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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.
Wat is de grootste wens van managers tegenwoordig?
Dat hun medewerkers zelfstandig en verantwoordelijk
aan de slag gaan. Wat is de belangrijkste klacht van
medewerkers? Dat hun baas te weinig reageert op hun
wensen, wat zij nodig hebben om hun werk goed te
kunnen doen. Hier komen we op het terrein van
empowerment, en dat is de specialisatie van Ken
Blanchard. Dit boek doet u, in de traditie van het
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bekende De One-Minute Manager, kort en helder uit de
doeken hoe u uw medewerkers echte
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kunt geven maar
die moet u ze dan ook toestaan! Iedere leider van
vandaag zal zich hierin kunnen herkennen en de lessen
uit dit boek kunnen toepassen in haar of zijn situatie. Ken
Blanchard is de onvolprezen (co-)auteur van eversellers
als De One Minute Manager, Gung Ho! en Wie heeft
mijn kaas gepikt? Hij heeft inmiddels al meer dan 20
boeken op zijn naam staan, en leidt in Amerika zijn Ken
Blanchard Group of Companies.
Black's latest outstanding pedagogy of Business
Statistics includes the use of extra problems called
"Demonstration Problems" to provide additional insight
and explanation to working problems, and presents
concepts, topics, formulas, and application in a manner
that is palatable to a vast audience and minimizes the
use of "scary" formulas. Every chapter opens up with a
vignette called a "Decision Dilemma" about real
companies, data, and business issues. Solutions to
these dilemmas are presented as a feature called
"Decision Dilemma Solved." In this edition all cases and
"Decision Dilemmas" are updated and revised and 1/3
have been replaced for currency. There is also a
significant number of additional problems and an
extremely competitive collection of databases (containing
real data) on: international stock markets, consumer
food, international labor, financial, energy, agribusiness,
12-year gasoline, manufacturing, and hospital.
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet
meer dan drie stappen: de aansporing (ik heb een vieze
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smaak in mijn mond) gevolgd door de routinehandeling
(ik neem een kauwgommetje) resulterend in de beloning
(dat is lekker fris!). Je bewust worden van dit proces is
een sleutel tot succes op vele gebieden: het kan de
productiviteit op je werk verhogen en je creativiteit
vergroten.
Help your students see the light. With its myriad of
techniques, concepts and formulas, business statistics
can be overwhelming for many students. They can have
trouble recognizing the importance of studying statistics,
and making connections between concepts. Ken Black's
fifth edition of Business Statistics: For Contemporary
Decision Making helps students see the big picture of the
business statistics course by giving clearer paths to learn
and choose the right techniques. Here's how Ken Black
helps students see the big picture: Video Tutorials-In
these video clips, Ken Black provides students with extra
learning assistance on key difficult topics. Available in
WileyPLUS. Tree Taxonomy Diagram-Tree Taxonomy
Diagram for Unit 3 further illustrates the connection
between topics and helps students pick the correct
technique to use to solve problems. New OrganizationThe Fifth Edition is reorganized into four units, which will
help professor teach and students see the connection
between topics. WileyPLUS-WilePLUS provides
everything needed to create an environment where
students can reach their full potential and experience the
exhilaration of academic success. In addition to a
complete online text, online homework, and instant
feedback, WileyPLUS offers additional Practice
Problems that give students the opportunity to apply their
Page 3/16

Bookmark File PDF Business Statistics Ken Black
Solutions 7th Edition
knowledge, and Decision Dilemma Interactive Cases that
provide real-world decision-making scenarios. Learn
more at www.wiley.co,/college/wileyplus.
Een slachtoffer van de beruchte Moskouse processen
ten tijde van Stalin denkt na over zijn leven
Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons
lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het ontstaan
van de tweevoeter, de overgang naar een voedselpatroon dat
uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons
uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons
hoofd, onze ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het
lichaam blijft onbesproken. Continue adaptaties brachten ons
veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons
lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes
zoals obesitas en diabetes type 2. Lieberman noemt dit
`dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker
chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een
gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
Wanneer het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar
beneden stort en ze denkt dat haar laatste uur geslagen
heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat ze niet aan haar
echtgenoot of tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan
pad van 15 jaar geleden. Dawn overleeft de crash en begint
met een zoektocht naar antwoorden over de weg die ze zo
lang geleden achter zich heeft gelaten. Nu het lot haar een
tweede kans biedt, lijkt ze niet meer zo zeker van de keuzes
die ze heeft gemaakt. Terwijl de twee verschillende
uitkomsten zich aandienen, steken ook de weggestopte
twijfels en geheimen de kop op...
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
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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? '
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een
internationale, gezaghebbende standaard.
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn
'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit
goed aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
At many schools, professors and students require that
Microsoft- Excel be integrated throughout their one-term
course. Thoroughly integrating the use of Excel, this concise
text will serve that need. Coverage is focused on applied
processes that are handled by Excel. In addition, Excel macro
add-ins accompany the text on a CD-ROM packaged with
new copies of the book."

>De beruchte straathoek van West Fayette en
Monroe Street in Baltimore is een 24-uurs
drugsmarkt die de economische brandstof levert
voor een stervende buurt. Journalist David Simon en
voormalig homicide-detective Ed Burns verbleven
een jaar lang in de buurt. Door de ogen van een
gebroken gezin - twee aan drugs verslaafde ouders
en hun slimme, maar kwetsbare vijftienjarige zoon,
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De'Andre McCullough - onderzoeken Simon en
Burns de onbarmhartige werkelijkheid van de
drugscultuur. The Corner is een onthutsend verslag
van een leven aan de zelfkant, en een fel realistisch
portret van een buurt waar uitzichtloosheid troef is.
Maar ook schetst Simon de veerkracht van mensen
en laat hij zien hoe hoop, zorgzaamheid en liefde
een onuitroeibare kracht vormen op een door
Amerika opgegeven plek.
Practical Time Series Forecasting: A Hands-On
Guide, Third Edition provides an applied approach to
time-series forecasting. Forecasting is an essential
component of predictive analytics. The book
introduces popular forecasting methods and
approaches used in a variety of business
applications. The book offers clear explanations,
practical examples, and end-of-chapter exercises
and cases. Readers will learn to use forecasting
methods to develop effective forecasting solutions
that extract business value from time-series data.
Featuring improved organization and new material,
the Second Edition also includes: - Popular
forecasting methods including smoothing algorithms,
regression models, and neural networks - A practical
approach to evaluating the performance of
forecasting solutions - A business-analytics
exposition focused on linking time-series forecasting
to business goals - Guided cases for integrating the
acquired knowledge using real data - End-of-chapter
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problems to facilitate active learning - A companion
site with data sets, learning resources, and instructor
materials (solutions to exercises, case studies) Globally-available textbook, available in both
softcover and Kindle formats Practical Time Series
Forecasting: A Hands-On Guide, Third Edition is the
perfect textbook for upper-undergraduate, graduate
and MBA-level courses as well as professional
programs in data science and business analytics.
The book is also designed for practitioners in the
fields of operations research, supply chain
management, marketing, economics, finance and
management. For more information, visit
forecastingbook.com
Alix Chamberlain is een vrouw die krijgt wat ze wil,
en ze heeft er haar beroep van gemaakt om andere
vrouwen te laten zien hoe je dat doet. Ze is dan ook
geschokt als haar babysitter, Emira Tucker, 's
avonds in de plaatselijke delicatessenwinkel wordt
aangesproken door een beveiliger, die bij het zien
van de jonge zwarte vrouw met een witte peuter een
ontvoering vermoedt. Een kleine menigte is er
getuige van, een omstander filmt alles, en Emira
voelt zich vernederd. Alix staat erop de situatie recht
te zetten. Emira is 25. Ze staat op het punt haar
ziekteverzekering te verliezen, heeft geen idee wat
ze met haar leven aan moet en is zich bewust van
Alix' behoefte om haar te helpen. Maar als zich
tussen beide vrouwen een verrassende connectie
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openbaart, blijkt die al snel alles wat ze over zichzelf,
en elkaar, dachten te weten overhoop te gooien. Vol
empathie en scherpe maatschappelijke kritiek is Zo'n
leuke leeftijd een verrassende debuutroman over de
complexe realiteit van volwassenwording, en wat het
betekent om iemand als 'familie' in je leven op te
nemen. Kiley Reid (Los Angeles, 1987) volgde de
Iowa Writers' Workshop, waar ze de Truman Capote
Fellowship kreeg. Zo'n leuke leeftijd is haar debuut.
Ze woont in Philadelphia. Reese Witherspoonboekenclubkeuze Times, Stylist, Elle, Glamour en
BBC Beste Boek van 2020 'Een prachtig verhaal
over hoe we nu leven.' Elizabeth Day, auteur van
Het feest 'Een nieuwe literaire ster. Wat een genot
om een debuutroman te ontdekken die je doet
verlangen naar het vervolg van de carrière van de
auteur.' The Times 'Een sensationele
millennialaanpak van de negentiende-eeuwse
zedenroman die doet denken aan een andere
recente literaire sensatie. Ik had gedacht te kunnen
voorspellen dat Kiley Reid de nieuwe Sally Rooney
is. Maar Zo'n leuke leeftijd is zo sprankelend en
wezenlijk dat ik in plaats daarvan voorspel dat we
volgend jaar in spanning op de nieuwe Kiley Reid
zullen wachten.' The Guardian 'Lees alsjeblieft Zo'n
leuke leeftijd. Laat je meeslepen door de
empathische benadering van zelfs de smerigste
personages, sta jezelf toe om Emira's
millennialangsten over volwassenwording te delen,
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verheug je over Briars nog ongetemde
persoonlijkheid, en wees blij dat Kiley Reid nog maar
net is begonnen.' NPR 'De provocerendste
pageturner van het jaar.' Entertainment Weekly
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven
Levitt heten. Freakonomics leest als een detective.
Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of
een zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en
schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je
niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar
Steven Levitt is geen typische econoom. In
Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen
Dubner de verborgen kant van de dingen om ons
heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over
vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van
de misdaadcijfers in plaats van met een goed
draaiende economie niet eigenlijk alles te maken
met de legalisering van abortus? Freakonomics is
het leukste en verhelderendste boek over economie
dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële
feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik
op de moderne wereld voorgoed verandert en
verscherpt. `Een fascinerend en belangrijk boek,
leesbaar, compact en barstensvol informatie over de
wereld om ons heen. Wie dit boek over de raadsels
van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel
concluderen: economie is belangrijk, interessant en
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erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone
vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim,
precies en tot in detail. New York Times
Het laatste deel in de magistrale Kingsbridge-saga
Het eeuwige vuur is, met zijn setting in een van de
meest turbulente en revolutionaire periodes in de
Europese geschiedenis, een van Folletts
spannendste en meest ambitieuze boeken ooit.
Geknipt voor zowel nieuwe lezers als voor trouwe
fans van de Kingsbridge-saga, die begon met de
bestsellers Pilaren van de aarde en Brug naar de
hemel. De pers over deKingsbridge-boeken ‘Liefde
en haat, trouw en verraad komen samen in dit
vuistdikke epos met een uiterst actueel thema. Dit is
binge-lezen in optima forma.’ AD Magazine****
‘Follett overtreft zichzelf.’ Vrij Nederland ‘De
hoofdpersonen stappen ongemerkt het brein van de
lezer binnen en ze beklijven. Puur leesgenot.’
Utrechts Nieuwsblad ‘Ken Follett brengt een voorbij
tijdperk tot leven; kleurrijk, hartstochtelijk, soms
grandioos, soms miserabel, altijd tumultueus.’ Opzij
‘Groots en briljant... Een fantastisch episch verhaal
vol met ongelooflijke personages. Cosmopolitan
De wereld knoeit met onze geest. De mate van
stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde
planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We
zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds
eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons
zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot
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onze BMI. Na jaren van depressie en
paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil
te staan. Hij ging op zoek naar de link tussen wat hij
voelde en de wereld om hem heen.
Black?s latest outstanding pedagogy of Business Statistics
includes the use of extra problems called "Demonstration
Problems" to provide additional insight and explanation to
working problems, and presents concepts, topics, formulas,
and application in a manner that is palatable to a vast
audience and minimizes the use of "scary" formulas. Every
chapter opens up with a vignette called a "Decision Dilemma"
about real companies, data, and business issues. Solutions
to these dilemmas are presented as a feature called
"Decision Dilemma Solved." In this edition all cases and
"Decision Dilemmas" are updated and revised and 1/3 have
been replaced for currency. There is also a significant number
of additional problems and an extremely competitive
collection of databases (containing real data) on: international
stock markets, consumer food, international labor, financial,
energy, agribusiness, 12–year gasoline, manufacturing, and
hospital.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we
systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt
hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit
waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik
ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten
lezen.' de Volkskrant Op eenvoudige vragen over wereldwijde
trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In
Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en
wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij
presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal
nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet weten wat we
niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op
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vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel betere
staat verkeert dan we denken. Feitenkennis zit boordevol
anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende
grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel
boek dat de manier waarop je de wereld ziet compleet zal
veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je zowel meer
realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een
geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn laatste boek
over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van
Calmthout
In the new millennium the increasing expectation of
customers and products complexity has forced companies to
find new solutions and better alternatives to improve the
quality of their products. Lean and Six Sigma methodology
provides the best solutions to many problems and can be
used as an accelerator in industry, business and even health
care sectors. Due to its flexible nature, the Lean and Six
Sigma methodology was rapidly adopted by many top and
even small companies. This book provides the necessary
guidance for selecting, performing and evaluating various
procedures of Lean and Six Sigma. In the book you will find
personal experiences in the field of Lean and Six Sigma
projects in business, industry and health sectors.
Hoe krijg je je mensen zo gemotiveerd en enthousiast dat zij
zich volledig inzetten voor hun organisatie? In ‘Gung Ho’
beschrijven Ken Blanchard en Sheldon Bowles een
revolutionaire techniek om persoonlijke betrokkenheid van
medewerkers te vergroten. Het antwoord ligt besloten in de
drie eenvoudige principes van ‘Gung Ho’, principes die voor
elke manager zijn na te volgen. Blanchard en Bowles
beschrijven deze aan de hand van een bedrijf dat worstelt om
een faillissement af te wenden. Dankzij ‘Gung Ho’ weten
medewerkers waarvoor zij werken, voelen zij zich
verantwoordelijk en ondersteunen zij elkaar. Productiviteit en
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winst stijgen en het bedrijf wordt een voorbeeld in het land.
Ook uw bedrijf heeft baat bij de principes van ‘Gung Ho’!
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten
we van onze ouders worden. Maar ze hadden ongelijk, de
toekomst is aan een heel ander soort individu, aan een
andere manier van denken. De dominantie van de
linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en het
analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld
waarin de kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit,
gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink,
die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de
ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein
vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je moet
ontwikkelen om in de toekomst succesvol te zijn. Aan de
hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over
de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te
scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld voorgoed
veranderen.
Every business area relies on an understanding of statistics
to succeed. Statistics for Business and Economics by Carlos
Cortinhas and Ken Black shows students that the proper
application of statistics in the business world goes hand-inhand with good decision making. Every statistical tool
presented in this book has a business application set in a
global context and the many learning features and easy to
use structure will engage and reassure each business
statistic student. Featuring a strong focus on European
cases, data and scenarios throughout, Statistics for Business
and Economics provides: Decision Dilemma – each chapter
opens with a short case describing a real company or
business situation, that raises questions to be answered
using techniques presented in the chapter. Answers and
explanations are given at the end of the chapter bringing
closure. Each chapter uses different cases. Ethical
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Considerations box – underscores the potential misuse of
statistics by discussing such topics as lying with statistics,
failing to meet statistical assumptions, failing to include
pertinent information, and other matters of principle. Most
cases, data and scenarios are based on real information
students will recognise and relate to such as Caffè Nero,
Nando’s, Raleigh, online shopping, European Banks and
more.

With contributions by leaders in the field, this book
provides a comprehensive introduction to the
foundations of probability and statistics. Each of the
chapters covers a major topic and offers an intuitive view
of the subject matter, methodologies, concepts, terms,
and related applications. The book is suitable for use for
entry level courses in first year university studies of
Science and Engineering, higher level courses,
postgraduate university studies and for the research
community.
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
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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.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van
Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord
als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in
paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van
Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar
een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust
komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime
met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het
goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle
wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H.,
het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis
hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er
was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens
ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik.
De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de
relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware
aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de
huid van de tijd geschreven en snijdt veel
maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe
we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld
achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten.
‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het
resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse
spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ –
Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers
Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman:
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een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over
complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny
Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA
Today ‘Een betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In
deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig
scrollen door berichten, binnen de muren van mijn
woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd
bevangen door de urgentie, de schoonheid en de
griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris
Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische
en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat
de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en
nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te
reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het
levert een schitterend en duister beeld op van familie,
ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het
onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
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