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Harper Curtis vindt in 1931 de sleutel van een huis dat toegang biedt tot andere tijden. Maar de prijs voor het tijdreizen is hoog: om aan het
huis te kunnen ontsnappen, moet hij 'stralende meisjes' vermoorden. Als Kirby Mazrachi in 1989 een brute aanslag op haar leven overleeft,
beseft ze nog niet dat het dezelfde man is die haar in haar jeugd aansprak en zei dat hij terug zou komen. Als enig overlevend slachtoffer
gaat ze op zoek naar hen die het niet overleefden. Ze komt achter een onmogelijke waarheid.
Daniel woont met zijn zus in het huis dat vader met zijn blote handen voor hen in het bos bouwde. Veilig en voor hen alleen. Vader bouwde
dingen, jaagde en werkte met zijn handen. Soms verdween hij, gedwongen om hard werk te doen, maar voor Daniel en Cathy was hij een
zachtaardige beschermer. Als de lokale landeigenaar voor de deur verschijnt wordt hun onzekere bestaan bedreigd. Vader en Cathy, beiden
fel, sterk en onverzettelijk, trachten zichzelf en hun buren te beschermen en zetten een reeks gebeurtenissen in gang die alleen maar kunnen
eindigen met geweld. Elmet is het overtuigende portret van een gezin aan de rand van de samenleving en een aangrijpende bespiegeling
van waar mensen toe in staat zijn als ze tot het uiterste worden gedwongen.
Rechercheur Gabriella Versado heeft al talrijke lijken gezien en veel moordenaars opgespoord. Maar nog niet eerder heeft ze iets ontdekt
wat vreemder is dan het lichaam dat op een verlaten weg in Detroit is gevonden. Half jongen, half hert, op de een of andere manier aan
elkaar gelijmd. Detroit is het stervende hart van de American dream, en op de vervallen straten en industrieterreinen van ‘Murder City’ zoekt
een moordenaar naar nieuwe slachtoffers. Een moordenaar die toegang probeert te krijgen tot de donkerste kant van de mens, en een
nieuwe wereld wil creëren van vlees, bloed en dromen.
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden
zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en
fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De
vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes die
andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de
strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt,
deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren
snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt
doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje
opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar verlangt aangeraakt te
worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen
dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde
jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier zelf
vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde
computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden
die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij
Molly, een samoerai van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal
en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en
zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Diepgaande studie van de Franse socioloog (1858-1917)
PLEASE NOTE: This is a summary and analysis of the book and not the original book. If you'd like to purchase the original book, please
paste this link in your browser: https://amzn.to/2OBlhhG Yuval Noah Harari will challenge the way you look at the world, the future, and
yourself in his third bestselling book, 21 Lessons for the 21st Century. Amazon Charts, Most Sold Nonfiction - Sep 19th, 2018! What does this
ZIP Reads Summary Include? Synopsis of the original bookChapter-by-chapter summariesKey Takeaways from each chapterA detailed look
at the current state of the worldHarari's predictions for the future of technology and humanityAn in-depth look at the "stories" of humanity, and
why we need themEditorial reivewBackground on Yuval Noah Harari About the Original Book: In 21 Lessons for the 21st Century, Yuval
Noah Harari takes a long, hard look at the current state of humankind and makes practical suggestions for how we can improve the inevitable
future ahead of us. Addressing everything from politics and fake news to the future of AI and education, Harari leaves no stone unturned in
the quest for the betterment, and ultimate survival, of Homo sapiens. DISCLAIMER: This book is intended as a companion to, not a
replacement for, 21 Lessons for the 21st Century. ZIP Reads is wholly responsible for this content and is not associated with the original
author in any way. Please follow this link: https://amzn.to/2OBlhhG to purchase a copy of the original book. We are a participant in the
Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to
Amazon.com and affiliated sites.

Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat maakt
hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste
commerciële bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als ’s
werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet
uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en
hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem
beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over
de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the
scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en voormalig president Barack Obama. Kom alles te
weten over hoe Sir Richard Branson de eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin Galactic, opzette
en hoe hij het hoofd moest bieden aan de grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen
op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer. De pers
over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn
of haar dromen waar wil maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson
gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons lessen bieden volop inspiratie om
nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.’ Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe
Richard Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
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Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die zich
verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van Judy
Batalion vertelt het vergeten verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi’s. Voor de lezers
van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus Judy Batalion
vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun
vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze
saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor de kinderen
en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en
meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die
haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als vrouwenverzet,
vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer
onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar
krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden vergeten.’ – Kirkus
Reviews (starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de breedste zin
van het woord.’ – Publishers Weekly
In dit baanbrekende boek neemt Misha Glenny de lezer mee op een reis door de wereld van de internationale
georganiseerde misdaad. In de afgelopen jaren tekende hij de verhalen op van wapensmokkelaars in Oekraïne,
witwassers in Dubai, drugssyndicaten in Colombia, vrouwenhandelaren op de Balkan en afpersers in Rusland. Hij sprak
met talloze gangsters, politiemensen en slachtoffers van crimineel geweld. McMaffia laat zien welke ongekende
mogelijkheden het wegvallen van grenzen biedt aan criminele ondernemers. In het voormalig Oostblok, in het MiddenOosten en in instabiele Zuid-Amerikaanse staten zijn wijdvertakte netwerken ontstaan die wereldwijd consumenten
voorzien in hun behoefte aan drugs, seks, tabak, luxeartikelen en goedkope arbeid. Zo ontstaat het beeld van een
mondiale schaduweconomie, die volgens schattingen een omzet heeft van 20 procent van het bruto wereldwijd product.
Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen
alternatief voor de vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de
meest gerespecteerde economen ter wereld, maakt in dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in
het algemeen en het vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde
managers leveren niet per se betere prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee
dat wij over economie hebben op zn kop te zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, boordevol
informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een
inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit prikkelende boek legt de auteur, die in de traditie staat van John
Kenneth Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom verstandig overheidsbeleid meestal
tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
How the hidden trade in our sensitive medical information became a multibillion-dollar business, but has done little to
improve our health-care outcomes Hidden to consumers, patient medical data has become a multibillion-dollar worldwide
trade industry between our health-care providers, drug companies, and a complex web of middlemen. This great medicaldata bazaar sells copies of the prescription you recently filled, your hospital records, insurance claims, blood-test results,
and more, stripped of your name but possibly with identifiers such as year of birth, gender, and doctor. As computing
grows ever more sophisticated, patient dossiers become increasingly vulnerable to reidentification and the possibility of
being targeted by identity thieves or hackers. Paradoxically, comprehensive electronic files for patient treatment—the
reason medical data exists in the first place—remain an elusive goal. Even today, patients or their doctors rarely have
easy access to comprehensive records that could improve care. In the evolution of medical data, the instinct for profit has
outstripped patient needs. This book tells the human, behind-the-scenes story of how such a system evolved
internationally. It begins with New York advertising man Ludwig Wolfgang Frohlich, who founded IMS Health, the world’s
dominant health-data miner, in the 1950s. IMS Health now gathers patient medical data from more than 45 billion
transactions annually from 780,000 data feeds in more than 100 countries. Our Bodies, Our Data uncovers some of
Frohlich’s hidden past and follows the story of what happened in the following decades. This is both a story about
medicine and medical practice, and about big business and maximizing profits, and the places these meet, places most
patients would like to believe are off-limits. Our Bodies, Our Data seeks to spark debate on how we can best balance the
promise big data offers to advance medicine and improve lives while preserving the rights and interests of every patient.
We, the public, deserve a say in this discussion. After all, it’s our data.
De voordelige € 10,- editie van Het Rosie Project ligt nu in de winkels. Graeme Simsion, Het Rosie Project `Spannend,
nerdy, lief en grappig. Het Rosie Project wordt een wereldwijde hit.' NRC Handelsblad De autistische Don Tillman
doceert genetica aan de universiteit. Hij is superintelligent, kan geweldig koken en is op zoek naar een vrouw. Door zijn
sociale onhandigheid is hij echter nooit verder gekomen dan een eerste date. Met behulp van een zestien pagina's
tellende vragenlijst hoopt hij zijn perfecte partner te vinden. Dan komt Rosie Jarman in zijn leven: verre van perfect, maar
wel intelligent en mooi. En ze is ook op zoek naar haar biologische vader, een zoektocht waarbij Don haar misschien zou
kunnen helpen. De Australiër Graeme Simsion werkte als consultant, maar verkocht zijn bedrijf om fulltime schrijver te
worden. Met zijn debuutroman Het Rosie Project verovert hij de wereld. De filmrechten zijn verkocht aan Sony Pictures.
`Geestig debuut over de eigenaardigheden van een begaafde autist.' de Volkskrant `Een van de meest innemende,
charmante, fascinerende literaire personages die ik in lange tijd heb ontmoet.' The Times
For sixteen years Moy served as an Officer (Pastor) with The Salvation Army in the Southern California area. After
struggles with his wife seemed irreconcilable, he moved to Central Florida where he experienced the darkest days of his
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Wilderness Experience. During the past five years God has began to rebuilt his life including the restoration of his wife
and children. It is from the depth of this experience that this book was born in the hopes of helping others as they journey
through their own dark nights of the soul.
In Hernan Diaz’ roman ‘In de verte’ worden vanwege de hongersnood in Zweden twee jonge broers rond 1850 naar de
wereldstad New York gestuurd. Alleen de jongste, Håkan, belandt per ongeluk op een schip naar Californië. Moederziel
alleen, platzak en de nieuwe taal niet machtig besluit hij om zijn broer in ‘Nujårk’ te gaan zoeken. Te voet, dwars door
Amerika. Hij beleeft de goldrush van dichtbij, trekt een tijdje op met een excentrieke natuurvorser, laat zich de verkeerde
kant op meevoeren door een karavaan kolonisten, totdat er iets gruwelijk misgaat. En hij blijft doorlopen, door woestijn en
gebergte, over de eenzame leegte van een land dat nog niet bestaat, steeds met het beeld van zijn broer in de verte.
Hernan Diaz is geboren in Argentinië en groeide op in Zweden. Hij woont in New York en werkt aan Columbia University.
‘In de verte’ is zijn romandebuut. Het boek stond op de shortlists van zowel de Pulitzer Prize als de PEN/Faulkner
Award.
Buitengewone memoir over identiteit, familie en verbondenheid. Voor liefhebbers van Zadie Smith en Maggie Nelson. Als Nadia
twee is, laat haar Armeens-Amerikaanse moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft achter met haar kleine zusje en hun Ghanese
vader, die als ambtenaar bij de Verenigde Naties werkt. Ze bewonen plekken over de hele wereld: Rome, Dar es Salaam, Kumasi
en Londen. Nadia spreekt meerdere talen en heeft meerdere thuislanden. Ze vraagt zich af of ze Europees, Afrikaans of
Amerikaans is. Of niets van dat alles? Als haar vader overlijdt, voelt Nadia zich meer dan ooit ontworteld en alleen. Naschokken is
het ontroerende verhaal van Nadia’s zoektocht naar haar identiteit, dat laat zien welke naschokken een trauma kan hebben op
persoonlijk vlak, en ook hoe dat doorwerkt van generatie op generatie.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het
menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze
revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden
verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor
meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid.
De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze
twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je
ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat
fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en
rechts ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk
aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit
hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor
ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Natsuki brengt met haar neef Yuu de zomers door in de bergen van Nagano, waar ze droomt over andere werelden. Wanneer een
reeks van verschrikkelijke gebeurtenissen de twee kinderen voor altijd van elkaar dreigt te scheiden, beloven ze elkaar koste wat
het kost om te overleven. Haar donkere verleden blijft Natsuki achtervolgen, ook als ze volwassen en getrouwd is. Natsuki slaat op
de vlucht en keert terug naar de bergen uit haar jeugd. Ze bereidt zich voor op een hereniging met Yuu. Zal hij zich hun belofte
herinneren? En zal hij haar helpen haar daaraan te houden?
**** 'Imponerend romandebuut.' de Volkskrant Op een middag in augustus, aan de kust van Kamtsjatka, verdwijnen twee zusjes.
In de daaropvolgende maanden lukt het de politie niet de zaak op te lossen. Echo’s van de verdwijning weerklinken in een hechte
gemeenschap, de angst en het verdriet zijn vooral voelbaar onder de vrouwen. Gedurende een jaar volgen we met
verbazingwekkende scherpte de levens van hen die zijn verbonden door de misdaad: een getuige, een buurvrouw, een detective,
een moeder. Op de achtergrond de ruige schoonheid van het gebied: dichtbeboste wouden, uitgestrekte toendra’s, stomende
vulkanen en ijzige zeeën die grenzen aan Japan en Alaska. Een gebied even complex als verleidelijk, waar sociale en etnische
spanningen sudderen en waar buitenstaanders vaak als eerste worden beschuldigd. In de pers ‘Schrijven kan Phillips: ieder
hoofdstuk brengt een ander perspectief op de vermissing, spannend tot het einde.’ Trouw ‘Een bijzonder briljante roman.’ De
Morgen ‘Verdwijnende aarde is een parelketting van aaneengeregen verhalen.’ De Groene Amsterdammer ‘Een heel origineel
en bijzonder en goed geschreven, indrukwekkend boek.' JAN ‘Een dijk van een boek, spannend van de eerste tot de laatste
bladzijde.’ De Limburger ‘Imponerend debuut.’ VPRO Gids
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden
aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst
mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze
vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in
Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd
Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is
een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter

In Meisje in brand van Claire Messud zijn Julia Robertson en Cassie Burnes al sinds de kleuterklas bevriend; een
vriendschap waarin ze alles met elkaar delen. Naarmate de meisjes ouder worden, tekenen de verschillen zich af.
Wanneer Bev, de moeder van Cassie, een nieuwe man ontmoet, wordt de toekomst van Cassie ongewisser, terwijl
Julia’s pad steeds duidelijkere contouren krijgt. Ze kan niet anders dan toekijken hoe Cassie, die ze ooit beter kende dan
wie ook, steeds verder van haar verwijderd raakt. Meisje in brand van Claire Messud is een bezwerend coming-ofageverhaal over de band tussen hartsvriendinnen. 4 sterren, ‘Van alle hedendaagse Amerikaanse auteurs zijn er
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weinigen die zo fijnzinnig in de psyche van hun personages graven als Messud.’ – De Standaard
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar
durfde in de begindagen van het internet opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok
werd beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online
boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als
ondernemer en laat zien hoe de ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en
innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als eerste een
inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Get Started Now. Take Action. Staying ahead of change in the world, your organization, and your profession requires
action. You learned a lot to launch your organization’s talent development effort. As you position it for the future, what
you need to know grows exponentially. As futurist Ray Kurzweil once said, “If I take 30 steps linearly, I get to 30. If I take
30 steps exponentially, I get to a billion.” How do you prepare for exponential growth? In ATD’s Action Guide to Talent
Development: A Practical Approach to Building Organizational Success, industry expert and bestselling author Elaine
Biech lays out the steps you can take. The companion volume to ATD’s Foundations of Talent Development: Launching,
Leveraging, and Leading Your Organization’s TD Effort, this book follows an eight-step framework for defining your
organization’s learning foundation through preparing for the future. You are your organization’s trusted advisor, and
Biech offers practical questions, organizational assessments, and tips for each step you must guide your organization
through. She also presents the newest thinking from university educators and researchers that organizational experts
have relied on for years, as well as from industry practitioners and luminaries in leadership and development. Open this
book to any page. Jump in where you think it will be most beneficial to you or your organization. Whether you work inside
a company or as an external consultant, whether you work for a large organization or a small one, whether you are
launching your first talent development effort or fine-tuning a function that’s been in action for decades—you are sure to
find valuable concepts, designs, and ideas. Get started now. Take action. Table of Contents: I. Identify and Clarify the
Organization’s Learning Foundation 1. Your Organization’s Learning Culture 2. Leaders Champion Learning 3.
Employees Value Lifelong Learning 4. Everyone has a Learning Mindset 5. Clarifying Your Organization’s Readiness II.
Develop a Talent Development Strategy 6. Build a Business Case for Learning 7. Enhance Your Organizational and
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'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de
Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet
meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets
boven het ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en
schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders
afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar
zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en
verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de
gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om
in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te
brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze
niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie
moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Ha-Joon Chang is een bijzonder onderhoudende en toegankelijke introductie in de
wereld van de economie. Wat is economie? Wat doen economen? Waarom zijn economen zulke slechte voorspellers?
Chang biedt niet alleen de handvatten voor een beter begrip van de financiële wereld, maar geeft ook zijn visie op wat de
economie voor iedereen kan betekenen, en dus niet alleen voor superrijken. Economie is onontbeerlijk voor het begrijpen
van de krachten die bepalen hoe mensen, naties en economische systemen functioneren. En het laat helder zien hoe we
de huidige economische rampspoed moeten begrijpen, en wat we eraan kunnen doen.
In deze genderbending memoires komt cultuurcritica Maggie Nelson met frisse, krachtige en hoognodige bespiegelingen
over seksualiteit, verlangen, ‘het gezin’ en over de beperkingen en mogelijkheden van zowel de liefde als de taal. In De
Argonauten staat een liefdesgeschiedenis centraal: de relatie van de auteur met de kunstenaar Harry Dodge. Nelson laat
ons meevoelen hoe het is om haar hart te verliezen aan Dodge, die genderfluïde is. Ze neemt ons mee op de lange weg
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van haar zwangerschap en toont ons de ingewikkelde en de mooie kanten van een onconventioneel gezin. Nelson houdt
een pleidooi voor fundamentele individuele vrijheid en voor een erkenning van de waarde van liefde en zorg – je zou het
de strijdkreet kunnen noemen van dit oorspronkelijke, scherpzinnige boek dat geen onderwerp schuwt en geen
concessies doet.
Dit is het verhaal van Peggy Hillcoat, in 1975 acht jaar oud. Tijdens de zomer van dat jaar gaat ze vaak kamperen met
haar vader, luistert ze eindeloos naar haar favoriete plaat van The Railway Children en naar het betoverende pianospel
van haar moeder. Na een familiecrisis die Peggy pas veel later zal begrijpen, neemt haar vader James, een zogenaamde
‘survivalist’, haar mee van Londen naar een hut ergens diep in de bossen van Europa. Hij vertelt Peggy dat de wereld is
vergaan. Ze zullen met zijn tweeën moeten zien te overleven. En zo bestaat haar leven ineens alleen nog uit een
zelfgebouwde piano die geen geluid maakt, een bos waarin alles wat groeit gebruikt wordt om van te leven en een klein
houten huisje dat Alles is. Negen jaar lang is Peggy voor de buitenwereld verdwenen. ‘Beeldschoon en bijzonder. Vanaf
de eerste zin grijpt dit verhaal je bij de keel.’ – The Sunday Times ‘Een triomf... Fuller heeft een meesterlijk, spannend
sprookje voor volwassenen geschreven.’ – The Times ‘Fuller beschrijft de natuur bedwelmend mooi, in al haar
schoonheid en wreedheid.’ – Independent
Temperance Tucker probeert haar familie te beschermen in de romantische historische roman ‘Bruid in het maanlicht’
van Laura Frantz. Het is rond 1770. Temperance Tucker redt zich uitstekend in het ruige, uitgestrekte en nog niet in kaart
gebrachte grensgebied van Kentucky. Ze kan zich snel uit de voeten maken, schiet altijd raak en misschien nog wel het
belangrijkste: ze zwijgt over vroeger. Maar het verleden van haar familie wordt een probleem als ze verliefd wordt op een
knappe landopziener uit Virginia, die ook een geheim met zich meedraagt. Kunnen ze de ballast en de pijn van zich
afschudden voor een gezamenlijke toekomst? De voorouders van Laura Frantz waren pioniers. Als kind zwom ze in
dezelfde rivieren die genoemd worden in haar boeken. De verhalen van haar grootmoeder inspireerde haar tot het
schrijven van onder meer ‘De pioniersdochter’ en ‘Dochters van de meestersmid’.
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 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.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise
bedacht door Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door
BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De
boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin
Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het
Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste
mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem
bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te
verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid
om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een
reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging
van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar
Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te
geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter
weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
HEEL LANG GELEDEN, IN EEN STERRENSTELSEL HIER VER, VER VANDAAN... Luke Skywalker werkt op de boerderij van
zijn oom op de verafgelegen planeet Tatooine. Hij repareert tweedehands machines, gaat stuntvliegen met zijn verweerde
skyhopper en... verveelt zich te pletter. Luke droomt van avonturen tussen de sterren - avonturen die hem naar prachtige,
buitenaardse planeten zullen voeren. Maar op het moment dat hij een cryptisch bericht onderschept van een beeldschone prinses
in gevangenschap, krijgt hij veel meer dan hem lief is. En dat is hoe het allemaal begint... Luke Skywalker, de trotse prinses Leia
en de ondernemende Han Solo - al die onvergetelijke personages en hun ongelofelijke avonturen uit de originele Star Wars-films
zijn nu voor het eerst samengebracht in een boek. Van de desolate woestijnen van Tatooine tot Endor, de planeet van de Ewoks.
Laat je meeslepen door het complete verhaal van de rebellen in hun wanhopige strijd tegen het Keizerrijk!
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