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De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb, Alabama te
bezoeken. Tegen de achtergrond van de spanningen rond de burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden van
Amerika, ervaart Jean Louise een bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid leert over haar familie, haar
geboortestad en de mensen die ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen bovendrijven en haar waarden en
overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische, personages uit Spaar de spotvogel keren terug in
Ga heen, zet een wachter, dat een perfect portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld die beide een pijnlijke,
maar noodzakelijke verandering doormaken. Ga heen, zet een wachter werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is
een onvergetelijke roman, vol wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend boek dat niet alleen een prachtig
tijdsbeeld oproept, maar ook relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht van Spaar de
spotvogel en geeft tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.
Een hoogbejaarde Engelse auteur vertelt haar levensverhaal aan de dochter van een boekhandelaar die haar biografie
moet publiceren.
'Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken' is het bekendste boek van bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin
laat hij ons zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en
drama in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze
emotionele wonden kunnen helen en de vrijheid en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons
hebben. Zo krijgen we de speelsheid terug die van vitaal belang is voor liefdevolle relaties. Deze versie is een gebonden
uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een dierbare! Dit boek geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken
‘aanpassing’ en het ‘idee dat we perfect moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt de sterke behoefte aan controle over
de ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf? • Hoe
leren we anderen accepteren en onszelf en anderen vergeven? 'Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en is het
resultaat van jouw liefde. Als je beseft dat niemand je gelukkig kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde,
wordt dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don Miguel Ruiz
Vertaling en herdichting van het gedicht van de Amerikaanse dichter (1926- ).
Creëer je persoonlijke levensdroom met de vijf inzichten In Het vijfde inzicht schrijven Don Miguel Ruiz en zijn zoon Don
Jose Ruiz voor het eerst samen en belichten ze niet alleen de vier inzichten opnieuw, maar introduceren ze tevens een
krachtig vijfde inzicht. Dit vijfde inzicht zorgt ervoor dat je door middel van transformatie bij je hogere zelf komt. Hierdoor
bereik je een dieper niveau van bewustzijn en word je teruggebracht naar de authenticiteit waarmee we geboren worden.
Door het vijfde inzicht te trainen leer je jezelf volledig accepteren. We worden zo herinnerd aan het mooiste cadeau dat
we onszelf kunnen geven, namelijk de vrijheid om echt onszelf te zijn.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een
gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat.
Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze
met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in
eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de
dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer
dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws.
Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat.
Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met
alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
Hoe bewaar je je evenwicht als je wereld in elkaar stort? ‘De jongen in bubbeltjesplastic’ weet het antwoord. Charlie
Han staat al zijn hele leven bekend als dat onderdeurtje van het Chinese afhaalrestaurant. Zijn enige vriend is Sinus, een
jongen die naar muren staart. Maar Charlie gelooft dat iedereen wel ergens goed in is en ontdekt zijn eigen, geheime
talent: skateboarden. Dit is zijn kans om populair te worden. Het enige wat hij nu moet doen is heel veel oefenen, niets
kan hem nog tegenhouden. Maar hij heeft geen rekening gehouden met zijn overbezorgde moeder, die Charlie het liefst
zoveel mogelijk beschermt en hem in wil pakken in bubbeltjesplastic. Maar dan doet Charlie een hartverscheurende
ontdekking die alles te maken heeft met de bezorgdheid van zijn moeder. ‘De jongen in bubbeltjesplastic’ is geschreven
door Phil Earle, die ook ‘Billy’ en ‘Daisy’ schreef. ‘De jongen in bubbeltjesplastic’ is een humoristische young adultroman met een krachtige boodschap.
Adviezen aan vrouwen om hun assertiviteit te vergroten zonder afbreuk te doen aan hun vrouwelijke kanten en daardoor
aantrekkelijker te zijn voor mannen.
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en haar broer Craig in het
appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden
en waar haar ouders, Fraser en Marian Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw.
Maar het leven bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton, waar ze
voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze
als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar
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bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het
eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds,
en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of
hij zich kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak
bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft
een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als
hun leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn
verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door momenten van
verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke,
baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen
van hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen
we worden?
Al ziet ze er mal uit met haar stijve vlechtjes, de vreemde jurken en de veel te grote schoenen, voor de buurkinderen is
Pippi de sterkste, de stoutste maar ook de gezelligste kameraad.
Vijf jaar nadat Flora Dane bevrijd is uit handen van de man die haar maandenlang in een kist gevangen hield, wordt ze
beschuldigd van moord. D.D. Warren doet onderzoek naar de zaak en komt erachter dat Flora al eerder wraak heeft
genomen op potentiële verkrachters en aanranders. Is ze slachtoffer of dader, en hoe kan het dat ze zo goed op de
hoogte is van andere ontvoeringszaken en overlevingstechnieken? Wanneer Flora plotseling zelf verdwijnt, komt D.D.
Warren op het spoor van een dader die er alles aan zal doen om Flora deze keer niet te laten ontsnappen.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover
alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt
geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de
positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde
chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit,
die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan
ooit.
Lokvogel van Flynn Berry is perfect voor de lezers van Het meisje in de trein en Zusje. Als Nora de trein neemt van
Londen naar het platteland om haar zusje, Rachel, op te zoeken, verwacht ze haar op het station aan te treffen. Maar
Rachel is er niet en ook bij haar thuis wacht Nora geen warm onthaal: Rachel is het slachtoffer geworden van een
beestachtige moord. Nora is in shock en ontroostbaar. Ze heeft moeite terug te keren naar het normale leven. Een
onopgeloste aanranding uit het verleden heeft ervoor gezorgd dat ze weinig vertrouwen in de politie heeft, en dus besluit
ze de moordenaar van haar zusje zelf te vinden. Maar Nora raakt steeds verder geobsedeerd door de gruwelijke moord
en de geheimen daaromheen... Een geweldige psychologische thriller over de diepgewortelde liefde tussen twee zussen.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en
zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van
jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in
het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een
volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die
eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
Satanskinderen van Stephen King is een huiveringwekkende verzameling korte verhalen waarvan er maar liefst zes verfilmd zijn,
zoals The Mangler, Children of the Corn en The Lawnmower Man. King is een meester in het transformeren van doodgewone
dingen naar ijzingwekkende voorwerpen uit je ergste nachtmerries. De situaties zijn vertrouwd: een school, een maïsveld, een
wasserij, een wegrestaurant, een fabriek. Maar niets is wat het lijkt en als het uur van de nacht gunstig is en de kracht van het
duister sterk is en de slachtoffers niet goed genoeg opletten, kan elke plek dienen als grond voor de duivel... Stephen King (1947)
heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers.
Zijn recentste boeken zijn Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze
dromen. Onlangs ontving King de National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars.
‘Satanskinderen is Stephen Kings eerste verhalenbundel, waarin de basis ligt voor enkele van zijn grootste werken.’ The
Guardian ‘Een zenuwslopende verzameling verhalen.’ Libris
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn
best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze
meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm
Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende
wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de
National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets werkte zoals
hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te
concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen tegenkwamen, en voor
hij het wist had hij een viral beweging in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling vindt inmiddels
wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat
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over wat Carroll ‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen die er echt toe
doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het verleden vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid
overzicht van je gedachten, met niets meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je takenlijst op een
bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet interesses en losse aantekeningen om in
zinvolle doelen en verdeel die vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit
boek voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al
jarenlang een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven
weer in eigen handen te nemen.
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal
gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is
één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland
wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar
velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden honderden inwoners om te ontdekken
wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat
betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep
mensen met dezelfde interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel
hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en
omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm
kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam,
geest en ziel. De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat
dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo
Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat
we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar voor de Board on Judicial Conduct, een overheidsdienst die het
gedrag van rechters onderzoekt. In al die tijd hebben slechts twee zaken ertoe geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet, in
beide gevallen vanwege onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd door Greg Myers, een advocaat die noodgedwongen
een nieuwe identiteit heeft aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts één cliënt, een man die een corruptiezaak aanhangig wil
maken onder de Klokkenluiderswet van Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die grote sommen geld heeft verduisterd.
Een rechter die in zee is gegaan met de beruchte Coast Mafia. Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen dollars beloning zal
opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt het echter een levensgevaarlijke zaak te zijn...
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar
een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige,
aandachtige jongen op wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet? Ze wou dat
ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn
verzengende aanrakingen. Zijn hongerige zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de
grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt veranderen? Anna Todd was altijd
een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de
romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.

Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. – Paulo 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.
Wie gaat er naar een etentje bij de buren en laat de baby thuis alleen achter? Wat voor moeder doet zoiets? Je
buurvrouw nodigt jou en je man uit voor een etentje. Ze vraagt je terloops of je je dochtertje van zes maanden thuis kunt
laten. Niets persoonlijks, ze kan gewoon niet tegen het gehuil. Je echtgenoot zegt dat het wel goed komt - jullie huis is
immers vlakbij. Je hebt een babyfoon en jullie zullen elk halfuur checken hoe het gaat, om beurten. De laatste keer dat je
bent gaan kijken lag je meisje vredig te slapen. Maar nu, wanneer je de trappen van het doodstille huis op rent, wordt je
grootste angst werkelijkheid. Ze is weg. Nooit eerder heb je de politie hoeven bellen. Nu zijn ze in jouw huis, en wie weet
wat ze daar zullen aantreffen. Het stel van hiernaast is een zenuwslopende ontrafeling van een gezin - een
angstaanjagend verhaal over bedrog, huichelarij en ontrouw, dat je gegarandeerd op het puntje van je stoel houdt tot de
laatste schokkende ontknoping. Shari Lapena (1960) was werkzaam als advocaat en docent Engels voor ze begon met
het schrijven van romans. Het stel van hiernaast is haar thrillerdebuut en werd verkocht aan 23 landen. 'Echte mannen
lezen vrouwelijke schrijvers - door boeken zoals dit. Geloof me.' - Lee Child 'Een verrassend en uitzonderlijk levendig
verhaal dat de lezers meeneemt in een achtbaan van emoties. Schokkende onthullingen maakten dat ik als een
bezetene door de pagina's vloog.' Tess Gerritsen
Walter Lewin is niet alleen een geniaal wetenschapper, hij staat er vooral ook om bekend de meest ingewikkelde
formules begrijpelijk te maken, en zelfs tot leven te wekken. Zo liet hij in de collegezaal een sloopkogel op zich af
slingeren en zette hij zichzelf onder stroom met meer dan driehonderdduizend volt. Lewins colleges zijn een ware online
hit; ze worden jaarlijks door meer dan twee miljoen mensen bekeken. Ook reist Lewin de hele wereld rond om iedereen
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de schoonheid van de natuurkunde aan den lijve te laten ondervinden. Gek op natuurkunde is een even aanstekelijk als
erudiet boek dat je ogen opent voor de wereld om je heen: hét natuurkundeboek dat iedereen op de middelbare school
gehad zou willen hebben. Walter Lewin is geboren en getogen in Nederland. Na zijn studie natuurkunde in Delft vertrok
hij naar Amerika en werkte daar meer dan veertig jaar aan het prestigieuze MIT. Hij heeft meer dan 450
wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan en werd recentelijk verkozen tot een van de 300 beste professoren van
de VS. Warren Goldstein, met wie Lewin dit boek schreef, is als hoogleraar geschiedenis verbonden aan de universiteit
van Hartford.
Leverage Big Data analytics methodologies to add value to geophysical and petrophysical exploration data Enhance Oil
& Gas Exploration with Data-Driven Geophysical and Petrophysical Models demonstrates a new approach to geophysics
and petrophysics data analysis using the latest methods drawn from Big Data. Written by two geophysicists with a
combined 30 years in the industry, this book shows you how to leverage continually maturing computational intelligence
to gain deeper insight from specific exploration data. Case studies illustrate the value propositions of this alternative
analytical workflow, and in-depth discussion addresses the many Big Data issues in geophysics and petrophysics. From
data collection and context through real-world everyday applications, this book provides an essential resource for anyone
involved in oil and gas exploration. Recent and continual advances in machine learning are driving a rapid increase in
empirical modeling capabilities. This book shows you how these new tools and methodologies can enhance geophysical
and petrophysical data analysis, increasing the value of your exploration data. Apply data-driven modeling concepts in a
geophysical and petrophysical context Learn how to get more information out of models and simulations Add value to
everyday tasks with the appropriate Big Data application Adjust methodology to suit diverse geophysical and
petrophysical contexts Data-driven modeling focuses on analyzing the total data within a system, with the goal of
uncovering connections between input and output without definitive knowledge of the system's physical behavior. This
multi-faceted approach pushes the boundaries of conventional modeling, and brings diverse fields of study together to
apply new information and technology in new and more valuable ways. Enhance Oil & Gas Exploration with Data-Driven
Geophysical and Petrophysical Models takes you beyond traditional deterministic interpretation to the future of
exploration data analysis.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer
Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude
countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze
cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee
Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram
Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere
scholing betalen. Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans
op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten
einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester
vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut
prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
In de wereld van inkt is Meggies vader een soort Robin Hood geworden. Meggie en haar moeder kunnen alleen maar
hulpeloos toekijken. Waren ze maar nooit naar die Wereld van inkt teruggegaan... Nacht van inkt is het sluitstuk van de
grootste inkttrilogie van Cornelia Funke. De eerste twee delen zijn Hart van inkt en Web van inkt.
De P.S. I Love You Club is het vervolg op de wereldwijde bestseller P.S. I Love You van Cecelia Ahern. Een verhaal dat de harten
van lezers wereldwijd veroverde. Wanneer Holly Kennedy wordt benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar rustige leven
op zijn kop gezet. Geïnspireerd door de brieven van Holly’s overleden man wil de club dat Holly hen helpt met het schrijven van
hun eigen afscheidsbrieven. Als Holly één ding niet wil, is het teruggaan naar het verdriet van toen. Nu, zeven jaar later, wil ze
juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden van de club toch kennen en ze beseft dat wanneer je van iemand houdt, er altijd nog iets
te zeggen valt...
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op een vroege zomerochtend, lang voordat de anderen wakker worden,
duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water van het meertje naast Het papieren paleis, het zomerhuis waar ze al sinds
haar jeugd elke vakantie doorbrengt. Elle is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles anders. De
avond tevoren is ze tijdens het diner weggeglipt met Jonas, al sinds hun kindertijd haar beste vriend. Terwijl hun partners binnen
zitten te kletsen hebben Jonas en Elle voor het eerst van hun leven seks met elkaar. De volgende vierentwintig uur zullen
allesbepalend zijn voor Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze alles overboord
voor het leven met Jonas waar ze nooit eerder van durfde te dromen? Gaandeweg dringen de herinneringen aan haar jeugd zich
steeds meer aan haar op. Hoewel ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed mogelijk verborgen heeft gehouden, wordt Elle
nu gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Het papieren paleis is een verrassende en aangrijpende pageturner over
liefde, familie, en de fouten uit het verleden die altijd boven water komen.
Het is 1952. De zevenjarige Luke Chandler groeit op in Black Oak, een gehucht in Arkansas, waar de boerenbevolking het hoofd
boven water probeert te houden met de katoenteelt. Het is een hard bestaan en de kleine Luke moet al snel meehelpen als op de
velden van zijn ouders en grootouders - erfpachters, zoals de meesten - de katoen rijp is om geplukt te worden. Oogsttijd betekent
het einde van de rust in Black Oak, dan overstromen seizoenarbeiders het gehucht. Ze komen elk jaar weer, op zoek naar werk:
de mensen uit de heuvels en de Mexicanen.
In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid
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die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen
laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat
talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te
geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Ze hadden maar één ding gemeen, William Lowell Kane en Abel Rosnovski, de een de zoon van een miljonair in Boston, de ander
een berooide Poolse immigrant – twee mannen, op dezelfde dag geboren aan tegenovergestelde kanten van de wereld, wier
wegen voorbestemd zijn om elkaar te kruisen in de meedogenloze strijd om een fortuin te vergaren. 'Kane en Abel' is het
fantastische, zestig jaar omspannende verhaal van twee machtige mannen, verbonden door een allesverterende haat, door het lot
bijeengebracht om elkaar te redden en ten slotte te vernietigen. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was
vijf jaar lid van het parlement in het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974
en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Hij is een
van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Jeffrey is
getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont in Londen, Cambridge en Mallorca.
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