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OMSCHRIJVING

NU ALS GROTE BIOSCOOPFILM MET TOM HANKS EN EMMA WATSONALLES WAT GEBEURT
MOET OPENBAAR ZIJNMae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het
machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media,
betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het
resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin
is aangebroken.PRIVACY IS DIEFSTALMae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de
groepsactiviteiten en de feestjes, de oneindige mogelijkheden - zelfs als ze het leven buiten de campus
langzaam uit het oog verliest, een ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage
aan de Cirkel steeds meer openbaar wordt.GEHEIMEN ZIJN LEUGENSDe Cirkel is een intelligente,
scherpe en spannende roman die vragen oproept over ons geheugen, onze geschiedenis, privacy,
democratie en de grenzen aan onze kennis van de wereld.WELKOM IN DE CIRKEL
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In november 2013 was De Cirkel van Dave Eggers het boek van de maand bij De Wereld Draait Door.
Niet verwonderlijk, want een van de belangrijkste thema's van het ...

Communiceren doen we allemaal! De kern van effectieve communicatie ligt in je relatie met de ander.
Hoe kun jij jezelf zijn, op je gemak voelen en zeggen wat je hebt ...

Stel je een wereld voor waarin misdaad en ziektes in de kiem worden gesmoord voordat ze zichtbaar
worden, waarin de overheid volledig transparant is, waarin alle ...
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