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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!
Het boek bij de SBS-hitserie Over de hele wereld ontregelen agressieve dieren het
dagelijks leven. Jackson Oz, een jonge bioloog, beziet de escalatie met een steeds
heviger angst. Wanneer hij bij een aanval in Afrika een groep leeuwen nauw ziet
samenwerken, begrijpt hij dat de omvang van de ramp nog veel groter is dan gedacht.
Met de hulp van ecologe Chloe Tousignant probeert Jackson de wereldleiders te
waarschuwen voor het te laat is. De aanvallen worden steeds wreder en slimmer en als
de oorzaak niet snel wordt achterhaald, zal de mens nergens meer veilig zijn.
'Het teken van de Zwarte Dood' is het tweede deel in de Sleedoorn-trilogie: een
historische serie vol spannende puzzels, ingewikkelde codes en een vleugje magie.
Page 1/19

Read Book Death Cure For Ibooks App Free
Londen, 1665: de Zwarte Dood De Zwarte Dood waart rond in Londen en de stad is
vervuld van ziekte en angst - tot een onbekende apotheker opduikt met een
geneesmiddel dat echt lijkt te werken. De apotheek van Sleedoorn wordt uitgekozen
om het middel te bereiden. Maar als een moordenaar de apotheker bedreigt en de
ziekte wel heel dichtbij toeslaat, worden Christopher en zijn trouwe vriend Tom
gedwongen in actie te komen en alle raadsels op te lossen. De trilogie van Sleedoorn
De Sleedoorn-trilogie is een razend spannende serie vol vriendschap, humor, mysterie
en gevaar. Boekenwebsite Hebban gaf deel 1 in de serie 5 sterren: "De sleutel van
Sleedoorn is een geweldig avonturenboek waar veel in te beleven valt. Erg knap
gedaan en zeker een aanrader."
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met
gigantische muren eromheen. De jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er
doen of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze gevangen zitten in een
labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te
vinden, maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de muren en wacht onherroepelijk
de dood. Thomas zet alles op het spel om uit het labyrint te ontsnappen, en om het
ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s
everseller The Artist’s way. Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode
van Julia Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste boek over
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creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een
onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant
als toen het voor het eerst verscheen, of misschien nog wel relevanter; het is krachtig,
prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de
invloed die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste
jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten voor het creatieve proces heeft geleid. Deze
editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor een nieuw
decennium.
Michael dacht dat als hij zou helpen om cyberterrorist Kaine op te sporen, VirtNet weer
veilig zou zijn voor gamers. Niets bleek minder waar. De waarheid is vreselijker dan hij
ooit had kunnen denken. Kaine blijkt een Tangent, een tot leven gekomen
computercode. Kaine heeft een manier gevonden om Tangenten in de hersenen van
mensen te plaatsen en de controle over te laten nemen. Hij wil alle mensen op aarde
vervangen door Tangenten. Michael lijkt de enige te zijn die hem kan stoppen...
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,
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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.
Een paar jaar na de laatste wereldoorlog krijgt een medewerker van de Verenigde
Naties de opdracht om de geschiedenis van die oorlog, World War Z, op schrift te
stellen. Hij spreekt slachtoffers uit tientallen landen, die hem vertellen over de
verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het verhaal begint in China, als een
jongetje een geheimzinnige infectie oploopt en verandert in een zombie. Het is het
begin van een gruwelijke pandemie die zich door illegale orgaanhandel razendsnel
verspreidt over de hele wereld. World War Z is meer dan een post-apocalyptsche
thriller van formaat: het laat zich lezen als een vlijmscherp commentaar op falende
politici, corrupte bedrijven en bekrompen fundamentalisten.
Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit- e-readers. Ons lichaam produceert
voordurend beschadigde cellen. Niet iedereen krijgt echter kanker. Genetische factoren
spelen in ten hoogste 15 procent van de gevallen een rol, het overgrote deel heeft te
maken met onze levenswijze. Hoe komt het dat borst-, darm- en prostaatkanker in het
Westen veel vaker voorkomen dan in Azië? En dat bij Japanners die zich in het Westen
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vestigen prostaatkanker op den duur even vaak voorkomt als bij ons? Kennelijk is er
iets in de levenswijze van Aziaten dat voorkomt dat microtumoren tot ontwikkeling
komen. Volgens Dr. David Servan-Schreiber zouden we een bijdrage kunnen leveren
aan het voorkomen van kanker door: * ons te wapenen tegen verstoring van ons milieu;
* onze voeding aan te passen * psychologische trauma's te verwerken; * een andere
relatie aan te gaan met ons lichaam De auteur spreekt niet alleen als arts en
onderzoeker. Hij onthult dat hij zelf kanker heeft gehad en vertelt hoe hij de ziekte te lijf
is gegaan. Door dit heftige innerlijke avontuur met ons te delen hoopt David ServanSchreiber dat hij iedereen, in welke omstandigheden dan ook, kan helpen om het geluk
aan zijn of haar zijde te krijgen.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor
nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke
behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been.
Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de
zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn.
Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter
Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen
besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de
personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar
Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van
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hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden
kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook
geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog
en is bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van
‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren
verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times
bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In
Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de
publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde
de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De
film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Persoonlijk relaas van de Amerikaanse auteur, die als kind erstig werd mishandeld,
maar die zijn trauma's wist te overwinnen.
'Tegenwoordig kennen mensen van alles de prijs, maar van niets de waarde.' Met deze
beroemde woorden van Oscar Wilde opent Raj Patel zijn boek, waarin hij aantoont dat
het een misvatting is om de prijzen van artikelen te beschouwen als een manier om de
wereld te waarderen. De kosten van hamburgers bijvoorbeeld zijn veel hoger – denk
aan overgewicht en hartkwalen – dan hun prijs in fastfoodketens doet vermoeden. We
krijgen gsm’s haast gratis bij een abonnement, maar vergeten dat het noodzakelijke
erts (coltan) gedolven wordt in de mijnen van Congo door vrouwen die in slechte
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omstandigheden en met het risico op mishandeling en verkrachting nog geen 140 euro
per jaar verdienen. Aan de hand van deze en andere voorbeelden vraagt Patel zich af
op welke andere manier we de waarde van de wereld kunnen uitdrukken en hoe we de
balans in de maatschappij kunnen hervinden. Hij focust daarbij op de rol van de politiek
in de mondiale economische crisis in combinatie met de klimaat- en voedselcrisis.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit
magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal.
Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de
heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten
kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer
voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje
vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar eigen dochter. Met de
jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag
nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al
jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat
het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de
maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The
Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal
voor het mooiste kinderboek.
Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo
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Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van
Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende maar onevenwichtige
leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid
maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan naar de
antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn
luxe maar oppervlakkige bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar
een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de
mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en
intenser, gelukkiger en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is
een inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt
vermengd met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap voor stap
de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
Laat je opnieuw verleiden door de wereld van ‘Chocolat’! In ‘De aardbeiendief’ neemt
bestsellerauteur Joanne Harris ons mee terug naar het Franse platteland en de
chocolaterie van Vianne Rocher. Na haar vele omzwervingen heeft Vianne Rocher in
Lansquenet, waar ze ooit als buitenstaander de boel flink opschudde, eindelijk een
thuis gevonden. Samen met haar dochter Rosette runt ze de chocolaterie. Zelfs père
Reynaud is een goede vriend, in plaats van een tegenstander. Maar als de oude
bloemist Narcisse sterft en een deel van zijn land aan Rosette nalaat, strijkt in zijn oude
winkel een mysterieuze vreemdeling neer die een duistere wind doet waaien. Opnieuw
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loopt een scheidslijn door het dorp – maar dit keer staat Vianne aan de andere kant...
‘De aardbeiendief’ is het vierde boek met Vianne in de hoofdrol, na de bestsellers
‘Chocolat’, ‘Rode schoenen’ en ‘De zoetheid van perziken’. ‘Een boek om van te
smullen. Chocolat is een verrukkelijke roman.’ Margriet ‘Rode schoenen verlicht je
avond. Je wordt verleid met liefde en fantasie.’ De Standaard ‘Bij sommige boeken wil
je het van de daken schreeuwen: dit boek moet je lezen! De zoetheid van perziken is
zo’n boek.’ Telegraaf VROUW
Thomas, Teresa en de andere overlevenden van het labyrint zijn ontsnapt. Maar zijn
hun beproevingen nu echt voorbij? Kunnen ze nog terugkeren naar hun oude levens,
waarvan ze zich niets meer herinneren? Zijn hun redders te vertrouwen? Teresa wordt
van de groep gescheiden. Om haar terug te vinden staat Thomas en de anderen een
aantal zware opgaven te wachten.
Rosemary woont al haar hele leven in de Londense wijk Brixton. Maar haar buurt is
onherkenbaar veranderd; de bibliotheek waar ze vroeger werkte werd gesloten, de
kruidenier die iedereen kende is nu een trendy bar en haar geliefde man, George, is
overleden. Wat haar vooral nog plezier brengt, is zwemmen. Kate is net verhuisd en
voelt zich alleen in de grote stad. Ze is begonnen met haar eerste baan voor een lokale
krant. Als het buitenzwembad van Brixton met sluiting wordt bedreigd, weet Kate dat dit
een kans is op een goed verhaal. Rosemary weet dat dit het moment is waarop ze ook
haar laatste strohalm kan verliezen. De twee besluiten zich samen in te zetten voor het
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behoud van deze belangrijke plek in de wijk. Want het zwembad is meer dan alleen een
plaats waar gezwommen wordt. Door hun actie laten Kate en Rosemary zien wat de
waarde is van gemeenschap en van verbondenheid, en tonen zij hoe heel gewone
mensen zich sterk kunnen maken voor datgene waar hun hart ligt. ‘Het zwembad is
een stralend en hartverwarmend debuut – een ode aan zachtheid en vriendschap, aan
alle waarden die we meer zouden moeten koesteren.’ – Sarah Winman
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de
aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond) gevolgd door de routinehandeling (ik
neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is lekker fris!). Je bewust
worden van dit proces is een sleutel tot succes op vele gebieden: het kan de
productiviteit op je werk verhogen en je creativiteit vergroten.
‘Beste mw. Bird’ van AJ Pearce is een onweerstaanbare debuutroman over de kracht
van vriendschap ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Londen. Emmy reageert op
een advertentie waarmee haar droomcarrière als oorlogscorrespondente in vervulling
zal gaan. Denkt ze. Ze blijkt brieven te moeten beantwoorden voor een damesblad.
Ongepaste brieven horen in de vuilnisbak, aldus haar baas, mevrouw Bird. Maar als
Emmy de soms wanhopige smeekbeden leest, besluit ze deze lezeressen in het
geheim terug te schrijven. Dit boek is een ode aan de kracht van vriendschap, de
vriendelijkheid van onbekenden en de moed van gewone mensen in buitengewone
tijden. AJ Pearce komt uit Hampshire, Engeland, en is historicus. De vertaalrechten van
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haar debuutroman ‘Beste mevr. Bird’ zijn aan dertien landen verkocht. ‘Geestig,
ontroerend en hartverwarmend.’ – John Boyne, auteur van ‘De jongen in de
gestreepte pyjama’ ‘Een heerlijk boek.’ – Publishers Weekly
De debuutroman van de dichter Ocean Vuong is een schokkend familieportret en een
indringend relaas van een eerste liefde, waarin de bezwerende kracht van taal en
verhalen wordt aangewend als middel om te overleven en kloven te overbruggen. Op
aarde schitteren we even is een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan lezen.
De schrijver van de brief, de achtentwintigjarige Hondje, legt een familiegeschiedenis
bloot die voor zijn geboorte begon - een geschiedenis waarvan het brandpunt in
Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot delen van zijn leven waar zijn moeder
nooit van heeft geweten, en doet hij een onvergetelijke onthulling. De roman is behalve
een getuigenis van de problematische maar onmiskenbare liefde tussen een
alleenstaande moeder en haar zoon, ook een genadeloos eerlijk onderzoek naar ras,
klasse en mannelijkheid. Op aarde schitteren we even stelt vragen die centraal staan in
het Amerika van nu, dat ondergedompeld is in verslaving, geweld en trauma. Het is een
roman vol mededogen en tederheid over de kracht van je eigen verhaal vertellen en
over de vernietigende stilte van niet gehoord worden. Met verbluffende urgentie en
elegantie schrijft Ocean Vuong over mensen die klem zitten tussen onverenigbare
werelden, en onderzoekt hij hoe we elkaar kunnen genezen en redden zonder te
verloochenen wie we zijn. De vraag hoe we moeten overleven, en hoe we daar een
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soort vreugde aan kunnen ontlenen, is de drijvende kracht van de belangrijkste
debuutroman sinds jaren.
WICKED heeft alles afgepakt van Thomas. Zijn identiteit, zijn geheugen en nu ook zijn
enige vrienden: die uit de Laar. Maar het einde is nabij. Alle beproevingen zitten erop,
na nog een allerlaatste test. Maar zal iemand die overleven? Wat WICKED niet beseft
is dat de herinneringen van Thomas veel verder teruggaan dan de organisatie
vermoedt. En daarom weet Thomas dat hij geen woord moet geloven van wat ze
zeggen. Thomas ontsnapte uit het Labyrint. Hij overleefde de Schroei. En hij zal alles
op alles zetten om zijn vrienden te redden. Maar het is de waarheid zelf die echt een
einde aan alles zal maken. De tijd voor leugens is voorbij. De doodskuur is het einde
van de Labyrintrenner-trilogie. Begin 2018 gaat de verfilming in première.
Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner Het geduld van de fans is
lang genoeg op de proef gesteld: eindelijk volgt de ontknoping van deze New York
Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog. Niemand is nog veilig. En
wanneer Jaron verneemt dat Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om
Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen staat. Hij vertrekt op missie.
Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout. Zal hij alles wat hij liefheeft verliezen? Of zal hij
het tij kunnen keren?
Vóór het bestaan van WICKED, voordat de Laar was gebouwd en voordat Thomas in
het labyrint terechtkwam, werd de aarde geteisterd door zonnevlammen. Mark en Trina
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wisten die te overleven. Dat bleek een peulenschil bij wat nog zou volgen. Een
onheilspellend virus raast over de aardbol. Het muteert en het ziet ernaar uit dat de
mensheid volledig zal worden weggevaagd. Mark en Trina zijn er echter van overtuigd
dat er een mogelijkheid moet bestaan om niet ten onder te gaan. Ze zijn vastbesloten
om te overleven. Maar in deze bijna vergane wereld heeft alles zijn prijs, en ben je voor
sommigen dood meer waard dan levend.
Denis Avey, een dappere jonge Britse soldaat, vecht in de Tweede Wereldoorlog in
Noord-Afrika. Daar wordt hij in 1944 krijgsgevangen genomen. In het werkkamp in
Duitsland waar hij terechtkomt, werkt hij zij aan zij met gevangenen uit het nabijgelegen
Auschwitz. Denis is geschokt door de verhalen die hij van hen hoort en voelt het als zijn
plicht er met eigen ogen kennis van te nemen en de wereld ooit zijn verhaal te kunnen
vertellen. Denis vat het gewaagde plan op van kamp te wisselen met een jonge joodse
gevangene uit Nederland. Gekleed in diens smerige gestreepte kampkleding met gele
ster loopt hij tussen andere gevangenen onder de poort met Arbeit Macht Frei
Auschwitz binnen, niet wetende wat hem te wachten staat en of ze elkaar ooit weer
zullen zien.

ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU
READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe
armoede. De enige manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen,
is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen
Page 13/19

Read Book Death Cure For Ibooks App Free
vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS,
overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken hebben met zijn
obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste
voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen
over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de puzzels oplost, wordt
hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor
Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player One! ‘Het
is moeilijk om de verwachtingen waar te maken na het ongelooflijke succes van
Ready Player One, maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar
dagen na het winnen van de door oasis-oprichter James Halliday georganiseerde
wedstrijd doet Wade Watts een ontdekking die alles verandert: in de archieven
van Halliday ligt een nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen
en oasis duizend keer wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan zelfs
Wade ooit had durven dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht, met een
nieuw raadsel; Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk krachtige
en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal
gaan om te krijgen wat hij wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen leven en de
toekomst van oasis op het spel, maar ook het lot van de mensheid. ‘Een
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geweldige mix van spannende fantasie en dreigende werkelijkheid.’ THE WALL
STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline over de toekomst
schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld waarin we nu leven. Of
je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’ TREVOR NOAH
In Ontwaken in de hemel beschrijft Chrystal McVea haar eigen bijnadoodervaring. Als Crystal McVea met buikklachten wordt opgenomen in het
ziekenhuis, verdwijnt opeens haar hartslag, pols en ademhaling. Het
reanimatieteam is ervan overtuigd dat ze gaat overlijden. Als ze na negen
minuten haar ogen weer opent, doet ze verslag van haar verblijf bij God, bij de
Bron van het leven. Deze ontmoeting zet haar leven totaal op zijn kop, het neemt
een totaal andere wending: voor Chrystal McVea staat vanaf dat moment vast:
God bestaat, de hemel bestaat en dat Gods liefde voor iedereen is bestemd.
In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt Oliver Sacks de verhalen
van mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele afwijkingen: patiënten die
hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse
voorwerpen te herkennen, of patiënten die te maken hebben met tics en die
zonder dat te willen obsceniteiten schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak
bizar voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en sympathieke wijze van
vertellen diep menselijk. Aan de hand van fascinerende en vaak ontroerende
Page 15/19

Read Book Death Cure For Ibooks App Free
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om te moeten leven met een
neurologische afwijking.
A study of the relationship between the mafia and the Italian government
exposes the clandestine alliances that have shaped Italian politics since World
War II and details the investigation that revealed the conspiracy. 20,000 first
printing.
Ove is negenenvijftig jaar oud. Mensen noemen hem ‘de bittere buurman’. Elke
ochtend loopt hij een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet fietsen en controleert
de inhoud van afvalbakken, hoewel hij al jaren geen voorzitter meer is van de
vereniging van eigenaren. Maar achter deze pedante façade gaat een trieste
geschiedenis schuil. Wanneer de nieuwe overburen op een novemberochtend
per ongeluk zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch en
hartverwarmend verhaal over onverwachte vriendschap, haveloze katten en de
kunst van het achteruitrijden met een aanhangwagen.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens
70.000 jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de
toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en
filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste
eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen:
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Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze
eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische
vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de
mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze
tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van
de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op
de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is
Homo Deus.
Famed for the depth and acuity of its modern psychological insights, this classic
work of theistic existentialist thought explores the concept of despair.
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met
haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor
iedereen die genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green.
Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de
zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een
verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand
komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste op een privé-eiland voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
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hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek.
En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
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.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere
dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten
voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
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levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen
kijkt? Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor
een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven
op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in
maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem
vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen
arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest
vervullen.
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