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Melinda Gates zet vrouwen centraal in haar visie op een betere wereld Melinda Gates heeft een missie. Al twintig jaar zet ze zich als medeoprichter van de Bill & Melinda Gates Foundation in om oplossingen
te vinden voor diegenen met de meest dringende problemen, waar ook ter wereld. Eén ding werd haar hierbij steeds duidelijker: in het streven naar vooruitgang zijn vrouwen essentieel. In haar inspirerende
debuut duikt ze in de relatie tussen de emancipatie van vrouwen en succesvolle samenlevingen. Gebaseerd op haar jarenlange inzet voor vrouwenrechten, zoals het recht op geboortebeperking, emancipatie
op de werkvloer en het uitbannen van alle vormen van seksisme, schetst ze een beeld van de enorme mogelijkheden die er zijn om verandering teweeg te brengen. En hoe we zelf ons steentje bij kunnen
dragen. De vele ontroerende gesprekken met vrouwen van over de hele wereld en de ontluisterende data veranderen De moment of lift in een hartstochtelijk statement van een vrouw die uitgroeide tot een
van de meest vooraanstaande voorvechtsters van gelijke rechten voor iedereen.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en vrienden werden voor het leven. Toen in
de jaren zeventig economie als een harde wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de
economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige anekdotes en leerzame
voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste manier om iets te leren over gedragseconomie.

De debuutroman ‘Nog vijf dagen’ van Julie Lawson Timmer is perfect voor fans van Jojo Moyes’ ‘Voor jou’ en Lisa Genova’s ‘Ik mis mezelf’. Mara, een 42-jarige succesvolle advocaat,
lijdt aan de ziekte van Huntington – een ongeneeslijke ziekte die haar van de controle over haar lichaam berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid van haar man Tom en dochtertje Lakshmi.
Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf dagen afscheid van hun pleegzoon Curtis, die teruggaat naar zijn biologische moeder die dan vrijkomt uit de gevangenis. Scott en Mara kennen
elkaar van een internetforum voor ouders van geadopteerde kinderen, en ze delen een bijzondere vriendschap. Terwijl hun werelden volledig op hun kop staan, proberen ze tegelijk de laatste
dagen met hun geliefden zo gewoon mogelijk te houden. ‘Nog vijf dagen’ is een ontroerende, rauwe roman over afscheid nemen en hoe het is als je de controle over je leven verliest.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er
een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen
van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden.
Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de
auteurs een nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding
krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici
en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
This book explains and examines why companies vie to be Olympic sponsors and the tangible and intangible returns they reap for their investment.
Deze bundel educatieve spelletjes voor alle leeftijdsgroepen is gericht op sociale en creatieve vorming, waarin beweging als middel gebruikt wordt. Naast praktische tips over spelleiding zijn de volgende
categorieën spelletjes opgenomen: introductie- en kennismakingsspelletjes, vertrouwensspelletjes, concentratiespelletjes, samenwerkingsspelletjes, expressie- en improvisatiespelletjes en tik- en renspelen.

Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit ze onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven
van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te
komen plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de
plaatselijke krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend.
Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven. In De viagra-dagboeken betreedt
Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met
een prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze
schreef en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk een
geweldige televisieserie in.
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