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Fright Night Maren Stoffels 2018-10-03 Spannende jeugdroman over oog in oog staan met je grootste angst. Wat is je grootste angst? Ik weet het antwoord
nu. Een groepje vrienden geeft zich op voor een fright night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze worden geconfronteerd met hun grootste angsten.
Wat gebeurt er als die angsten veel te dichtbij komen? Vijf jongeren gaan het bos in. Een van hen zal de nacht niet overleven. En een van hen is de
moordenaar.
Het testament van Gideon Mack James Robertson 2014-03-19 Op het bureau van een uitgever in Edinburgh belandt een vreemd maar verlokkend
manuscript: de memoires van een dominee die al enige tijd vermist wordt. Het manuscript vertelt het verhaal van Gideon Mack, die tijdens een hardloopronde
in het bos een mysterieuze steen ontdekt. Na een val in een ravijn beweert hij te zijn gered door de duivel. In een onderaardse grot heeft hij vele gesprekken
met hem gevoerd. Nadat de kerkgemeenschap hem heeft verstoten wegens deze godslasterlijke praat, vertrekt Mack zonder iemand in te lichten. Wat is
waar, wat is verzonnen? Wat is goed en wat slecht? Wat geloof je en wat niet? Het testament van Gideon Mack is een speelse, ambitieuze en betoverende
roman, die geen antwoorden levert, maar je uitdaagt je eigen conclusies te formuleren.
De alchemist Paulo Coelho 2014-01-29 De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld
onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de
laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken
waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en
vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo
Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van
de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
De 27ste stad Jonathan Franzen 2012-09-07 St. Louis, ooit de vijfde stad van de Verenigde Staten, is aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste
eeuw de 27ste stad, waar leegstand en vervuiling hebben toegeslagen. Als een jonge vrouw uit India tot hoofd van politie wordt benoemd, is zij door haar
frisse ideeën en humanistische opvattingen aanvankelijk populair. Maar al spoedig raakt een aantal prominente burgers betrokken bij een bizarre

samenzwering, die de stad angst en terreur brengt. Vooral Martin Probst, een vooraanstaande projectontwikkelaar, raakt daar ongewild in verzeild en is
tegelijkertijd het voornaamste slachtoffer. En met hem zijn vrouw en zijn dochter. Ruzies aan tafel blijken te worden afgeluisterd, dagboeken en
boodschappenlijstjes gefotografeerd en zelfs een bioscoopbezoek gaat niet ongemerkt voorbij. Intussen blijkt het nieuwe hoofd van politie monumentale
ambities te hebben voor zowel St. Louis als zichzelf. Ze lijkt precies te krijgen wat ze wil. De 27ste stad is de eerste roman van Jonathan Franzen (1959), die
met zijn meesterwerken De correcties en Vrijheid de wereld veroverde. Het is een groots, aangrijpend en origineel boek. De pers over De 27ste stad: 'De
27ste stad is niet makkelijk te vergeten: het is zowel Great als American. (...) Een roman met memorabele personages, verrassende situaties en provocatieve
ideeën.' the washington post 'Een kolossaal en meesterlijk drama. (...) Pakkend, surreëel en verpletterend overtuigend.' newsweek 'Een onthutsend en
vernietigend debuut over Amerikaanse ambities, macht, politiek, geld, corruptie en apathie.' jeff jarvis, people 'Franzen heeft het voor elkaar gekregen een
boek vol suspense te schrijven, met de elementen van een complexe, gelaagde psychologische roman. (...) Een meeslepend verhaal dat nog lang blijft
nazinderen in je gedachten, nadat de klanken van veel gewonere verhalen al weggestorven zijn.' peter andrews, the new york times book review
Spiegeldoolhof Jia Tolentino 2020-03-31 Jia Tolentino’s blik is die van de millennial, gevormd door een online leven en een gebrek aan economische
stabiliteit. Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo weet ze de onderwerpen die er in dit internettijdperk het meest toe doen te doorgronden als geen
ander. Of het nu gaat over social media, de obsessie met fysieke perfectie, vrouwen in de literatuur, of het zelfbedrog en het gehossel die deze tijd op allerlei
manieren kenmerken, Jia Tolentino doorziet wat we onszelf en elkaar voorspiegelen. De negen essays, die meanderen tussen autobiografie en cultuurkritiek,
leggen bloot hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een maatschappij waar alles draait om het ego.
The Killing of Tuapc Shakur–Third Edition Cathy Scott 2014-03-01 It's been almost 20 years since poet, revolutionary, convict, and movie star, Tupac Amaru
Shakur (a.k.a 2Pac, Makaveli, or simply 'pac), was gunned down at age 25 while he sat in traffic with Suge Knight near the Las Vegas Strip following a Mike
Tyson fight at MGM Grand. In the new updated and expanded third edition of this acclaimed biography, Las Vegas crime writer Cathy Scott has finally been
able to include the previously unpublished chapter featuring the account of that last fateful night from "Big Frank," the rapper's now-deceased personal
bodyguard. The raw no-holds-barred narrative, which includes exclusive photo evidence (including of Tupac's autopsy), is the definitive account of the
unsolved murder of Tupac Shakur: the many possible motives, the failed investigation, the rap wars, the killing of Biggie Smalls, the Bloods-Crips connection,
the Suge Knight and Death Row Records association, and the subsequent fate of numerous principals involved in the aftermath. It is also a sensitive, candid,
and insightful account of the contradictory icon who remains not only one of the most influential rappers ever but, with more than 75 million records sold
worldwide, he's also one of the best-selling music artists of all time. The music of Tupac Shakur is the legacy of his life. The Killing of Tupac Shakur is the
legacy of his death.
The FBI War on Tupac Shakur John Potash 2021-10-12 Since the first day after the tragedy was announced, controversy has surrounded the death of rap
and cultural icon Tupac Shakur. In this work, preeminent researcher on the topic, John Potash, puts forward his own theories of the events leading up to and
following the murder in this meticulously researched and exhaustive account of the story. Never before has there been such a detailed and shocking analysis
of the untimely death of one of the greatest musicians of the modern era. The FBI War on Tupac Shakur contains a wealth of names, dates, and events
detailing the use of unscrupulous tactics by the Federal Bureau of Investigation against a generation of leftist political leaders and musicians. Based on twelve
years of research and including extensive footnotes, sources include over 100 interviews, FOIA-released CIA and FBI documents, court transcripts, and
mainstream media outlets. Beginning with the birth of the Civil Rights Movement in America, Potash illustrates the ways in which the FBI and the United
States government conspired to take down and dismantle the various burgeoning activist and revolutionary groups forming at the time. From Martin Luther
King Jr. to Malcolm X to Fred Hampton, the methods used to thwart their progress can be seen repeated again and again in the 80s and 90s against later
revolutionary groups, musicians, and, most notably, Tupac Shakur. Buckle up for this winding, shocking, and unbelievable tale as John Potash reveals the
dark underbelly of our government and their treatment of some of our most beloved Black icons.
Escape Room Maren Stoffels 2017-10-04 Meer dan tien maanden heb ik op dit moment gewacht. En nu staat Het voor me, in levenden lijve. Ik schud Het de

hand. En Het heeft geen idee wie ik ben. Ik moet me inhouden om niet teveel naar Het te kijken. Het is gewoon een speler, net als die andere drie. Vier
vrienden geven zich op voor een Escape Room. In dit spel moeten ze binnen zestig minuten zien te ontsnappen uit een kamer. Maar wat gebeurt er als de
persoon die hen opsluit helemaal niet van plan is hen te laten gaan? Een van de jongeren is het doelwit. Maar wie?
Rhymin' and Stealin' Justin A Williams 2013-07-25 The first book-length study of one of the most essential elements of hip-hop: musical borrowing
Tupac Shakur Carrie Golus 2006-12-28 Explores the life and career of Tupac Shakur, including his childhood, education, success as a rap musician, and
death by shooting.
De Fietser Frank Alexander
Het huis in het Poeh-hoekje Alan Alexander Milne 2004 De beer Winnie de Poeh en zijn vrienden uit het bos beleven samen met Christoffer Robin allerlei
spannende avonturen
The Lineaments of Wrath James W. Clarke 2018-01-16 Violence has marked relations between blacks and whites in America for nearly four hundred years. In
The Lineaments of Wrath, James W. Clarke draws upon behavioral science theory and primary historical evidence to examine and explain its causes and
enduring consequences. Beginning with slavery and concluding with the present, Clarke describes how the combined effects of state-sanctioned mob violence
and the discriminatory administration of "race-blind" criminal and contract labor laws terrorized and immobilized the black population in the post-emancipation
South. In this fashion an agricultural system, based on debt peonage and convict labor, quickly replaced slavery and remained the back-bone of the region's
economy well into the twentieth century. Quoting the actual words of victims and witnessesfrom former slaves to "gangsta" rappersClarke documents the
erosion of black confidence in American criminal justice. In so doing, he also traces the evolution, across many generations, of a black subculture of violence,
in which disputes are settled personally, and without recourse to the legal system. That subculture, the author concludes, accounts for historically high rates of
black-on-black violence which now threatens to destroy the black inner city from within. The Lineaments of Wrath puts America's race issues into a completely
original historical perspective. Those in the fields of political science, sociology, history, psychology, public policy, race relations, and law will find Clarke's
work of profound importance.
Blues, Funk, Rhythm and Blues, Soul, Hip Hop, and Rap Eddie S. Meadows 2010-06-10 Despite the influence of African American music and study as a
worldwide phenomenon, no comprehensive and fully annotated reference tool currently exists that covers the wide range of genres. This much needed
bibliography fills an important gap in this research area and will prove an indispensable resource for librarians and scholars studying African American music
and culture.
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is
een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika
dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte
bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat
gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij
kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een
fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld.
Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart
lichaam te leven?
Pyramides Terry Pratchett 2011-10-09 ‘Ben jij dan de zoon van een god?’ fluisterde Artuur. ‘Dat hoort bij koning zijn, waar ik vandaan kom,’ zei Peppink gauw.
‘Mijn vader hoeft er niet veel voor te doen. De priesters doen het eigenlijke regeren. Hij zorgt alleen dat de rivier elk jaar overstroomt, snap je, en hij dekt de
Grote Koe van de Hemelboog.’ ‘De Grote —’ ‘Mijn moeder,’ verduidelijkte Peppink. ‘Erg gênant allemaal, hoor.’ Zijn opleiding bij het Moordenaarsgilde maakt
Peppink niet bepaald geschikt voor de taak die het lot hem toebedeelt. Hij erft de troon van het woestijnkoninkrijkje Dwejl-elbab veel eerder dan de bedoeling

was. En dat is nog maar het begin van de ellende... Hij moet ook nog met zijn tante trouwen, die volgens de traditie tevens zijn oom, zijn neef en zijn vader is.
Heilige krokodillen! Een optocht van mummies! Ontploffende pyramides!
Understanding African American Rhetoric Ronald L. Jackson II 2014-05-22 This is an extraordinarily well-balanced collection of essays focused on varied
expressions of African American Rhetoric; it also is a critical antidote to a preoccupation with Western Rhetoric as the arbiter of what counts for effective
rhetoric. Rather than impose Western terminology on African and African American rhetoric, the essays in this volume seek to illumine rhetoric from within its
own cultural expression, thereby creating an understanding grounded in the culture's values. The consequence is a richly detailed and well-researched set of
essays. The contribution of African American rhetoric can no longer be rendered invisible through neglect of its tradition. The essays in this volume neither
seek to displace Western Rhetoric, nor function as an uncritical paen to Afrocentricity and Africology. This volume is both timely and essential; timely in
advancing a better understanding of the richly textured history that is expressed through African American discourse, and essential as a counterpoint to the
hegemonic influence of Greek and Roman rhetoric as the origin of rhetorical theory and practice. Written in the spirit of a critical rhetoric, this collection
eschews traditional focus on public address and instead offers a rich array of texts, in musical and other forms, that address publics.
Got Your Back Frank Alexander 2000-01-10 An insider in the world of gangsta rap reveals his experiences, and the dark and violent underbelly of the music
world that ultimately killed his charge, Tupac Shakur.
Ik verzin dit niet Kevin Hart 2017-06-22 Een blauwdruk voor succes, die je met een glimlach op je gezicht zult lezen. Vijf sterren (van de vier) - Kevin Hart, een
enigszins grappige comedian Levenslessen van de grappigste man op aarde Dit zijn de memoires van Kevin Hart. Nu is hij een bekroonde acteur en standupcomedian, maar eigenlijk had hij alles tegen: verwekt als ongelukje, geboren in North Philadelphia en de zoon van een aan drugs verslaafde vader en een
moeder met losse handjes. Ondanks, of misschien wel juist dankzij dat alles is deze 'King of Comedy' de best verdienende komiek ter wereld geworden. In
zijn boek neemt Kevin de lezer mee op een reis door zijn leven. Hoe het was en wat het nu is. Hij laat zien hoe hij iedere uitdaging heeft overwonnen om de
man te worden die hij nu is. Een inspirerend, boeiend en geestig verhaal. Geschreven met Neil Strauss: redacteur van Rolling Stone, columnist van de New
York Times, (mede)schrijver van acht New York Times bestselling books en bekroond met vele prijzen. Met een voorwoord van Jandino Asporaat
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12
Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor
Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Als ik blijf / Wacht op mij Gayle Forman 2012-01-27
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Wofford) Morrison 1984 Een jong Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige
werkelijkheid te ontsnappen.
Voel je vrij Zadie Smith 2018-05-31 Behalve een begenadigd romanschrijver is Zadie Smith ook een briljante en unieke essayist. In Voel je vrij snijdt ze een
aantal onderwerpen aan die we allemaal herkennen: wat betekent het om te leven _ te werken, te denken, te lachen en te genieten _ in de wereld van nu?
Wat is de zin en betekenis van alle social media en wat voegen ze toe aan ons leven? Waarom hangen we zo graag in een fijne bibliotheek rond? En hoe
moeten we onze kleinkinderen vertellen dat het ons niet is gelukt het klimaatprobleem gezamenlijk aan te pakken? Met een vlijmscherpe pen
becommentarieert Smith culturele, maatschappelijke en politieke kwesties. Voel je vrij laat ons op een andere manier naar de wereld kijken: met de kritische
maar ook diepmenselijke blik van Zadie Smith. Met dit boek bewijst Smith opnieuw dat ze de belangrijkste stem van haar generatie is. Zadie Smith (1975) is

de auteur van vijf romans, een novelle en een serie essays. Zowel in 2003 als in 2013 werd ze verkozen tot een van de twintig Granta's Best Young British
Novelists. Ze won onder andere de James Tait Black Memorial Prize, de Whitbread Award, de Guardian First Book Award en de Orange Prize. Ook stond ze
op de shortlist van de Man Booker Prize en de Baileys Women's Prize for Fiction. Op dit moment doceert ze aan New York University. 'Smith doet me soms
denken aan een improviserende muzikant of zo'n benijdenswaardige kok die met vijf toevallige ingrediënten in een handomdraai een lekker maaltje weet te
bereiden. Verbindende factor van al haar losse, zeer uiteenlopende beschouwingen is haar fijnzinnige waarnemingsvermogen.' The New York Times Book
Review 'Wie even was vergeten dat Zadie Smith een van de veelzijdigste, interessantste schrijvers is van deze tijd, moet vooral haar nieuwe essaybundel
Voel je vrij lezen. Haar stukken zijn scherpzinnig, soms vilein, maar altijd relevant. We mogen ons gelukkig prijzen met Smith als gids.' Vanity Fair 'Smith
beschikt over een scherp observatievermogen, kennis van zaken en een heldere geest. Daarnaast is ze een boekenwurm, een cultuurnerd die leest, luistert,
kijkt en zich geregeld afvraagt hoe ze zich als schrijver en mens tot al die kunst om zich heen moet verhouden, iets waarover ze dolgraag met anderen van
gedachten wisselt.' The Guardian 'Een overheerlijke mengelmoes van ideeën die getuigt van haar brede en diepgaande belangstelling. Het is als een rek- en
strekoefening, een yogales voor de geest.' The Times
5 Grams Dimitri A. Bogazianos 2012 The Caribbean has the fortune—and the misfortune?to be everyone's idea of a tropical paradise. Its sun, sand and
scenery attract millions of visitors each year and make it a profitable destination for the world's fastest growing industry. Tourism is increasingly touted as its
only hope of creating jobs and wealth—literally, the island's last resort. Last Resorts examines the real impact of tourism on the people and landscape of the
Caribbean. It explores the structure of ownership of the industry and shows that the benefits it brings to the region do not live up to its claims. New
developments in ecotourism, sex tourism, and the burgeoning cruise industry are not changing this pattern of short-term exploitation of the region's resources.
The book shows how Caribbean societies are corrupted by tourism and its culture turned into floorshow parody. This new edition has been extensively revised
and updated. It gives voice to people inside the tourism industry, its critics, and tourists themselves, and offers vital insights into a phenomenon that is central
to the globalized world of today.
De macht van nietsdoen Jenny Odell 2020-05-12 Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie’ schreef Jenny Odell een
krachtige kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. Niets is vandaag de dag moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin
we er alleen maar toe doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel de belangrijkste vorm van verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de
kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. We gaan anders denken over productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze omgeving en
ontdekken weer betekenisvolle vormen van geluk en echte aandacht.
Wat zou Martin doen? Nic Stone 2019-02-14 Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers.
Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van
de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt
Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk,
wordt hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah
Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend
Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht.
Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet
weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een
must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd
veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze
zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze

staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin
doen?
Tupac Shakur Tayannah Lee McQuillar 2010-01-26 A passionate, critically incisive cultural biography of hip-hop icon Tupac Shakur and an examination of the
forces that shaped him. In 1996 Tupac Shakur, one of the most talented artists of his time, was murdered by an unknown gunman. Fred L. Johnson and
Tayannah Lee McQuillar examine the theories surrounding his death and the story of Tupac's lost legacy in this definitive biography. For millions, Shakur gave
voice to their stories, but there was also another side to him, revealed as his life spun out of control, as the whispered warnings from friends went unheeded
and the denunciations of critics grew louder. Disturbingly, he sang and wrote about his impending death. When it came, it brought the music industry to its
knees and ended an era when American rappers were leaders in using their art to speak the truth to corporate, government, and judicial power.
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die
daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de
grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest spectaculaire
rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van
de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die
waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft
van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top
van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor
hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt
krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck,
die het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen
van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie
van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de
materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke
ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om vooruit te
komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
Tupac Shakur Cliff Mills 2009-01-01 Tupac Shakur spent much of his brief 25 years living in tough inner-city neighborhoods in New York, Maryland, and
California. A pensive, artistic youth, Tupac burst onto the hip-hop scene in the 1990s and became one of rap music's most popular and volatile figures thanks
to his highly charged lyrics and seemingly endless legal troubles. To his critics, Tupac symbolized the evils of gangsta rap and its glorification of violence. His
fans, however, saw him as a thought-provoking hip-hop intellectual who unflinchingly articulated the plight of millions of disaffected inner-city youths. Shot to
death in 1996 under still-unsolved circumstances, Tupac's career lasted a scant half-decade, but his iconic stature continues to prosper with each passing
year. Brimming with evocative full-color photographs, revealing text, and insightful sidebars and other features, Tupac Shakur provides a powerful examination
of the life, legacy, and impact of the best-selling rapper of all time.
Jony Ive Leander Kahney 2013-12-17 ‘Anders zijn is erg makkelijk, beter zijn is een stuk lastiger.’ – Jony Ive In 1996 keerde Steve Jobs terug naar Apple,
waar hij op een avond een jonge, sjofele Britse ontwerper ontdekte, die zat te zwoegen op honderden schetsen en prototypes. Jobs realiseerde zich dat hij
een talent had gevonden die de lange periode van achteruitgang van het bedrijf weleens zou kunnen keren. Die ontwerper was Jony Ive. Jony Ives
samenwerking met Jobs zou leiden tot een aantal van ’s werelds meest iconische producten en technologieën, waaronder de iMac, iPod, iPad en de iPhone.
Zijn ontwerpen hebben van Apple niet alleen een zeer succesvol bedrijf gemaakt, ze hebben hele industrieën veranderd, een vaste fanbase gecreëerd en
wereldwijd een sterk merk neergezet. Ive is een wereldleider geworden op het gebied van technologische innovatie, won talloze awards en werd zelfs

geridderd voor zijn bijdrage aan ‘vormgeving en het ondernemerschap’. Ondanks deze triomfen is er weinig bekend over de verlegen en vriendelijke man aan
wie Jobs refereerde als zijn ‘spirituele partner’ bij Apple. Jony Ive: het genie achter de producten van Apple vertelt het ware verhaal van Apple’s senior
vicepresident Industrial Design. Het laat zien hoe Jony Ive van een Engelse Art Student met dyslexie de man werd wiens creaties een revolutie teweeg
hebben gebracht in de manier waarop we werken, spelen en communiceren. Gebaseerd op interviews met Ives voormalige collega’s en Leander Kahneys
kennis over de wereld van Apple, geeft dit boek een beeld van de man en zijn methodes.
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17 Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de
muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot historicus, antropoloog en sociaal
wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien
dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je
meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht van
muziek.
Tim Cook Leander Kahney 2019-07-04 Een inspirerend portret van de man die Apple opnieuw uitvond Toen Tim Cook in 2011 aantrad als nieuwe
bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een loodzware taak te wachten. Een van de grootste, meest innovatieve bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante
leider verloren. Steve Jobs en Apple hadden een iconische status verworven en nu hij er niet meer was voorspelden critici een desastreuse toekomst. Maar zij
hadden het mis. We zijn acht jaar verder en onder Cooks leiderschap heeft Apple alle verwachtingen overtroffen en is de verwachte ondergang overgegaan in
een zelfs nog grotere groei. Onder zijn leiding bleef de kern van de succesformule bijeen en vond er tegelijkertijd een culturele revolutie plaats, waarbij
harmonieuze samenwerking centraal kwam te staan. De successen van Cook zijn ondertussen gegroeid tot ongekende hoogte, en toch blijft zijn genie voor
velen een mysterie. In deze biografie vertelt Leander Kahney het verhaal van de stille kracht achter Apple op meesterlijke wijze; van het overlijden van zijn
illustere voorganger tot de beginfase van een naderend derde bedrijf voor Apple: de toetreding tot nieuwe, onbekende markten. Leander Kahney is de auteur
van Jony Ive, Inside Steve’s Brain en Cult of Mac, en volgt al meer dan 10 jaar het bedrijf Apple. Hij was redacteur bij Wired.com en is op dit moment
redacteur bij CultofMac.com.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een
hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude
heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden
satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
The Hollywood Book of Scandals James Robert Parish 2004-06-14 A Hollywood insider dishes the dirt on some of the biggest names in the film industry,
including Bob Crane, Elizabeth Taylor, Robert Mitchum, Judy Garland, Errol Flynn, and Winona Ryder, to name just a few, covering thirty-two of the biggest
scandals in tinseltown. Original. 10,000 first printing.
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar
was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt
waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de
waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Icons of Hip Hop Mickey Hess 2007 Profiles hip-hop artists and groups who made significant contributions to the music and culture of the genre, including Ice
Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, and Kanye West; and contains discographies and resources for each selection as well as interviews with DJ
Premier and DJ Scratch.
Niet te stoppen Angie Thomas 2019-03-29 Bri is zestien en wil een van de grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te bewijzen, aangezien haar

overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt Bri's moeder ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in haar raps. Het
is nu geen kwestie meer van willen: ze móét het maken!
Rap Pages 1999
De Incas, of de verwoesting van het rijk van Peru; Jean François Marmontel 1777
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