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Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954
verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de
menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat.
Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of
ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven,
waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof
overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan
werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de
moderne literatuur.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
Page 1/22

Bookmark File PDF Key Person Of Influence Revised Edition The Five Step
Method To Become One Of The Most Highly Valued And Highly Paid People
In Your Industry
het lezen gemakkelijker wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie
motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs. Het is de
ochtend van de boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen
worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich
voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo
machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af
van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder te
werk gaan dan zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen.
Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn
van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn
Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan
leiden tot gunst of mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden
gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn
tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of
doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd
succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle
waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het witte doek te zien zijn.
Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal
tot leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens
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en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven. De periode tien jaar
na de oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de
perfecte mogelijkheid om met deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de
personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het hart is van het
christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en warm kan
uitleggen wat het betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken
in een abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het Bijbelse verhaal op
een persoonlijke manier tot een prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het
geloof en hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is aan een
verfrissing en verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog steeds het best bij
C.S. Lewis terecht.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke
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vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Vlammen. Het tweede deel in de verslavende
HONGERSPELEN-trilogie Katniss Everdeen heeft samen met Peeta Mellark De
Hongespelen gewonnen. Sinds hun terugkeer naar District 12 wordt er
gefluisterd over een opstand tegen het Capitool. President Snow stelt Katniss
persoonlijk verantwoordelijk voor het temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt
in een angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de vlammen van de revolutie
echt wil doven...
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s
everseller The Artist’s way. Creatieve blokkades opheffen door de beproefde
methode van Julia Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste
boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller
bestempeld als een onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek is
nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen, of misschien
nog wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene
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editie blikt Julia Cameron terug op de invloed die The Artist’s Way heeft gehad
en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe
inzichten voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s
Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor een nieuw decennium.
Pastoor Gorman is op een donkere, mistige avond in Londen op weg naar een
stervende vrouw als hij wordt neergeslagen. De politie vindt op zijn lichaam een
lijstje met namen van mensen die bijna allemaal zijn gestorven. Achter twee
namen staat echter een vraagteken. Zijn dit de namen van toekomstige
slachtoffers?
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie stappen: de
aansporing (ik heb een vieze 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.
Key Person of InfluenceThe Five-Step Method to Become One of the Most Highly
Valued and Highly Paid People in Your IndustryRethink Press
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de
keel, met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek
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in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje
Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later
wordt het lichaam van de zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door
schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan
kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden –
tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack
iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie, Hannah, die
meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet
wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een pageturner als een
ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis
en de betekenis van het woord thuis.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen overleefde tot twee keer toe de Hongerspelen.
Ze maakt zich klaar voor haar rol als leider van de revolutie. Ze is zelfs bereid te
sterven voor vrijheid. Maar dan geeft president Snow Katniss te kennen dat hij iedereen
van wie ze houdt kapot zal maken als de rebellen hun plannen doorzetten. De prijs van
vrijheid lijkt hoger dan ooit... Spotgaai is het bloedstollende slot van de reeks die begon
met De Hongerspelen en Vlammen.
Page 6/22

Bookmark File PDF Key Person Of Influence Revised Edition The Five Step
Method To Become One Of The Most Highly Valued And Highly Paid People
In
YourSinek
Industry
Simon
laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich
richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben
één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen.
Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de
dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo
beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele
voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de
ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om
maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt.
Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte
een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren
gelezen en overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en
besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek
bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders
kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets met volle
aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Over veertig jaar zal de wereldbevolking de tien miljard bereiken. Dit gegeven legt
volgens Mann twee radicaal verschillende type mensen bloot – de profeten en de
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De profeten zijn de volgelingen van William Vogt, een van de grondleggers
van de milieubeweging. Hij geloofde dat we meer consumeren dan de wereld
produceert en zijn mantra was: Bespaar! De tovenaars zijn de erfgenamen van Norman
Borlaug, grondlegger van de massaproductie van gewassen. Vernieuw! was zijn
strijdkreet. Op toonaangevende wijze voorziet Mann deze twee standpunten van een
historische context en weegt hij de mogelijkheden. Daarmee levert hij een onmisbare
bijdrage aan de discussie over de toekomst van een steeds dichter bevolkte wereld.
Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe
klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk
bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor
organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we
de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik
focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere
beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je
dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn
voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De
jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de
werking van het principe in (online) netwerken.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar
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Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de
intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen
te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de
geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het
werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de
meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel
voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit
leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes
van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een
wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente
ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een
boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple
Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New
York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een
compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in
stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm
Gladwell

Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in
1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder
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van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten
van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al
sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die
vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten
wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze
moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw
kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek,
zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
Every industry revolves around Key People of Influence. People think it takes
decades of hard work, academic qualifications and good luck to become a Key
Person of Influence. This book shows that there is a strategy for fast-tracking
your way to the inner circle of the industry you love. Your ability to succeed
depends on your ability to influence.
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In
1491 woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote
steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische
tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer
geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de
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toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse
Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan
maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van
Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's
voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese
van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is
ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van
Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de
lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de
Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika
van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa
gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk
boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht
naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe Wereld er ten tijde van
Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk
[...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de geschiedenis van
Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat
het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The
Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de MayaPage 11/22
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ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in 1492
een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons
toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The
Atlantic Monthly.
Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de
Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het
managementdenken in de westerse wereld veranderd. Goldratt werd door het
tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’. Door Business
Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex
Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt
hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier
handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die
echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes
van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door
Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht!
Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper,
leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen en
managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
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Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te
kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die
avond gaat geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze
herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en haar relatie met
Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd
teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun
levens kruisen elkaar op verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd
bekend door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the
Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die
prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed
geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer
Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert Louis Stevenson en werken
van Tom Holland.
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
Page 13/22

Bookmark File PDF Key Person Of Influence Revised Edition The Five Step
Method To Become One Of The Most Highly Valued And Highly Paid People
In Your Industry
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 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.
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven.
De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog
steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie
van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij
behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou
moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is
het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop
der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1
miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot
verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide
inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen
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sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu
betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt
worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen
is een boek waar je je leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de
grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven
coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn
wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein
in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel
Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor
de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel
ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen
- onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek:
helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking
met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book
Review
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Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het
reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn
dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in
1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het begin als
distributeur voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een
startkapitaal van slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight
wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen. Jeff Johnson, Knights eerste werknemer,
verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er
spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen
had dat alle grote merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze
allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als de K of de X, die in je hoofd
blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het
mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike
werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet
razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in ‘Misbehaving’ het verhaal van drie
wetenschappers die in een gezamenlijke queeste de economie op haar kop zetten en
vrienden werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig economie als een harde
wetenschap werd geprofileerd, rebelleerde een klein groepje wetenschappers
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Zij stelden dat er een belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de
economie: de mens. Thaler, Kahneman en Tversky legden de basis voor wat we nu de
gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een persoonlijk verhaal, doorspekt met
prachtige anekdotes en leerzame voorbeelden uit het dagelijks leven. De leukste
manier om iets te leren over gedragseconomie.
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.
Het Westen is op zijn retour. De Angelsaksische wereld trekt zich terug in fantasieën
over de eigen verloren grandeur. Populisten in heel Europa roepen om het hardst dat
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en globalisering het werk zijn van een verfoeilijk Systeem, dat wordt gerund
door onzichtbare mensen zonder nationale loyaliteit. Vanuit het Kremlin kijkt tsaar
Poetin handenwrijvend toe, de Baltische staten huiveren - en iedereen kijkt naar Berlijn.
Maar zijn de Duitsers werkelijk 'wij', of uiteindelijk toch 'zij'? Deze vraag heeft hun buren
in Europa beziggehouden sinds Julius Caesar in 58 voor Christus het begrip Germani
muntte. Hoe Romeins is Germania ooit geworden? Hebben de Duitsers de Romeinse
cultuur verwoest of overgenomen? Wanneer trokken ze voor het eerst naar het oosten,
en hebben ze daar ooit werkelijk geheerst? Hoe kon Duitsland eeuwenlang een
machtsvacuüm blijven in het hart van Europa? Hoe is Pruisen ontstaan? Heeft
Bismarck Duitsland verenigd of veroverd? Waar liggen de wortels van Hitlers Derde
Rijk? Waarom ging dat ten onder en door welk wonder verrees uit de puinhopen een
beter Duitsland? Is Duitsland het laatste Westerse bastion van industriële welvaart en
realpolitik? Of zijn de EU en de euro niet meer dan uitingen van een nieuwe Duitse
hegemonie? In deze frisse, verhelderende, bondige geschiedenis geeft germanist
James Hawes een loepzuiver inzicht in het meest bewonderde en gevreesde land van
Europa.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London de wetten van de
beschaving en van de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen van Buck,
half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn comfortabele
Californische leven wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush.
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op zijn oerinstinct is de enige manier waarop hij kan overleven. London put
in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker in de Canadese
wildernis, maar ook uit de denkbeelden van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat
het verhaal tot een duurzame vertelling over overleven maakt.
Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het postrevolutionaire
Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een
levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende
zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren
van het hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de Russische
geschiedenis. Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert
kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste
instantie dacht. Ze verkennen samen alle geheime gangen en krochten van het hotel,
en er ontstaat een hechte band.
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het
EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en
voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
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wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen
wordt in de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een
wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht bij de
mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen.
Spanning en sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het
natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar het recht van de sterkste
geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een
van de eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef
tientallen romans en korte verhalen, naast essays, gedichten en toneelstukken.
Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te
omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties
De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte
lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je
krijgt te horen over alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil
tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken?
Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een
vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het leven. Op basis
van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent,
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of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties
en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in
gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je volledige potentieel te
bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als
anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen
als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis
van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je
emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele
flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt.
De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business
Review ‘Op basis van haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het
gebied van emoties, schrijft David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel
leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan
David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin,
auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met
praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt
creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter
Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
Klassiek geworden beschouwing van de joodse wijsgeer (1878-1965) over onze
mogelijke relaties tot mensen, de wereld en God.
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