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boek dat leest als een thriller.
Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy Gabriella Coleman 2014-11-04

De russische muur Alisa Ganíjeva 2017-03-07 De jonge Dagestaan Sjamil

“Easily the best book on Anonymous.” —Julian Assange. Here is the

probeert zijn brood te verdienen als journalist in een stad aan de

ultimate book on the worldwide movement of hackers, pranksters, and

Kaspische Zee. Op een dag gaat het gerucht dat de Russen een muur

activists that operates under the non-name Anonymous, by the writer the

aan het bouwen zijn om de roerige Kaukasus af te sluiten van Rusland.

Huffington Post says “knows all of Anonymous’ deepest, darkest secrets.”

Dit leidt tot grote onrust. Allerlei verschillende groeperingen proberen de

Half a dozen years ago, anthropologist Gabriella Coleman set out to study

situatie naar hun hand te zetten, van pro-islamitische demonstranten uit

the rise of this global phenomenon just as some of its members were

Koemikië tot strijders voor een ‘verenigd Lesgistan’. De sfeer wordt steeds

turning to political protest and dangerous disruption (before Anonymous

grimmiger. Sjamil doet intussen alsof er niets aan de hand is. Hij spreekt

shot to fame as a key player in the battles over WikiLeaks, the Arab

veel af met zijn vrienden, probeert meisjes te versieren, danst de nachten

Spring, and Occupy Wall Street). She ended up becoming so closely

weg in de disco. Maar wanneer zijn verloofde Madina besluit voortaan

connected to Anonymous that the tricky story of her inside-outside status

gesluierd door het leven te gaan en een salafistische strijder de bergen in

as Anon confidante, interpreter, and erstwhile mouthpiece forms one of the

te volgen, kan ook Sjamil zijn ogen niet meer sluiten. De gebeurtenissen

themes of this witty and entirely engrossing book. The narrative brims with

raken in een stroomversnelling wanneer de eerste doden vallen. Zijn nicht

details unearthed from within a notoriously mysterious subculture, whose

Assja probeert hem over te halen met haar naar het Westen te vluchten.

semi-legendary tricksters – such as Topiary, tflow, Anachaos, and Sabu –

De Russische muur, geschreven vol humor en taalvernuft, laat zien hoe

emerge as complex, diverse, politically and culturally sophisticated people.

een land als Dagestan, met zijn vele volkeren, religies en talen,

Propelled by years of chats and encounters with a multitude of hackers,

functioneert en wat er kan gebeuren als ideeën en overtuigingen het leven

including imprisoned activist Jeremy Hammond and the double agent who

in de greep krijgen.

helped put him away, Hector Monsegur, Hacker, Hoaxer, Whistleblower,

No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No Logo is uitgegroeid tot

Spy is filled with insights into the meaning of digital activism and little

de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het

understood facets of culture in the Internet age, including the history of

intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de

“trolling,” the ethics and metaphysics of hacking, and the origins and

dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met

manifold meanings of “the lulz.”

een volgende economische crisis, blijft haar analyse van onze

Dark market Misha Glenny 2012-02-01 Nooit eerder zijn de implicaties van

kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is

de digitalisering voor ons dagelijks leven zo groot en gevaarlijk geweest.

een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme,

We bankieren, winkelen, daten, leren en werken online. Maar is onze

globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een

persoonlijke veiligheid in de digitale wereld wel zo goed beschermd als we

hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten voor democratie aan

dat in het echte leven gewend zijn? Met de opkomst en ondergang van de

de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een

criminele website Dark Market als rode draad ontwart Misha Glenny de

samenleving waarin de mens centraal staat.

ingewikkelde knoop van de internationale cybercrimenetwerken. Hij neemt

Daluyan 2016

de lezer mee van Yorkshire naar Oekraïne, van Londen naar Zuid-

Inside Wikileaks Daniel Domscheit-Berg 2011-02-11 De onthullingen van

Duitsland en van Istanbul naar Calgary. Hij sprak met inlichtingendiensten,

WikiLeaks houden de wereld in spanning. Maar wie steekt er achter de

politie, politici, juristen en - het allerbelangrijkst - de hackers en hun

organisatie, die de invloedrijken angst inboezemt en het Pentagon een 120

slachtoffers. Het resultaat is een verontrustend, urgent en razendspannend

man sterke Task Force bijeen liet roepen? Hoe ziet het eruit in het
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zenuwcentrum van WikiLeaks en welke explosieve documenten liggen er

Hacking Jon Mark Erickson 2004

nog in de la? Daniel Domscheit-Berg neemt ons mee naar het hart van

La Superba Ilja Leonard Pfeijffer 2019 Een schrijver doet per brief aan een

WikiLeaks. Hij heeft het onderzoeksplatform sinds 2007 schouder aan

vriend verslag van zijn uitbundige leven in de Italiaanse stad Genua.

schouder met Julian Assange opgebouwd. Deze jonge Duitser is

Beoordeel dit - TED 10 Kidd Chip 2016-09-16

wereldwijd bekend als de man die naast de ondoorzichtige en in

Daemon Daniel Suarez 2015-12-30 DAEMON: superspannende actie en

toenemende mate omstreden oprichter het beste inzicht in het

een onthutsend toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan je

klokkenluidersproject WikiLeaks heeft. Sinds Domscheit-Berg en andere

denkt. Het begint allemaal als het overlijdensbericht van Matthew Sobol

deelgenoten zich in de herfst van 2010 uit het project terugtrokken, is

online verschijnt... Sobol was een legendarische computerspelontwerper.

Julian Assange alleenheerser over dit machtige instrument. Inside

Hij overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op internet, een daemon,

WikiLeaks is een boeiend geschreven onderzoeksverslag vol onbekende

dat online overlijdensberichten scande en een hele reeks programma's

feiten. Het vertelt het verhaal van WikiLeaks zoals nog niemand het

activeerde. Programma's die geld verplaatsen, die mensen rekruteren en

gehoord heeft: van binnenuit.

vermoorden en maar één doel beogen: een totale herziening van de

Satin Island Tom McCarthy 2015-10-14 U. is een getalenteerde maar

wereldorde. Daniel Suarez is een onafhankelijke systeemconsultant voor

ongemakkelijke man die voor een hoog aangeschreven

de Fortune top duizend-bedrijven en heeft software ontworpen en

consultancykantoor in Londen werkt. Zijn werkgever geeft advies aan grote

ontwikkeld voor o.a. de wapenindustrie en de entertainmentindustrie. Hij is

bedrijven en regeringen en verwacht van de ‘bedrijfsantropoloog’ – U. dus

een fervent gamer, gek op technologie en hij woont in Los Angeles.

– dat hij hen helpt de wereld om hen heen te ontcijferen, vooral nu er een

`Daemon is voor romans wat The Matrix was voor films: de maatstaf voor

gigantisch project wordt aangeboden. Maar in plaats van onderzoek te

toekomstige romans over technologie.' Rick Klau, Google

verrichten, loopt U. zijn tijd te verdoen en raakt hij geobsedeerd door de

Ongrijpbaar Michael Connelly 2012-12-12 Je hebt thrillerauteurs die een

beelden die de wereld dagelijks op hem loslaat: olielekken, Afrikaanse

personage creëren naar wie je reikhalzend kan uitkijken. Zoals Jack

verkeersopstoppingen en zombie-optochten. Is er, vraagt U. zich af, een

McEvoy. Hij deed zijn intrede in De dichter – vaak uitgeroepen tot de

geheime logica die deze beelden verbindt? Een codex die, eenmaal

beste thriller ooit – en hij keert terug in Ongrijpbaar. Jack McEvoy wordt

gekraakt, de ware reden van ons bestaan ontsluit? Terwijl U.

wegbezuinigd als misdaadverslaggever. Zijn laatste opdracht is het

manoeuvreert tussen het visionaire en het vage, het briljante en het

inwerken van zijn vervanger, maar Jack heeft andere plannen. Hij wil een

onzinnige, komt de ware bedoeling van Satin Island naar voren.

laatste verhaal schrijven waarmee hij na zijn vertrek de Pulitzerprijs zal

Rood zien Lina Meruane 2018-03-13 Op een feestje krijgt Lina een

winnen. Hij richt zich op Alonzo Winslow, een zestienjarige drugsdealer,

beroerte die haar blind maakt. tijdelijk of permanent, daar zijn de dokters

die een meisje bruut heeft verkracht en vermoord. Hoe verder hij komt met

niet over uit. Terwijl Lina's leefwereld radicaal verandert, leert haar geliefde

zijn onderzoek, hoe meer het erop lijkt dat Alonzo echt onschuldig is. Zijn

een heel ander persoon kennen: een vrouw die boos, rauw, grappig,

speurtocht leidt hem de digitale wereld in, maar Jack beseft niet dat hij

ingewikkeld en zuidelingwekkend levend is. br. Rood zien/em wat er

onbewust een digitaal alarm heeft laten afgaan – en dat de moordenaar

gebeurt als je lichaam je verraadt en onmacht zich als een zaaf in je

precies weet wie hij is...

nestelt. is onvoorwaardelijke liefde dan nog mogelijk?

De glazen kooi Nicholas Carr 2014-12-09 In Het ondiepe liet Nicholas Carr

McMaffia Misha Glenny 2011-04-13 In dit baanbrekende boek neemt

ons zien wat internet met onze hersenen doet. In De glazen kooi opent hij

Misha Glenny de lezer mee op een reis door de wereld van de

ons de ogen voor een van de belangrijkste trends van het moment: de

internationale georganiseerde misdaad. In de afgelopen jaren tekende hij

automatisering van onze samenleving. De voordelen liggen voor de hand,

de verhalen op van wapensmokkelaars in Oekraïne, witwassers in Dubai,

denk aan zelfrijdende auto’s, medische robots en gespecialiseerde apps.

drugssyndicaten in Colombia, vrouwenhandelaren op de Balkan en

We geven taken uit handen aan machines, die het vaak sneller en beter

afpersers in Rusland. Hij sprak met talloze gangsters, politiemensen en

kunnen en vervolgens hebben wij de vrijheid om onze tijd aan andere

slachtoffers van crimineel geweld. McMaffia laat zien welke ongekende

zaken te besteden. Volgens Nicholas Carr staat er echter veel op het spel:

mogelijkheden het wegvallen van grenzen biedt aan criminele

onze creativiteit en individuele talenten blijken op onverwachte manieren

ondernemers. In het voormalig Oostblok, in het Midden-Oosten en in

vervlochten met de taken die we uitbesteden. Wie alleen nog maar op zijn

instabiele Zuid-Amerikaanse staten zijn wijdvertakte netwerken ontstaan

rekenmachine vertrouwt, zal wiskunde nooit echt goed begrijpen; wie

die wereldwijd consumenten voorzien in hun behoefte aan drugs, seks,

alleen nog navigatiesoftware gebruikt, zal zijn richtingsgevoel kwijtraken.

tabak, luxeartikelen en goedkope arbeid. Zo ontstaat het beeld van een

En het gaat nog veel verder dan rekenmachines en TomToms alleen. De

mondiale schaduweconomie, die volgens schattingen een omzet heeft van

talenten en vaardigheden van onze piloten, artsen, managers, docenten

20 procent van het bruto wereldwijd product.

en politici veranderen op ingrijpende wijze als gevolg van automatisering.
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Technologie brengt ons veel goeds, maar het creëert ook een glazen

poëtische namen als Vico della Rosa, Vico dei Angeli en Vico ai Quattro

kooi die ons beperkt. Dit najaar maakt Nicholas Carr deze kooi zichtbaar.

Canti di San Francesco. Dit zijn stegen waar zelfs op het middaguur de

Het jaar van het gevaarlijke dromen / druk 1 Slavoj Žižek 2013-04-05

zon niet doordringt. Daar leunen ze achteloos tegen deurposten of ze

Kritische beschouwing over de huidige maatschappij en het tegenwoordige

zitten in groepjes bij elkaar op straat. Ze zeggen dingen tegen mij als

politieke bestel.

`amore . Ze zeggen dat ze van mij houden en dat ze willen dat ik bij hen

De laatste dagen van Amelia Kimberly McCreight 2014-08-20 Kimberly

kom.

McCreight De laatste dagen van Amelia Wat hield Amelia geheim voor

Loyaliteit James Comey 2018-05-08 Als directeur van de FBI had James

haar moeder? Advocate Kate Baron haast zich naar de exclusieve

Comey nooit verwacht midden in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump

privéschool van haar dochter Amelia. Haar altijd zo ijverige en

en Hillary Clinton te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde. Hij

betrouwbare dochter wordt tot haar verbazing en ergernis per direct

speelde een sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails van Hillary

geschorst; ze heeft afgekeken. Als Kate op school komt wacht haar

Clinton en de connecties van het Trump-campagneteam met Rusland. Het

verpletterend nieuws: Amelia is dood. Ze is van het dak van de school

eerste kostte Clinton waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte

gesprongen. Terwijl Kate in shock verkeert en intens verdrietig is, krijgt ze

Comey zijn baan. In Loyaliteit doet hij met vaardige pen en scherp

een anonieme sms: Amelia is niet gesprongen. Wat hield Amelia geheim?

observatievermogen verslag van die historische gebeurtenissen en van

Kate doorspit haar dochters e-mails, sms jes en Facebook-pagina om te

zijn eerdere carrière. Of hij nu vertelt over zijn confrontaties met de New

achterhalen wat er speelde tijdens de laatste dagen van haar dochters

Yorkse maffia of met de politieke top van George W. Bush, steeds

leven. De waarheid blijkt duisterder dan Kate ooit had kunnen bedenken.

onderzoekt hij de vraag: wat is een goed leider, en waar hoort diens

Kimberly McCreight studeerde rechten en werkte jarenlang voor een

loyaliteit te liggen?

aantal grote advocatenkantoren in New York. Ze verliet de rechtspraktijk

Spookvloot P.W. Singer 2015-12-02 The Hunt for Red October voor de

om fulltime te gaan schrijven. De laatste dagen van Amelia is haar

huidige generatie! In deze visionaire thriller beschrijven de auteurs

internationale doorbraak. Kimberly McCreight woont in Park Slope,

ijzingwekkend gedetailleerd hoe een nieuwe wereldoorlog er in de nabije

Brooklyn, met haar man en twee dochters. 'Slim en angstaanjagend.

toekomst van de 21e eeuw uit zou zien, met gevechten die plaatsvinden in

McCreight voelt haarscherp de tijdgeest aan. Een verontrustend verhaal.'

de ruimte en in cyberspace, via malware en microchips, met drones en

USA Today 'Een van de beste boeken van het jaar.' Entertainment Weekly

robots. 2026. Een nieuw regime, het Directoraat, is in China aan de macht

Dianetics / druk 1 Lafayette Ronald Hubbard 2007-08 Basiswerk van de

gekomen. Niet lang daarna wordt er vanuit een ruimtestation van het

grondlegger van de Scientology Kerk.

Directoraat, op ruim 300 kilometer van de aarde, met een laser een

Chavs. / druk 1 Owen Peter Jones 2013-10-05 Beschrijving van de

belangrijke communicatiesatelliet van de VS verwoest. Met als gevolg dat

stelselmatige demonisering en discriminatie door pers, regering en

het defensiesysteem van het land is uitgeschakeld. Vervolgens vinden er

maatschappelijke bovenlaag van arbeiders en werklozen in Groot-

over de hele wereld gecoördineerde acties plaats en vallen een

Brittannië sinds de regeringsperiode van Thatcher en de teloorgang van

tankbataljon en drones het Amerikaans grondgebied binnen, waarna

de Britse vakbonden.

Hawaï binnen de kortste keren bezet wordt. Maar er is één Amerikaans

La superba Ilja Leonard Pfeijffer 2013-02-26 Deze roman is een monument

oorlogsschip dat de dans tijdens de gevechten ternauwernood weet te

voor een stad zoals er maar één is: Genua, La Superba (de

ontspringen. Kapitein-luitenant-ter-zee Jamie Simmons wordt als held

hoogmoedige). En meer nog dan een roman over een schokkend echte en

onthaald, nadat het hem gelukt is zijn schip in veiligheid te brengen, maar

labyrintische stad, is het een liefdesverhaal dat tragisch eindigt. En meer

al snel wordt er opnieuw een beroep op hem gedaan wanneer een

nog dan een stadsroman en een liefdesroman, onderzoekt, vertelt en

generatie al wat oudere schepen, de zogenaamde spookvloot,

ontrafelt La Superba de fantasie van een beter leven elders en laat zien

gevechtsklaar gemaakt wordt voor de volgende fase van de strijd.

hoe mensen van gerenommeerde schrijvers en verlopen heren van stand

Operatie Winterlong Mason Cross 2017-08-17 Operatie Winterlong van

tot arme Senegalese sloebers en flanerende hoeren op verschillende

Mason Cross is het derde boek over manhunter Carter Blake. Voor de

manieren verdwalen in die fantasie. En meer nog dan over de stad, de

lezers van Lee Childs serie over Jack Reacher. Het is vijf jaar geleden dat

liefde en het lot van de zoekende mens gaat deze grandioze

Carter Blake de topgeheime operatie Winterlong van de regering verliet.

meerstemmige roman over het schrijven van een grandioze meerstemmige

Toentertijd sloten ze een deal: hij hield zijn mond over wat de regering

roman. Hoertjes zijn voor de lunch. Rond een uur of elf, half twaalf, komen

uitspookte, en in ruil daarvoor zouden zij hem met rust laten. Maar als er

ze tevoorschijn. Ze hangen rond in het labyrint van steegjes in de hellende

een oud-collega vermoord wordt, weet Blake dat de deal van tafel is.

driehoek tussen Via Garibaldi, Via San Luca en Via Luccoli, aan

Winterlong heeft zijn pijlen op Carter Blake gericht... Operatie Winterlong

weerskanten van de Via della Maddalena, in duistere straatjes met

is de nieuwe must read thriller van Mason Cross. ‘Carter Blake is net zo’n
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gutmensch als Jack Reacher.’ Rolf Bos, de Volkskrant

为每个人的科技，而非年轻人专属。 通过全球比较研究，《全球智能手机》（The Global

Neanderthaler John Darnton 1996 Twee jonge paleontologen gaan op

Smartphone）一书呈现了一系列全新视角。与我们朝夕相处的智能手机，不仅是“无限机会主

zoek naar hun verdwenen professor, die in Rusland sporen van nog

义”（perpetual opportunism）的设备，也是我们的居所。本书作者展现了智能手机如何不仅

levende Neanderthalers zou hebben gevonden.

仅是 “手机应用载体”，并探索人们对智能手机的不同看法和使用。 智能手机拥有前所未有的可塑

De escaperoom Megan Goldin 2019-08-12 Megan Goldin De escaperoom

性，因而迅速成为人们价值观的载体。要理解这一点，我们必须细致体察不同地区和文化的微妙不同：

Welkom in de escaperoom. De opdracht is simpel: kom er levend uit. De

比如中国和日本的视觉传播、喀麦隆和乌干达的移动支付，又或者是在智利和爱尔兰,人们如何获取

escaperoom van Megan Goldin is een huiveringwekkende thriller over

健康信息，同时，在耶路撒冷、巴西和意大利人口老龄化的情况也不尽相同。只有如此，我们才能真

misleiding en wraak, voor de fans van Het vorige meisje en De vrouw in

正了解智能手机及其对全球人类生活产生的影响。

suite 10. In de lucratieve wereld van Wall Street zijn Vincent, Jules, Sylvie

Mossad Victor Ostrovsky 1995 Een gewezen medewerker van de

en Sam ultieme carrièrejagers. Hun leven staat in het teken van

Israëlische geheime dienst doet onthullingen over de wereld van de

meedogenloze ambitie, miljardendeals en buitensporige luxe. Wanneer de

internationale spionage.

vier vast komen te zitten in een escaperoomlift gaat het verschrikkelijk mis.

De cyberkiller Jeffery Deaver 2012-11-28 In Silicon Valley worden

Ze worden gedwongen hun onderlinge wedijver opzij te zetten en

mysterieuze moorden gepleegd door een psychopathische hacker die alles

gezamenlijk opdrachten uit te voeren om vrij te komen. Naarmate deze

van zijn slachtoffers afweet. Hun werk, vrienden, relaties, hobby's, en zelfs

onheilspellender worden en er duistere geheimen bloot komen te liggen,

hun geheimen... Uiteindelijk berooft hij zijn slachtoffers van hun allerlaatste

wordt de stemming grimmiger. Als ze willen overleven, moeten ze een

bezit: het leven. Inspecteur Bishop van Moordzaken schakelt een jonge

laatste raadsel oplossen: wie van hen is een moordenaar? ‘Fantastisch.

hacker, die een straf uitzit wegens computerfraude, Wyatt Gilllette in.

Een van mijn favoriete thrillers van het jaar.’ – Lee Child

Bishops en Gilettes jacht op de geheimzinnige dader vindt zowel in de

全球智能手机 Daniel Miller 2022-07-28 智能手机通常就在我们眼皮子底下，也许你以为对

werkelijke als in de virtuele wereld plaats en vergt het uiterste van hun

它足够了解，但真的是这样吗？为了探寻手机的真面目，11位人类学家分别在亚、非、欧和南美洲

doorzettingsvermogen en vindingrijkheid, want de dader schijnt precies te

进行了16个月的田野调查，关注当地中老年人智能手机的使用情况。他们深入了解智能手机如何成

weten waar zij mee bezig zijn en lijkt hen steeds een stapje voor.
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