From the creator of hit podcast Eat Sleep Work
Repeat comes a revolutionary re-envisioning of how to enjoy your job. Do you want to get
more done, feel less stressed and love your job again? Sometimes having a job can feel like
hard work. But between Monk Mode mornings, silent meetings and crisp Thursdays, the
solutions are at your fingertips. Bruce Daisley knows a thing or two about the workplace. In the
course of a career that has taken him from some of the world’s biggest media companies to
Twitter, via Google and YouTube, he has become a leading expert on how we work now. And
in his hugely popular podcast Eat Sleep Work Repeat, he has explored ways to fix it. Now he
shares 30 brilliant – and refreshingly simple – tips on how to make your job more productive,
more rewarding – and much, much more enjoyable. ‘With just 30 changes, you can transform
your work experience from bland and boring (or worse) to fulfilling, fun, and even joyful.’
Daniel Pink, author of When and Drive __________________________ "This is a warm, wise
and funny book which provides a terrific summary of some of the science - and stories - behind
what makes work a positive part of people’s lives. From the importance of lunch to the value of
laughter, this book gives witty and practical advice. I loved it and I’ve already started changing
some of the things I do at work, as a result!" - Professor Sophie Scott "Don't quit yet! In this
book, Bruce shares remarkable advice that may well have you laughing while you work and
truly loving your job." - Biz Stone, Twitter co-founder “Bruce Daisley’s The Joy of Work is a joy
to read. It translates the best of workplace psychology research into practical ways of
establishing creative and liveable cultures at work—a must read for all of us 9-5ers!” - Professor
Sir Cary Cooper, ALLIANCE Manchester Business School, University of Manchester “Bruce’s
The Joy of Work is an important reminder of simple everyday practices to improve how we all
work together, which will lead to greater team and individual happiness and performance.
Great results will follow.” - Jack Dorsey, CEO of Twitter and Square "With just 30 changes,
you can transform your work experience from bland and boring (or worse) to fulfilling, fun, and
even joyful. Bruce Daisley has pulled together threads of research and woven them into a
tapestry of strategies that actually work, and that don't depend on the CEO's sign-off for
implementation. You can begin changing your work culture today at the individual, team, and
organisational levels with these tactics that increase creativity, productivity, and satisfaction.” Daniel Pink, author of WHEN and DRIVE
Naast beroemde romans als The Great Gatsby liet de Amerikaanse schrijver F. Scott
Fitzgerald maar liefst 179 verhalen na. Schrijver Ernest van der Kwast dook in dit omvangrijke
oeuvre en selecteerde Fitzgeralds meest romantische verhalen, waaronder `De rijke jongen,
`Terug naar Babylon en `Winterdromen, het oerverhaal van The Great Gatsby. De vertellingen
knisperen alsof ze gisteren geschreven zijn. Fitzgeralds personages beleven de Amerikaanse
droom, ervaren de desastreuze gevolgen van succes en kiezen voor onbereikbare liefdes.
Voor wie (nader) wil kennismaken met F. Scott Fitzgeralds werk biedt deze bundel een
staalkaart van zijn meesterschap. De Amerikaanse schrijver Francis Scott Key Fitzgerald
(1896-1940) behoort tot de grote Amerikaanse schrijvers van de twintigste eeuw. Voor zijn
romans en verhalen putte hij rijkelijk uit zijn eigen, roerige leven.
So much to read, so little time? This brief overview of Chaos Monkeys: Obscene Fortune and
Random Failure in Silicon Valley tells you what you need to know—before or after you read
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Antonio García Martínez’s book. Crafted and edited with care, Worth Books set the standard
for quality and give you the tools you need to be a well-informed reader. This short summary
and analysis of Chaos Monkeys by Antonio García Martínez includes: Historical context
Chapter-by-chapter overviews Character profiles Important quotes Fascinating trivia Glossary
of terms Supporting material to enhance your understanding of the original work About Chaos
Monkeys: Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley by Antonio García Martínez:
Chaos Monkeys is an autobiographical account of Antonio García Martínez’s time in the
exploding IT start-up scene in California, and his work as Facebook’s marketing manager. He
offers a scathing and hilarious analysis of the landscape of contemporary social media. Based
on his own experience and observations, Martínez unpacks the problems of funding and
developing new tech companies, and the even greater problems of working for a large, up-andcoming corporation run by a visionary—who isn’t necessarily in it for the money. The summary
and analysis in this ebook are intended to complement your reading experience and bring you
closer to a great work of nonfiction.
Dan Lyons was Technology Editor at Newsweek Magazine for years, a magazine writer at the
top of his profession. One Friday morning he received a phone call: his job no longer existed.
Fifty years old and with a wife and two young kids, Dan was unemployed and facing financial
oblivion. Then an idea hit. Dan had long reported on Silicon Valley and the tech explosion.
Why not join it? HubSpot, a Boston start-up, was flush with $100 million in venture capital.
They offered Dan a pile of stock options for the nebulous role of "marketing fellow." What could
possibly go wrong? What follows is a hilarious and excoriating account of Dan's time at the
start-up and a revealing window onto the dysfunctional culture that prevails in a world flush
with cash and devoid of experience. Filled with stories of meaningless jargon, teddy bears at
meetings, push-up competitions and all-night parties, this uproarious tale is also a trenchant
analysis of the dysfunctional start-up world, a de facto conspiracy between those who start
companies and those who fund them. It is a world where bad ideas are rewarded with hefty
investments, where companies blow money lavishing perks on their post-collegiate workforces,
and where everybody is trying to hang on just long enough to cash out with a fortune.

Be More Pirate van Sam Conniff Allende verandert de manier waarop je vandaag en
morgen leeft, denkt en werkt. Piraten stonden voor rebellie, doelbewustzijn en kracht.
Ze hebben niet alleen de regels overtreden, ze herschreven ze ook. En dat kun jij ook.
Om onszelf en de wereld te veranderen zou iedereen wat meer piraat moeten worden.
Wat je ambities, ideeën en uitdagingen ook zijn! Be More Pirate onthult de technieken
van nobele piraten van weleer en helpt je moediger, effectiever en creatiever te zijn.
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter
wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft
het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand
beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat
op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt
ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn?
Waarom vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er,
in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog
iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook
een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de
strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe
zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele
behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de
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concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt
leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
An instant New York Times bestseller, Dan Lyons' "hysterical" (Recode) memoir, hailed
by the Los Angeles Times as "the best book about Silicon Valley," takes readers inside
the maddening world of fad-chasing venture capitalists, sales bros, social climbers, and
sociopaths at today's tech startups. For twenty-five years Dan Lyons was a magazine
writer at the top of his profession--until one Friday morning when he received a phone
call: Poof. His job no longer existed. "I think they just want to hire younger people," his
boss at Newsweek told him. Fifty years old and with a wife and two young kids, Dan
was, in a word, screwed. Then an idea hit. Dan had long reported on Silicon Valley and
the tech explosion. Why not join it? HubSpot, a Boston start-up, was flush with $100
million in venture capital. They offered Dan a pile of stock options for the vague role of
"marketing fellow." What could go wrong? HubSpotters were true believers: They were
making the world a better place ... by selling email spam. The office vibe was frat house
meets cult compound: The party began at four thirty on Friday and lasted well into the
night; "shower pods" became hook-up dens; a push-up club met at noon in the lobby,
while nearby, in the "content factory," Nerf gun fights raged. Groups went on "walking
meetings," and Dan's absentee boss sent cryptic emails about employees who had
"graduated" (read: been fired). In the middle of all this was Dan, exactly twice the age of
the average HubSpot employee, and literally old enough to be the father of most of his
co-workers, sitting at his desk on his bouncy-ball "chair."
Geeks, hackers and gamers share a common ‘geek culture’, whose members are
defined and define themselves mainly in terms of technology and rationality. The
members of geek culture produce and circulate stories to express who they are and to
explain and justify what they do. Geek storytelling draws on plots and themes from the
wider social and cultural context in which geeks live. The author surveys many stories
of heated exchanges and techno-tribal conflicts that date back to the earliest days of
personal computing, which construct the “self” and the “enemy”, and express and
debate a range of political positions. Geek and Hacker Stories will be of interest to
students of digital social science and media studies. Both geeky and non-technical
readers will find something of value in this account.
'Brutus' van Kathryn Tempest vertelt het levensverhaal van de Romeinse senator, een
van de mannen die in 44 v.Chr. Julius Caesar vermoordde. Dankzij Shakespeare is die
daad wereldberoemd. Historica Kathryn Tempest schetst in de biografie ‘Brutus’ een
portret van een bijzondere Romeinse senator. Hij was filosoof, staatsman,
vredestichters en legeraanvoerder. Maar bovenal is Marcus Junius Brutus bekend als
’s werelds beroemdste moordenaar. Brutus was controversieel en ondoorgrondelijk,
ook voor zijn tijdgenoten. Zijn rol in de moord op Julius Caesar, de minnaar van zijn
moeder, was opmerkelijk. Tempest stelt in deze biografie een interessante vraag: Was
Brutus fout om zijn vriend en beschermheer te vermoorden, of had hij gelijk zijn
vaderlandsliefde en idealen boven zijn persoonlijke voorkeuren te stellen? Kathryn
Tempest dook in het bronnenmateriaal uit Brutus’ tijd en brengt met haar briljante
biografie ‘Brutus’ de imposante man tot leven.
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