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Harkishan Ram Lal, medisch student in Ierland, neemt uit geldnood een zomerbaantje
als bouwvakker. Hier wordt hij door zijn racistische baas onterecht behandeld en
geslagen. Harkishan laat niet over zich heen lopen en verzint een gevaarlijk plan om
hem terug te pakken.
At the intersection of astronautics, computer science, and social science, this book
introduces the challenges and insights associated with computer simulation of human
society in outer space, and of the dynamics of terrestrial enthusiasm for space
exploration. Never before have so many dynamic representations of space-related
social systems existed, some deeply analyzing the logical implications of socialscientific theories, and others open for experience by the general public as computergenerated virtual worlds. Fascinating software ranges from multi-agent artificial
intelligence models of civilization, to space-oriented massively multiplayer online
games, to educational programs suitable for schools or even for the world's space
exploration agencies. At the present time, when actual forays by humans into space are
scarce, computer simulations of space societies are an excellent way to prepare for a
renaissance of exploration beyond the bounds of Earth.
‘De beste thrillerschrijver aller tijden' San Francisco Chronicle De Engelse
thrillerschrijver Charles Latimer is op vakantie in Turkije als hij kolonel Haki ontmoet.
Haki is een liefhebber van spannende boeken en vertelt Latimer over de mysterieuze
en beruchte Dimitrios – een gangster, huurmoordenaar, spion en vrouwenhandelaar die
voor een geheimzinnige bank werkte en wiens lichaam onlangs uit de Bosporus is
gevist. Latimer is gefascineerd door het verhaal en besluit de mythe rond Dimitrios te
ontrafelen en het verhaal te gebruiken voor een nieuw boek. Maar al snel slaat
fascinatie om naar obsessie, en als Latimer de onderwereld van Dimitrios betreedt,
ontdekt hij – met gevaar voor eigen leven – dat niets is wat het lijkt... ‘Het voorbeeld
voor ons allemaal.’ John le Carré ‘Noch Le Carré, noch Deighton, noch Ludlum wist
de intelligentie, de authenticiteit en de meeslepende vertelkunst te evenaren die Het
masker van Dimitrios tot de beste in zijn soort maakten.’The Times Het masker van
Dimitrios is een klassieke, meeslepende thriller van misschien wel de beste
thrillerschrijver van de twintigste eeuw. Het boek heeft een plot en thematiek die ook
heden ten dage zeer actueel zijn – een verdeeld Europa, onrust op de Balkan – en
moderne personages, met een centrale figuur die model stond voor Keyzer Söze in The
Usual Suspects. En een hoofdpersonage dat net als Marlow in Heart Of Darkness een
duistere tocht maakt om een mythe te ontrafelen. Eric Ambler (1909-1998) werd in de
jaren dertig beroemd met zijn intense en originele verhalen en wordt door velen gezien
als de grondlegger van de hedendaagse thriller
Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te ontplooien en te benutten.
Als de vrouw van Lars Thorvald, Cynthia, plotseling een passie voor wijn ontwikkelt en
hem verlaat voor een gladde sommelier, blijft hij alleen achter met hun pasgeboren
dochter Eva. Hij is vastbesloten zijn liefde voor eten aan haar over te dragen. Eva blijkt
gezegend met een uitzonderlijk kooktalent. Terwijl ze opgroeit vindt ze troost en hoop in
het smakenpalet van haar thuishaven Minnesota. Elk hoofdstuk uit deze unieke
debuutroman staat in het teken van één gerecht. De gerechten samen beschrijven
Eva’s ontwikkeling van onzekere dochter tot de gelauwerde chef van een
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legendarische en geheimzinnige pop-upeetclub. Tijdens een weelderig en emotioneel
feest wordt zij ineens geconfronteerd met haar verleden. Keukens van het Grote
Midwesten is zowel humoristisch, eigenzinnig als hartverwarmend. Bijna terloops
beschrijft J. Ryan Stradal het opkomen van de moderne westerse eetcultuur en het
gevoel van gemeenschap en identiteit dat lekker eten kan creëren. Keukens van het
Grote Midwesten gaat over de bitterzoete aard van het leven, over gemiste kansen en
wonderlijke verrassingen. Onmogelijk uit je hoofd te zetten - het meest oorspronkelijke
debuut van het jaar. J. Ryan Stradal (1975) groeide op in Minnesota. Hij schreef voor
een grote hoeveelheid websites, televisieshows en tijdschriften, waaronder The Los
Angeles Review of Books en Goodreads. Met zijn korte verhalen gooide hij hoge ogen.
Naar zijn eerste roman, Keukens van het Grote Midwesten, werd in de literaire wereld
reikhalzend uitgekeken. Stradal woont en werkt in Los Angeles. ‘Met deze
aantrekkelijke, vlot geschreven roman over eten, sensualiteit en de cultuur van het
Amerikaanse platteland, heeft Mr. Stradal een ongelooflijk lekker debuut vervaardigd in
wat ongetwijfeld een lange en smakelijke carrière wordt.’ Janet Finch, auteur van
White Oleander

Verhalenverteller Hassan spint met hulp van zijn luisteraars een web van
verhalen rond de verdwijning van een mooie westerse vrouw en haar metgezel.
Elk stukje informatie roept nieuwe vragen op, en iedere luisteraar breit een eigen
vervolg aan het verhaal, dat mythische proporties krijgt. Onduidelijk is de grens
tussen feit en fictie, tussen waar het verhaal eindigt en de werkelijkheid begint.
Zo sluimert op de achtergrond het verhaal van Hassans gevangengehouden
broer Mustafa, die bij de verdwijning betrokken lijkt te zijn.
La Forge en Data worden door een onbekend ruimteschip overgestraald naar
een verre ruimtehabitat waar ze worden gezien als diegenen die een kernoorlog
hebben helpen voorkomen.
Tanger. Harry wil zijn vrouw Robin verrassen met een etentje. Hij is alleen thuis
met hun zoontje Dillon. Maar dan bedenkt hij dat hij Robins verjaardagscadeau in
het café om de hoek vergeten is en hij rent éven de deur uit om het te halen.
Terwijl hij weg is wordt hun huis met de grond gelijk gemaakt door een
aardbeving en Dillons lichaam wordt nooit gevonden. Vijf jaar later. Harry en
Robin hebben een nieuw leven opgebouwd in Dublin. Harry timmert hard aan de
weg als kunstenaar en Robin heeft net ontdekt dat ze weer zwanger is. Maar dan
ziet Harry op straat een jongen lopen die het evenbeeld is van hun zoon en
worden ze weer het verleden ingezogen. Was het echt Dillon? Of heeft hij het
zich verbeeld?
Elke ochtend wacht Melanie in haar cel tot ze wordt opgehaald en naar het
klaslokaal wordt gebracht. Als ze aan de beurt is, houdt Sergeant haar onder
schot terwijl twee van zijn mannen haar in de rolstoel vastgespen. Ze vinden haar
niet aardig, denkt ze. Ze grapt dat ze niet zal bijten. Maar niemand lacht. Melanie
is een heel bijzonder meisje. Emotioneel geladen, beklemmend en aangrijpend
van begin tot eind. emHet meisje met alle gaven/e is de krachtigste en meest
bijzondere thriller die je dit jaar zult lezen.
In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens,
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een ouder wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord
Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven lang heeft hij zijn waardigheid
afgemeten aan die van zijn werkgever, maar achteraf blijkt dat hij de ware aard
van de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd
bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma
Thompson in de hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond
met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
Misthological Models Part 4 continues the evaluation of the Dillowian, Caulian, and
Crawfordian models of the outer darkness. The Dillowian model had proposed that if New
Jerusalem is literal, then the outer darkness is inside of New Jerusalem. This proposition was
rejected in Part 1 of the series. However, whereas Cauley had originally posed that the outer
darkness would not be applicable until the start of the millennial kingdom, Dillow had posed
that the outer darkness would go into effect at the Bema. This Dillowian proposition was found
attractive. A synthesis with the Caulian and Crawfordian model made this possible even during
the intermediate state, locating the outer darkness outside rather inside of New Jerusalem.
Part 2 discussed the location of New Jerusalem in relation to the multiverse. Part 3 defended
the thesis that New Jerusalem will be the abode of the Bride of Christ, thus of faithful believers.
Unfaithful believers will live somewhere in the kingdom outside of New Jerusalem. Part 4
concludes by posing the probable location of the outer darkness in relation to the multiverse
and New Jerusalem. This proposition regarding the location of New Jerusalem and the outer
darkness is evaluated in Part 4 against NDEs (near death experiences), visions, and dreams.
Of course, such extrabiblical sources cannot necessarily be taken at face value. For example,
they are sometimes contradictory. Nevertheless, analyzing such data against a biblical grid in
Part 4 allows plausible models for biblical consideration. These models are then submitted to a
biblical analysis in Part 4, including interaction with several commentators. The conclusion is
that misthopology (and thus the outer darkness) has immediate (and therefore intermediate)
applicability; namely, faithful believers have residency in New Jerusalem (even now), but
unfaithful believers do not.
De literaire thriller Schaduwzuster van Simone van der Vlugt gaat over Marjolein, een
betrokken, bevlogen docente op een zwarte middelbare school in Rotterdam die tussen twee
vuren komt te staan. Marjolein is een betrokken, bevlogen docente op een zwarte middelbare
school in Rotterdam. Ze haalt veel voldoening uit het goede contact dat ze met haar leerlingen
heeft, maar op een dag maakt ze een heel andere kant van het onderwijs mee. Ze wordt
tijdens de les bedreigd door een van haar leerlingen. Vanaf dat moment verandert haar leven
totaal. Ze komt tussen twee vuren te staan: enerzijds wordt er een beroep gedaan op haar
loyaliteit ten opzichte van de school; anderzijds is er de angst voor de bedreigingen die niet
ophouden. Wie heeft het nu precies op haar gemunt, en tot hoever wil die persoon gaan?
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
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gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Na een langdurige hittegolf is de lucht boven de stad plotseling geladen met elektriciteit.
Lichten kunnen niet meer uit, machines draaien onafgebroken door. De toestand is chaotisch.
Maar even plotseling als de situatie is ontstaan, is ze opgelost. Toch is er iets veranderd.
Journalist Gustav Mahler, gepensioneerd, ontvangt een telefoontje van het ziekenhuis. De
doden in het mortuarium zijn wakker geworden. Geldt dit nu ook voor zijn kleinkind, dat hij
onlangs heeft begraven? Elvy, die haar man tot aan zijn dood heeft verzorgd, schrikt midden in
de nacht wakker. Wie staat daar voor de deur? De doden keren terug. En ze willen wat
iedereen wil: thuiskomen. Maar is er plek voor hen?
Vervolg op de wereldwijde bestseller Slapende reuzen 'Puur literair escapisme over het
dreigende einde van de mensheid. In één woord: unputdownable - Kirkus Revies (starred
review) Als kind deed Rose Franklin een verbijsterende ontdekking: een metalen hand, die
diep in de aarde begraven was. Daarna stond haar leven in het teken van dit mysterie en de
zoektocht naar het antwoord op de vraag: waarom lagen er overal ter wereld reusachtige
metalen lichaamsdelen? Jaren van onderzoek hebben intrigerende antwoorden opgeleverd,
maar evenzoveel verwarrende vragen. Het antwoord lijkt dichterbij dan ooit als een tweede
robot - veel groter dan de eerste - zich uit het niets manifesteert, midden in de binnenstad van
Londen. De mensheid zit aan de buis gekluisterd en volgt alle ontwikkelingen live. Zou dit dan
het eerste contact zijn met buitenaards leven? Is dit het moment waar de mensheid meer te
weten komt over de oorsprong van het universum? Als deze met een bliksemaanval zijn ware
gezicht toont, breekt wereldwijd paniek uit.
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie
van de werkelijkheid.
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.
De eerste zomer na de oorlog heb ik doorgebracht bij familie op het platteland. In die weken
leek dat dorp me een eiland van rust en vrede. Een van de laatste ongehavende plekken na de
grote storm die we zojuist hadden overleefd. Jaren later, het leven was weer normaal
geworden en die zomer was alleen nog maar een gelukkige herinnering, las ik in de krant iets
over juist dat dorp. Mijn dorp was een moorddorp geworden en de daad liet me niet meer met
rust. Ik ben met gemengde gevoelens naar het dorp gereisd. De mensen die ik er ontmoette,
wilden me over de misdaad vertellen. Praten met een vreemde die niettemin vertrouwd was.
Iemand die niet bleef, iemand die zou luisteren en weer vertrekken.
In de ruïnes van een stad, verwoest door droogte en oorlog, probeert een jonge vrouw te
overleven. De stad zucht onder het tirannieke bewind van een gigantische moordzuchtige
beer, het resultaat van bizarre experimenten door een mysterieus biotechbedrijf. De jonge
vrouw, Rachel, vindt op een dag een vreemd diertje in de vacht van de beer. Ze noemt het
Borne en neemt het mee naar huis. Het is onduidelijk of Borne een plant of een dier is, maar
het wezentje oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het groeit en ontwikkelt zich,
leert spreken, en wordt nieuwsgierig naar de buitenwereld. Rachel is ontroerd door zoiets
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onschuldigs, een teken van schoonheid in een ellendig bestaan. Maar niets is wat het lijkt. De
aanwezigheid van Borne zal de vergeten en verloren geheimen van de stad blootleggen en
daarmee Rachels leven voor altijd veranderen.
Het lot van de wereld ligt in de handen van een klein meisje De zesjarige Amy Harper
Belafonte is de dertiende proefpersoon in een geheim project van de Amerikaanse overheid.
Een experiment dat volledig misloopt wanneer de eerste twaalf proefpersonen, besmet met
een dodelijk virus, uitbreken. Amy weet te ontsnappen en verschuilt zich in de bossen van
Oregon, ver verwijderd van de menselijke beschaving die wordt vernietigd door de gevolgen
van het experiment. Honderd jaar later weet een ommuurde kolonie zich staande te houden
tegen de kwaadaardige wezens die het dorre Amerikaanse landschap bevolken. Dan
verschijnt uit het niets een jonge vrouw, ze heeft geen stem, geen herinneringen. Ze raakt
bevriend met een groep jonge overlevenden en samen maken zij de oversteek naar de plaats
waar het ooit begon om het geheim van haar mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim
met de kracht om de wereld te redden.

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.
Nuri is nog maar een kind als zijn moeder overlijdt. Het lijkt of niets de leegte kan
vullen die zij heeft achtergelaten. Tot hij op een vakantie Mona ziet. Als de
verdrietige jongen deze schitterende vrouw tegen het lijf loopt, verdwijnt voor
hem ineens de rest van de wereld. Maar het is de vader van Nuri op wie Mona
verliefd wordt en met wie zij trouwt. Hun geluk wordt een obsessie voor hem, en
hij droomt er zelfs van dat zijn vader zal verdwijnen. Op verschrikkelijke wijze
komt zijn wens uit, en dan storten zijn wereld en die van zijn stiefmoeder volledig
in elkaar. En zij beseffen hoe weinig zij eigenlijk wisten van de man waar zij
beiden zo veel van hielden. Anatomie van een verdwijning is het verhaal van een
jongen en een vrouw die door het verlies van een geliefde hun eigen levens
opnieuw vorm moeten geven.
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