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De beste boeken
voor deze zomer
De zomer is altijd het moment dat je eindelijk tijd hebt om een boek
te lezen. MARK Magazine zet je op weg met enkele aanraders.
Tekst:WilliamVisterin

ECONOMIE & CARRIÈRE

1. Bullshit Jobs
Dankzij de technologie komen we voor
onze productiebehoefte met een vijftien-
urige werkweek toe, en toch maken we
allemaal nog altijd volle dagen. In het
lekker controversiële boek Bullshit jobs stelt
antropoloog David Graeber dat een groot
deel van ons werk zinloos is.
Uitgever: Business Contact

We houden bij deze lijstjes altijd de filosofie vanMARKMagazine
in het achterhoofd. Dat betekent dat de boeken (meestal) te
maken hebben met werk of business, ook al is die link niet altijd
even strak.

2. Side Hustle
Begin voor jezelf, zonder je baan op te
hoeven zeggen.
Auteur: Chris Guillebeau

Uitgever: Kosmos Uitgevers

3. Voor de kost
40 mensen over hun job en echt werk.
Auteur: Dirk Barrez

Uitgever: Borgerhoff & Lamberigts
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THRILLERS

1. Drie uur
Rechercheur Ewert Grens treft in een
zeecontainer in de haven van Stockholm 73
lichamen aan, samen met de vingerafdruk-
ken van een ex-infiltrant. Drie uur is het
vervolg op Drie seconden en Drie minuten.
praktische tips.
Auteur: Anders Roslund

Uitgever: De Geus

2. Stille oorlog
Bente Jensen, een Zweedse spion werk-
zaam in Brussel, ontdekt een duister
geheim in haar eigen familie. Haar wereld
stort in.
Auteur: Andreas Norman

Uitgever: Karakter

3. Doodsmak
Relatiethriller waarbij we de drie hoofdper-
sonages 24 uur lang volgen tijdens een
vakantie op een Zuid-Europees schiereiland.
Auteur: Anna Levander

Uitgever: Q

WELL-BEING

1. Zuurstof voor het leven
Dit dunne boekje van auteur Filip Dings heb
je op twee uur uit. Toch is het geen nie-
mendalletje, maar doet het een concreet en
eenvoudig model uit de doeken dat je
(zoals de titel doet uitschijnen) zuurstof
geeft en helpt om gelukkiger in het leven
te staan.
Uitgever: Value Creation

2. Stress
De psychologie van het omgaan met druk.
Auteur: Diane McIntosh & Jonathan Horowitz

Uitgever: Karakter

3. Burn-out dagboek
Als bij illustrator Maaike Hartjes na een
grote opdracht plots niets meer lukt,
probeert ze zichzelf te motiveren door een
dagboek aan te gaan.
Auteur: Maaike Hartjes

Uitgever: Nijgh & Van Ditmar

WERK & PRODUCTIVITEIT

1. Essentialisme
Essentialisme betekent de overvloed aan
informatie terugbrengen tot de essentie.
Wat is nu echt belangrijk? Greg McKeown
laat in dit boek zien hoe je gedisciplineerd
kunt streven naar minder.
Uitgever: Kosmos Uitgevers

2. Het is grijs en het schijt op je kop
De impact van zeemeeuwmanagement en
nog 40 foute managementstijlen op jouw
organisatie.
Auteur: Bart Groothuis

Uitgever: Haystack

3. Aftellen naar maandag
Hoe slimmer werken je gelukkiger maakt.
Auteur: Ann De Bisschop

Uitgever: Borgerhoff & Lamberigts

WERELD & MAATSCHAPPIJ

1. New power
In New Power laten Jeremy Heimans en
Henry Timms zien hoe de ‘oude’ macht
plaats ruimt voor een nieuwe macht. Van
#MeToo tot Harvey Weinstein, van Obama
tot Trump, van YouTube tot de opkomst
van IS: in de huidige, verbonden wereld
verspreiden ideeën en bewegingen zich
razendsnel en met verbijsterende kracht.
Uitgever: Business Contact

2. Maffia Inside
De échte wereld van georganiseerde
misdaad.
Auteur: Federico Varese

Uitgever: Xander

3. Cyber crime en cyberwar
De toekomst van de misdaad in een wereld
die altijd online is.
Auteur: Marc Goodman

Uitgever: Karakter

Vonden we ook de moeite:
Ik ken je nog (Alice Fokkelman, uitgeverij Xander), Het laatste dat ze deed
(Gregg Olsen, uitgeverij Karakter), Bali (Kiki Van Dijk, uitgeverij Xander),
De uitverkorene (Igor Znidarsic, uitgeverij Karakter).


