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As recognized, adventure as well as experience not quite lesson, amusement, as capably as treaty can be gotten by just checking out a
ebook Surviving Your Stupid Decision To Go Grad School Adam Ruben furthermore it is not directly done, you could understand even
more on this life, more or less the world.
We give you this proper as with ease as simple showing off to get those all. We manage to pay for Surviving Your Stupid Decision To Go
Grad School Adam Ruben and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this
Surviving Your Stupid Decision To Go Grad School Adam Ruben that can be your partner.

De laatste meisjes Riley Sager 2017-10-02 ‘De laatste meisjes’ van Riley Sager is een bloedstollende thriller met een totaal
onverwachte ontknoping en dé tip van 2017 van Stephen King, Lisa Gardner en Karin Slaughter! De pers noemt ze ‘The Final Girls’:
Quincy, Sam en Lisa, een berucht groepje waar niemand bij wil horen. De enige overlevenden van drie verschillende massamoorden.
Ze zijn voor altijd met elkaar verbonden, vanwege hun verleden. Maar wanneer Lisa onder verdachte omstandigheden overlijdt en Sam
plotseling bij Quincy op de stoep staat, moet Quincy toegeven dat ze Sam en Lisa eigenlijk nauwelijks kent. Moet ze Sam vertrouwen?
Of kan er maar één Final Girl zijn? Zeer spannend tot de laatste pagina: de thriller ‘De laatste meisjes’ zal je nog lang bijblijven. Deze
thriller heeft al vele fans. ‘Dit is de beste thriller van 2017.’ – Stephen King ‘Wat een boek!’ – Karin Slaughter
Levend dood in Dallas Charlaine Harris 2011-04-20 Het zit Sookie Stackhouse niet mee. Eerst wordt haar collega vermoord, dan
ontmoet ze een beestachtig wezen dat haar vergiftigt. Gelukkig zijn de onsterfelijke vampiers er nog, van wie er een het gif uit haar
wond zuigt en haar leven redt. Wanneer een onsterfelijke haar om een tegenprestatie vraagt een misdaad oplossen kan ze niet anders
dan toestemmen, op één voorwaarde: als de daders worden gevonden en het zijn mensen, dan moeten ze met rust gelaten worden
door de onsterfelijken. Maar dat is gemakkelijker beloofd dan gedaan... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende
auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn
wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Sluit alle deuren Riley Sager 2019-10-08 Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn
laatste leugen. Spannend van begin tot eind. Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en
Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind; Stephen King, Karin Slaughter en Lisa Gardner zijn al fan. In Sluit alle deuren begint
Jules Larsen aan een nieuwe baan als housesitter in het exclusieve appartementencomplex Het Bartholomew in Manhattan, New York.
Er zijn maar een paar regels: geen bezoek ontvangen, elke avond in het appartement doorbrengen en de andere bewoners niet storen.
Jules staat op straat, dus ze is maar wat blij met dit buitenkansje om haar oude leven achter zich te laten. Ze valt een beetje uit de toon
tussen de superrijken, maar trekt op met een andere oppasser, Ingrid. Niets is wat het lijkt, vertelt Ingrid, die met de dag banger lijkt te
worden. Jules doet haar angst af als onzin, maar dan verdwijnt Ingrid spoorloos en komt Jules erachter dat zij niet de eerste oppasser is
die vermist raakt. ‘Strakke plot.’ – The New York Times
Pinball Wizards Adam Ruben 2017-11-01 Pinball's history is America's history, from gambling and war-themed machines to the arcade
revolution and, ultimately, the decline of the need to leave your house. The strangest thing about pinball is that it persists, and not just as
nostalgia. And pinball didn't just stick around—it grew and continues to evolve with the times, reflecting the zeitgeist of every era it
passes through. Somehow, in today's iPhone world, a 300-pound monstrosity of wood and cables has survived to enjoy yet another
renaissance.Pinball is more to humor writer Adam Ruben than a fascinating book topic—it's a lifelong obsession. Ruben played
competitive pinball for more than a decade, rising as high as the 80th-ranked player in the world. Then he had kids. Now, mired in
9,938th place—darn kids—Ruben tries to stage a comeback, visiting pinball museums, gaming conventions, pinball machine designers,
and even pinball factories in his attempt to discover what makes the world's best players, the real wizards, so good.Pinball competitions
are on the rise, thanks in part to modern phenomena, like "nostalgia bars," with several hundred International Flipper Pinball
Association–sanctioned events occurring annually—yet they're only a small corner of the pinball world. Pinball Wizards examines the
bigger story of pinball's invention, ascent, near-defeat, resurgence, near-defeat again, and struggle to find its niche in modern society.
Over schoonheid Zadie Smith 2017-02-03 De Engelsman Howard Belsey is hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit. Hij werkt al
jaren aan een boek over Rembrandt, dat hij waarschijnlijk nooit zal voltooien. Nadat Howard een desastreuze affaire heeft gehad met
een collega, vertrekt zijn oudste zoon Jerome naar Engeland. Jerome verloochent zijn vader door te gaan werken voor diens aartsrivaal,
de conservatieve academicus Monty Kipps, die bovendien aanzienlijk succesvoller is dan Howard. De situatie wordt ondraaglijk wanneer
zijn vrouw achter zijn overspel komt en Jerome verliefd wordt op Kipps' mooie, maar wispelturige dochter. In Over schoonheid
portretteert Zadie Smith op overrompelende wijze het moderne familieleven, de botsing tussen het persoonlijke en het politieke, de
problematiek van een multiculturele maatschappij en de misvattingen die mensen over zichzelf en elkaar hebben. Zadie Smith is de
auteur van Witte tanden en De handtekeningenman. Ze werd in 1975 geboren in Londen en woont daar nog steeds. Over schoonheid
won de Orange Prize for Fiction 2006 en werd genomineerd voor de Man Booker Prize 2005. 'Zadie Smith was dertig toen ze Over
schoonheid schreef. Ik verheug me op haar boeken van de komende dertig jaar. (...) Vergelijk haar met Balzac en Fontane en
Dostojevski of (...) met Swift, Cervantes en Kleist. Heb de moed om toe te geven dat het krankzinnige toeval wil dat uw tijdgenote Zadie
Smith van hun kaliber is en dat zij u de rest van uw leven zal laten genieten.' hugo brandt corstius, nrc handelsblad 'Een van de
belangrijkste schrijvers van de nieuwe Britse generatie.' de volkskrant 'Sommige mensen zijn gewoon geboren met zo veel talent.' hp/de
tijd 'Het nieuwe boek van Zadie Smith bevestigt haar reputatie als een voortreffelijke auteur die even vitaal en intelligent schrijft over de
werking van de geest als over die van het hart.' the observer
De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06 Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt
het hoofd van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te
klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die
als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht
en doorzettingsvermogen.
Het masker van Dimitrios Eric Ambler 2015-08-31 ‘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
Success as a Psychology Major David E. Copeland 2020-02-07 Success as a Psychology Major, First Edition by David E. Copeland and
Jeremy A. Houska is an essential resource for any student interested in pursuing an undergraduate degree in psychology. Built from the
ground up with input from hundreds of psychology students, this First Edition answers every question a trepidatious undergraduate may
have. Success as a Psychology Major opens with practical tools on how to be a successful student, walks readers through the
psychology curriculum, highlights key skills to develop, and presents the various academic and career paths to take after graduation.
Unique chapters on joining a research lab, professional organizations and clubs, documenting students? accomplishments, and practical
tools for managing time and money provide students with resources they will use throughout their academic career. Presented in a
modular format with a student-friendly narrative, this text is a step-by-step road map to a fulfilling and meaningful experience as a
student of psychology.
Nu ik dood zal gaan Randy Pausch 2011-10-09 Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot
nadenken zet over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in de informatica,
is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Een paar
weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste college, die door de eenvoud en kracht ervan een miljoenenpubliek bereikt. Het
college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld kennis te
laten maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit kunt putten.
Een dodelijke opleiding Naomi Novik 2020-11-10 In dit eerste deel van de nieuwe Scholomance-trilogie van Ontworteld-auteur Naomi
Novik, maken we kennis met El, en de magische school die je maar op twee manieren kunt verlaten: dood of met diploma. Ik besloot dat
Orion Lake moest sterven nadat hij mijn leven voor de tweede keer redde. Iedereen houdt van hem, behalve ik. Wat mij betreft houdt hij
zijn opzichtige magische kunstjes voor hemzelf. Ik heb geen hulp nodig om deze school te overleven. Vergeet al die dodelijke monsters
en vervloekte artefacten, ik ben waarschijnlijk het gevaarlijkste wezen dat hier rondloopt. Geef me een minuutje en ik breek hele
bergketens af, vermoord miljoenen mensen. Ik zou mezelf zonder tegenspraak kunnen uitroepen tot de Koningin der Duisternis.
Tenminste, dat is wat iedereen van mij verwacht. De meeste studenten hier zouden juichen als Orion mij ombrengt, net als een van de
vele andere duistere wezens die uit de afvoer omhoogkruipen. Soms denk ik dat ze gewoon willen dat ik in de kwaadaardige heks
verander waarvoor ze mij houden. De school zelf wil dat zeker. Maar ze krijgen niet wat ze willen. Zeker Orion Lake niet. Ik mag dan niet
zijn droomvoorbeeld zijn van een held, maar ik ga deze plek levend verlaten, en ik ga geen duizenden mensen afslachten om dat doel te
bereiken. Hoewel ik toch serieus overweeg om er tenminste één te vermoorden.
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.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
Is Graduate School Really for You? Amanda I. Seligman 2012-01-20 Landing a job in today's academic job market is no easy feat. Is
graduate school the answer? This informed and candid book provides anyone thinking about pursuing an advanced degree—and those
who support them—with the inside scoop on what to expect in graduate school. Amanda I. Seligman helps potential students navigate
graduate study—not just how to get in but how to succeed once you are there and what to expect when you leave. She weighs the pros
and cons of attending graduate school against achieving a sustainable work-life balance and explains the application process, the
culture of graduate school, and employment prospects for academics. This book guides readers through the ins and outs of graduate
school, and no topic is off limits, including ? qualifications and admission guidelines? financial aid and graduate stipends? meeting
expectations and residency requirements? coursework, theses, and dissertations? degrees, jobs, and academic careers? tenure,
research, and peer review? social life (will you still have one?) Written in a question-and-answer format, Is Graduate School Really for
You? eliminates the guesswork. Whether you are considering applying to graduate school, already enrolled, or would simply like to know
more about continuing your education, this is the book for you.
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van De laatste
meisjes en Mijn laatste leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin tot eind. Voor het donker thuis
is de razend spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en Sluit alle
deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar
ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren ze er halsoverkop uit
vertrokken; een traumatische gebeurtenis waarover Ewan later een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie oude
woningen op en ze kan zich de gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar
vaders boek staat. Wanneer ze na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal begon. Ze is van plan om
het pand een facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen bekeken door de inwoners, want het kleine stadje is
er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel van Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen of
er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim 40.000 exemplaren verkocht in Nederland en
België. Voor het donker thuis is de perfecte read voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende thriller is een

must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt en er in de
verte een raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom
een adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar
ouderlijk huis; een horrorsetting bij uitstek en goed voor een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende thriller.’
– The Washington Post
Als wij schurken waren M.L. Rio 2017-10-13 ‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft
hij in de gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of niet heeft gepleegd. Dát is wat detective Colborne zo graag nog van hem
zou horen nu hij met pensioen gaat. Tien jaar eerder: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten op een arts college, spelen en
bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van Shakespeare, vol van zijn personages, en zetten hun rol ook buiten het toneel voort.
Totdat de vaste rolverdeling volledig wordt omgegooid en het verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het echte leven. Een van
hen wordt dood aangetroffen, de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de politie, en met name zichzelf, te overtuigen van hun
onschuld.
Wat behouden blijft Wallace Stegner 2015-02-15 Roman over de levenslange vriendschap tussen twee echtparen Nawoord Jane Smiley
TEN TIJDE VAN DE GROTE DEPRESSIE ontmoeten twee jonge stellen elkaar voor het eerst. Charity en Sally zijn in verwachting, Sid
en Larry werken beiden aan de faculteit Engels van de Universiteit van Wisconsin. Een levenslange vriendschap is geboren. Bijna vier
decennia lang delen de echtparen lief en leed. Wat behouden blijft, geschreven vanuit het perspectief van de oude Larry, is een roman
die uitblinkt in stil realisme en een diep mededogen, waaruit de levenswijsheid blijkt van de auteur, die het boek - zijn laatste roman - op
78- jarige leeftijd schreef. WALLACE STEGNER (1909-1993) was historicus, milieuactivist en auteur van een bijzonder omvangrijk
oeuvre, waaronder klassieke romans als Angle of Repose (Pulitzer Prize 1972), The Spectator Bird (National Book Award 1977) en
Recapitulation (1979). In 1980 ontving hij de eerste Robert Kirsch Award, voor zijn bijdrage aan de Amerikaanse letteren. 'Een
wonderbaarlijk boek, geschreven met de wijsheid van ouderen, maar zonder oud te lijken. Een roman met een immens narratieve
kracht' THE INDEPENDENT 'Een magnifiek gecomponeerde roman die bruist van levenswijsheid' THE WASHINGTON POST
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven
alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse
bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van
deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945
stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank,
zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de
meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van
verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is
gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen
leven." Primo Levi
Surviving Your Stupid, Stupid Decision to Go to Grad School Adam Ruben 2010-04-13 This is a book for dedicated academics who
consider spending years masochistically overworked and underappreciated as a laudable goal. They lead the lives of the impoverished,
grade the exams of whiny undergrads, and spend lonely nights in the library or laboratory pursuing a transcendent truth that only six or
seven people will ever care about. These suffering, unshaven sad sacks are grad students, and their salvation has arrived in this witty
look at the low points of grad school. Inside, you’ll find: • advice on maintaining a veneer of productivity in front of your advisor • tips for
sleeping upright during boring seminars • a description of how to find which departmental events have the best unguarded free food •
how you can convincingly fudge data and feign progress This hilarious guide to surviving and thriving as the lowliest of life-forms—the
grad student—will elaborate on all of these issues and more.
Hoe wij beslissen Jonah Lehrer 2010-02-09 De beste beslissingen ontstaan uit een goed afgestemde combinatie van verstand en
gevoel. Hoe die mix er precies uitziet verschilt per situatie: voor een huis kiezen kan het best op je gevoel, omdat je de voors en tegens
allang op een rijtje hebt gezet, maar aandelen kopen kan beter op ratio, want op de beurs laat je je vaak gevaarlijk meeslepen door
emoties. Waar het om gaat is dat je weet wanneer je de verschillende delen van je hersenen moet gebruiken. Lehrer geeft ons de
middelen die we hiervoor nodig hebben en maakt niet alleen gebruik van de allernieuwste onderzoeksresultaten, maar ook van de
praktijkervaring van uiteenlopende besluitvormers, van piloten en investeerders tot pokeraars en seriemoordenaars. Hij beantwoordt
twee vragen die voor iedereen van belang zijn, van ceo tot brandweerman: Hoe komen wij tot een besluit? En hoe kunnen we betere
afwegingen maken? '
Huwelijk Jeffrey Eugenides 2011-11-24 'Niemand kan de levensangst van jongeren beter beschrijven dan Jeffrey Eugenides. Zelfs J.D.
Salinger niet.' the new york times Over Huwelijk: 'Huwelijk grijpt het meest aan door het in kaart brengen van Mitchells zoektocht naar
een vorm van geloof die de leegte in zijn hart kan vullen, en door Madeleines zoektocht naar een manier om haar passie voor literatuur
om te zetten in een roeping. Het boek herinnert ons op een unieke manier aan wat het betekent om jong en idealistisch te zijn, op zoek
naar ware liefde, en verliefd op boeken en ideeën.' the new york times 'Eugenides nam zich voor nieuw leven in het versleten
huwelijksidee te blazen, niet alleen als pastiche of als iets ironisch, maar vooral als iets net zo vol leven als de boeken op Madeleines
boekenplank. Die ambitie maakt hij meer dan waar. Zijn mededogen met zijn personages doet denken aan Jonathan Franzen en diens
Correcties.' the guardian 'Eugenides laat de coming of age-roman voor een nieuwe generatie herleven. Het boek is trouw aan zijn jonge
helden en laat een prachtige stoet aan andere personages de revue passeren: raadselachtige professoren, feministische theoretici,
neovictorianen, bezorgde moeders, met al hun permanente investeringen in ideeën en idealen.' publishers weekly * Jeffrey Eugenides
(Detroit, 1960) is een van de grootste Amerikaanse schrijvers van dit moment. Zijn debuutroman De zelfmoord van de meisjes werd
verfilmd door Sofia Coppola. In 2003 kreeg Eugenides de Pulitzer Prize, de belangrijkste Amerikaanse literaire prijs, voor zijn tweede
roman, Middlesex, waarvan meer dan drie miljoen exemplaren werden verkocht. Terwijl haar Amerikaanse medestudenten zich
verdiepen in de onleesbare modieuze filosofen van het moment, leest de 22-jarige Madeleine Hanna negentiende-eeuwse Engelse
liefdesromans, die haar alles over het huwelijksleven kunnen vertellen. Madeleine is keurig, iets te degelijk voor haar bohemienvrienden,
en haar studententijd is tot nu toe niet heel opwindend geweest. De kennismaking met twee jongens zal haar leven evenwel volledig
veranderen. Leonard Bankhead is een charismatische eenling die over een onuitputtelijke hoeveelheid energie lijkt te beschikken.
Tegelijk is haar vroegere goede vriend Mitchell Grammaticus geobsedeerd door de gedachte dat Madeleine en hij zijn voorbestemd voor
eeuwig samen te zijn. Huwelijk is een prachtige roman over een driehoeksrelatie tussen jonge, opgroeiende mensen, een eeuwenoud
thema dat Jeffrey Eugenides een geheel eigentijdse dimensie weet te geven. Zelden werd de werking van het menselijk hart
nauwkeuriger en mooier beschreven dan in deze briljante roman over de schittering en de wisselvalligheid van de liefde. In Amerika en
de rest van de wereld werd jarenlang uitgekeken naar deze roman, Eugenides' eerste in negen jaar, en de verschijning ervan wordt

beschouwd als een van de grote literaire sensaties van het decennium.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een band: Antwerpen :Houtekiet ;
Baarn : Fontein, 1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een
leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend
raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige
Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven.
Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is
Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst
kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in
de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het enige probleem: zijn budget is
minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog
slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers tot een
winnend team. Moneyball is een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld grote successen boekt.
Mijn gestolen leven Jaycee Dugard 2011-10-10 In de zomer van 1991 was ik een gewoon kind. Ik deed gewone dingen. Ik had vriendjes
en vriendinnetjes, en een moeder die van me hield. Ik was net als jij. Tot de dag dat mijn leven werd gestolen. Achttien jaar lang was ik
een gevangene. Ik was iemands bezit, om te gebruiken en misbruiken. Achttien jaar lang mocht ik mijn eigen naam niet uitspreken. Ik
werd moeder en werd gedwongen een zus te zijn. Achttien jaar lang heb ik een onmogelijke situatie overleefd. Op 26 augustus 2009
eiste ik mijn naam weer op. Mijn naam is Jaycee Lee Dugard. Ik zie mezelf niet als slachtoffer. Ik heb het overleefd. Mijn gestolen leven
is mijn verhaal; in mijn eigen woorden, verteld op mijn manier, precies zoals ik het me herinner. De dennenappel staat voor mij symbool
voor het zaad van een nieuw begin. De JAYC Foundation helpt mensen opnieuw te beginnen met behulp van therapie met dieren. Ze
biedt ondersteuning en faciliteiten om gezinnen die te maken hebben gehad met ontvoering en de traumatische ervaringen die daarmee
samenhangen, tijdig te kunnen helpen gezinnen die moeten leren hoe ze er weer bovenop kunnen komen, zoals mijn eigen gezin.
Daarbij wil de JAYC Foundation schoolkinderen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om op elkaar te letten.
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de
mogelijkheden eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet
langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld.
Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels verworden klassieker The Long Tail de
businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder zullen verkopen van
meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte
managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er
een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long
Tail is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed
Hastings, oprichter en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de
marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de
toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl
minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als
dochter van een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth
haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes
vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit
boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de
hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij
aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Sociale & culturele antropologie John Monaghan 2015-03-25 'Als je wilt weten wat antropologie is, moet je kijken naar wat antropologen
doen,' zo schrijven de auteurs van dit Elementaire Deeltje. In deze boeiende introductie op dit vakgebied komen dus, naast de
belangrijkste principes en methodes, veel voorbeelden aan bod van de antropoloog aan het werk. Puttend uit hun eigen ervaringen in
Indonesië en Midden-Amerika bespreken de auteurs de wijze waarop sociale en culturele antropologie ons begrip over de menselijke
samenleving en cultuur hebben helpen vormen.
Een weeffout in onze sterren John Green 2017-12-08 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 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.
The Professor Is In Karen Kelsky 2015-08-04 The definitive career guide for grad students, adjuncts, post-docs and anyone else eager
to get tenure or turn their Ph.D. into their ideal job Each year tens of thousands of students will, after years of hard work and enormous
amounts of money, earn their Ph.D. And each year only a small percentage of them will land a job that justifies and rewards their

investment. For every comfortably tenured professor or well-paid former academic, there are countless underpaid and overworked
adjuncts, and many more who simply give up in frustration. Those who do make it share an important asset that separates them from the
pack: they have a plan. They understand exactly what they need to do to set themselves up for success. They know what really moves
the needle in academic job searches, how to avoid the all-too-common mistakes that sink so many of their peers, and how to decide
when to point their Ph.D. toward other, non-academic options. Karen Kelsky has made it her mission to help readers join the select few
who get the most out of their Ph.D. As a former tenured professor and department head who oversaw numerous academic job searches,
she knows from experience exactly what gets an academic applicant a job. And as the creator of the popular and widely respected
advice site The Professor is In, she has helped countless Ph.D.’s turn themselves into stronger applicants and land their dream careers.
Now, for the first time ever, Karen has poured all her best advice into a single handy guide that addresses the most important issues
facing any Ph.D., including: -When, where, and what to publish -Writing a foolproof grant application -Cultivating references and crafting
the perfect CV -Acing the job talk and campus interview -Avoiding the adjunct trap -Making the leap to nonacademic work, when the time
is right The Professor Is In addresses all of these issues, and many more.
Princeton Alumni Weekly 2009
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de
belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de
‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp beschrijven.
Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van
een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek
ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van
H.J.A Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het oorlogvoeren is
aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
Het boek van drie Lloyd Alexander 1973 Wanneer het orakelvarken Hen Wen ontsnapt raakt de hulpvarkenshoeder Taran betrokken bij
de telkens oplaaiende strijd tussen goed en kwaad. Het verhaal is gebaseerd op de legenden uit Wales.
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?
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de
werkelijkheid.
Het meten van de wereld Daniel Kehlmann 2010-04-21 Het meten van de wereld, een filosofische avonturenroman over het leven van
twee genieën, is een geraffineerd spel met feit en fictie, en veel humor. In Het meten van de wereld pakken twee mannen, tegen het
einde van de achttiende eeuw, onafhankelijk van elkaar, het absurde plan op om de wereld op te meten. De ene, Alexander von
Humboldt, baant zich een weg door jungle en woestijn, vaart over de Orinoco, test gif uit op zichzelf, kruipt in de diepste spelonken,
beklimt vulkanen en ontmoet kannibalen. De andere, de wiskundige en astronoom Carl Friedrich Gauß, die niet zonder vrouwen kan
leven maar zelfs in zijn huwelijksnacht uit bed springt om een formule te noteren, verkrijgt dezelfde meetresultaten, al verlaat hij zelden
zijn geboorteplaats. Oud, beroemd en ook een beetje zonderling geworden, ontmoeten ze elkaar in 1828 op een conferentie in Berlijn.
Gauß is nog amper uit zijn koets gestegen, of het bekvechten neemt een aanvang.
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo
gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen
wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe
verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van ideeën kunt
versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt
leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk gedrag en zal de manier waarop je ideeën
overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de cruciale
principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
ReSearch Teresa M. Evans 2017-05-25 ReSearch: A Career Guide for Scientists is a career planning guide and practical tool for
graduate students and postdocs. This book provides step-by-step processes for the assessment of career goals and the actions that can
be taken in order to achieve them. ReSearch includes chapters on the basics of career planning, determining unique selling points, and
navigating work-life concerns. This book also includes narratives from a number of perspectives to showcase the variety of career
options available. ReSearch is written by experts with inside knowledge of how to effectively leverage skills in order to take that next step
in your career, whether you are a recent graduate or are interested in transitioning into something new. This book is also a valuable
resource for advisors and careers counselors who mentor students and postdocs about their career plans. Fills the knowledge gap in
career planning practices for students and early career researchers in the STEM fields, particularly those in the sciences Provides global
perspectives on seeking career opportunities outside of the United States Includes strategies for how to market your transferable skill
sets, network, and maximize informational interviews Includes chapters on the basics of career planning, determining unique selling
points, and navigating work-life concerns
Het verraad van Montverre Bridget Collins 2020-11-10 Op Montverre, een exclusieve school in de bergen, worden de intelligentste
studenten voorbereid op het Grand Jeu, een mysterieuze filosofische wedstrijd. Léo nam ooit deel, maar hij verloor zijn passie voor het
spel na een tragische gebeurtenis. Nu keert hij, in ongenade gevallen na een mislukte carrière, terug naar Montverre. De school is
veranderd, een vrouw vervult nu de rang van Magister Ludi bij het Grand Jeu. Hij voelt een vreemde connectie met haar: Léo en Claire
hebben hun leven allebei op leugens gebouwd. Terwijl het hoogtepunt van het jaar dichterbij komt, beginnen de muren geheimen te
fluisteren...
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack
Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije
wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende

momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt
de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november
2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste
ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke
mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van
de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room
van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van
zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt
om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen
op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear,
die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium.
Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de
verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele
problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in
eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is
hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het
geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige
boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen
en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Stoner John Williams 2012-09-24 William Stoner wordt aan het einde van de negentiende eeuw geboren als zoon van een arme
boerenfamilie. Tot groot verdriet van zijn ouders kiest hij voor een carrière als docent Engels. Hij wijdt zijn leven aan de literatuur en aan
de liefde - en faalt op beide fronten. Zijn huwelijk met een vrouw uit een gegoede familie vervreemdt hem verder van zijn ouders, zijn
carrière verloopt moeizaam en zijn vrouw en dochter keren zich tegen hem. Een nieuwe liefdesrelatie wordt verbroken om een
schandaal op de universiteit te voorkomen. Stoner sterft uiteindelijk in anonimiteit, zoals ook zijn hele leven zich in de marge heeft
afgespeeld.
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