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CORE is shortlisted for the Best Business Book
Awards in the Engaging Change category. At the
core of the world's most admired businesses lies a
powerful Single Organizing Idea. These
organizations deliver sustainable economic and
social benefit; they unite people, attract investment,
inspire innovation, pioneer new efficiencies, and
enjoy positive reputation. Such businesses are
admired but they remain a rare breed. Though the
tides of change are engaging the minds of business
leaders, most are still trapped behind their brands
and an approach to corporate social responsibility
that is out of step with a connected society that
increasingly questions 'who' these businesses really
are and what drives their purpose. This book is
about how businesses can adopt a Single
Organizing Idea and, more importantly, why they
have to. Drawing on stories and case studies, and
with reference to the UN's Sustainable Development
Goals, its no-nonsense approach sets aside the
ideals to confront the realities of business reform. It
demonstrates the power and potential that a Single
Organizing Idea can bring to any business prepared
to take its head out of the sand and proactively
respond to today's challenges.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger
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van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken
met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally
Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en
Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden
nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen
wanneer de moeder van Connell het huis van
Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het
prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op
die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe
band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally
Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed
die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes
laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe
generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel!
Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de
rechten voor een televisieserie van ‘Normale
mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
In ‘100 dingen die succesvolle mensen doen’ helpt
Nigel Cumberland je om dichter bij je doelen te
komen en je leven en werk meer geïnspireerd en
gefocust te maken. De 100 thema’s klinken
eenvoudig, maar dringen door tot de kern. Met zijn
inzichten en oefeningen kun je werken aan een
optimale mindset en het ontwikkelen van effectieve
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gewoonten. Enkele thema’s: - Wees nieuwsgierig Kom op tijd thuis - Doe wat je zegt (beloof dus niet te
veel) - Omarm de positieve kanten van technologie Denk na voordat je op ‘Verzenden’ klikt - Focus op
karakter, niet op populariteit - Sluit vriendschap met
je verleden
Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een
vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel
beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van
de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste
woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als
driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich
vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer
ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan
hun financiële zorgen. De ingevingen van haar
volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en
spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al
stelden ze haar keer op keer teleur.
In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca
Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog altijd is
doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In
het titelessay introduceert ze het verschijnsel dat
inmiddels bekendstaat als ‘mansplaining’. Waarom
gaan mannen ervan uit dat ze alles weten? En,
minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig
de mond snoeren? Marja Pruis laat in het voorwoord
haar licht schijnen op het fenomeen Solnit.
‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook.
Mijn boek van het jaar.’ LENA DUNHAM ‘Solnit is
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idealistisch op de enige geloofwaardige manier:
woedend op de werkelijkheid zonder blind te zijn
voor de complexiteit.’ DE GROENE
AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse
reflecties over de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
* Our summary is short, simple and pragmatic. It
allows you to have the essential ideas of a big book
in less than 30 minutes. *As you read this summary,
you will discover that capitalism as it has been
practiced until now must rapidly evolve to make way
for a new model: social enterprises. *You will also
discover that : the social and environmental
problems affecting the planet require urgent
solutions; businesses are the indispensable engine
of change; new corporate governance has become
an absolute necessity in a global village where
everyone is connected; social capitalism must
replace unbridled liberalism; the search for profit is
not incompatible with social actions. *Charismatic
leader, brilliant businessman, self-taught self-made
man and tireless philanthropist, Richard Branson's
career path intrigues and fascinates you? Take
advantage of the experiences and advice of the
famous billionaire, Chairman and CEO of the global
Virgin Group, to understand the keys to success for
21st century companies. *Buy now the summary of
this book for the modest price of a cup of coffee!
Een blind meisje te midden van het geweld van de
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Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe
maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je
kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is
blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator.
Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en
vader en dochter vluchten naar het Bretonse SaintMalo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits
mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis
samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt
bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in SaintMalo terecht, waar zijn verhaal en dat van MarieLaure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn
werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de
filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge
zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel
voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als
een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail
'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The
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Times
From the trailblazing founder and CEO of the Virgin
Group, a powerful argument for using business to
make a positive impact in the world. Richard
Branson, one of the world’s most famous and
admired business leaders, argues that it’s time to
turn capitalism upside down—to shift our values from
an exclusive focus on profit to also caring for people,
communities and the planet. As he writes, “My
message is a simple one: business as usual isn’t
working. In fact, it’s ‘business as usual’ that’s
wrecking our planet. Resources are being used up;
the air, the sea, the land—are all heavily polluted. The
poor are getting poorer. Many are dying of starvation
or because they can’t afford a dollar a day for lifesaving medicine. . . . Prophesying doom and gloom
is simply not my style. . . . I think business can help
fix things and create a more prosperous world for
everyone. I happen to believe in business because I
believe that business can be a force for good. By
that I mean doing good is good for business.” Screw
Business as Usual shows how easy it is for both
businesses and individuals to embark on a whole
new way of doing things, solving major problems and
turning our work into something we both love and
are proud of.
The obstacles facing all companies today were relatively
nonexistent not too long ago--increasingly rapid and
disruptive innovation, economic instability as we’ve never
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experienced before, environmental degradation, increasing
stakeholder power, just to name a few--yet far too many
companies are still mindlessly applying the old rules of
business and expecting the same stellar results that last
worked successfully for them literally a millennium ago!The
New Corporate Facts of Life explains how myopically chasing
quarterly results, producing the same product the same way,
issuing directives to increasingly disengaged employees, and
many other oldie-but-not-goldies have become outdated
practices that many are using still to their detriment and
eventual demise. Based on interviews with over 50 top
executives and thought leaders, including Coca-Cola
Enterprises CEO John Brock, Georgia Tech president G.P.
“Bud” Peterson, and author Peter Senge, this indispensable
book for the twenty-first-century business recounts how
leading-edge companies have begun reshaping strategy,
culture, vision, engagement, and leadership in order to reach
new heights in this constantly changing world.Change is the
only constant in business--and as the environment,
technology, and way of life changes, so must the strategies
and operations of the company that wishes to remain
relevant. The New Corporate Facts of Life offers a bird’s-eye
view of the shifting landscape and reveals how any
organization, large or small, can begin creating a profitable,
sustainable future.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem
ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon
Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het
vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets
toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele
techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij
zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met
Page 7/31

Download Free Screw Business As Usual Turning
Capitalism Into A Force For Good
Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers
geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie,
teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed
toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Steve Jobs was een visionaire en legendarische ondernemer.
Zijn slogan 'Think different' is meer dan een marketingkreet,
het is een manier van leven en werken. Maar je hoeft niet bij
Apple te werken om van zijn voorbeeld te kunnen leren! De
innovatieve aanpak van Jobs en Apple kan voor iedereen
werken. In dit boek, een bestseller in de VS, onthult Carmine
Gallo de zeven succesvolle principes die Steve Jobs toepaste
in zijn eigen leven en werk. Gallo baseerde zich daarvoor op
honderden interviews met Apple-medewerkers en op eigen
onderzoek. Met dit boek leer je anders kijken naar je eigen
verhaal, je visie - en ook naar je carrière, je klanten en je
merk.
In het Mississippi van de jaren zestig wordt aan zwarte
vrouwen wel de opvoeding van blanke kinderen
toevertrouwd, maar niet het poetsen van het tafelzilver. Drie
vrouwen zijn het allesbepalende racisme meer dan zat en
besluiten dat de verschillen tussen hen minder belangrijk zijn
dan de overeenkomsten. 'Een absolute hit... leest als een
trein.' de Volkskrant
'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson.
Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de
wereld helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze
zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch
introduceert een compleet nieuwe manier van werken.
Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk
niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je
mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je
baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn
aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol
zakendoen wil laten samengaan met het streven naar een
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betere wereld.
The theory of integral dynamics is based on the view that the
development of individual leaders or entrepreneurs requires
the simultaneous development of institutions and societies. It
seeks a specific way forward for each society, fundamentally
different from, but drawing on, its past. Nearly every natural
science has been transformed from an analytically-based
approach to a dynamic one: now it is time for society and
culture to follow suit locally and globally. Each culture,
discipline and person is incomplete and is in need of others in
order to develop and evolve. This book sets out a curriculum
for a new integral, trans-cultural and trans-disciplinary area of
study, inclusive of, but extending beyond, economics and
enterprise. It embraces a trans-personal perspective, linking
self with community, enterprise and society, and focusing on
the vital relationship between local identity and global
integrity. For the government policy maker, the enlightened
business practitioner, and the student and researcher into
economics and enterprise, the new discipline is set out here
in complete detail by a multi-national team of Gower's
Transformation and Innovation Series authors. Illuminated
with examples relating the conceptual to the practical, this is a
text, not for a pre-modern, modern, or even post-modern era,
but for what has been called our trans-modern age.
'Doing good can help improve your prospects, your profits,
and your business; and it can change the world. We must
change the way we do business' - Richard Branson Can we
bring more meaning to our lives and help change the world at
the same time? In Screw Business as Usual, Richard
Branson at his brilliant and motivating best, shares some
fascinating and inspiring stories about the people who are
already leading the way in transforming business into a force
for good, for people and for the planet. Reflecting on some of
his own experiences, and those of the Virgin Group, he also
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shares his new vision for the future and describes how
businesses can help create a more prosperous world for
everyone. It's time to turn capitalism upside down – to shift
our values, to switch from a just profit focus to caring for
people, communities and the world and to turn our work into
something we both love and are proud of. It's time to Screw
Business as Usual.
Have you ever been led by someone who cared for you like
family,and dared you to achieve more than you ever thought
possible foryourself, your organization, and even society?
Award-winning author of Hostage at the Table,
GeorgeKohlrieser, along with his co-authors Susan
Goldsworthyand Duncan Coombe, explain how becoming a
secure base leaderreleases extraordinary potential in others.
Part of the Warren Bennis leadership series Care to
Dareshows you how to become a Secure Base Leader so
that you releaseyour followers from the fears that get in the
way of theirperformance. It shows you how you can unleash
astonishing potentialby building the trust, delivering the
change, and inspiring thefocus that underpins sustainable
high performance. From extensive interviews with executives
from allover the world, as well as from surveys with more than
a thousandexecutives, the book reveals the nine
characteristics that SecureBase Leaders display on a daily
basis. The research shows that aprimary difference between
a successful leader and a failed leaderis the presence or
absence of secure bases in his or her life. Care to Dare will
take you on a journey where you willdiscover your own
secure bases, past and present, and determine howyou can
be a secure base for other people in your life at work andat
home.

Volume 5 includes Apostolic Multiplication & Wealth,
Apostolic Culture, and Summary & Conclusion.
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Written by Seventy Apostles and Apostolic Leaders
from around the world and across the Seven
Mountains (Spheres) of Culture, Aligning With the
Apostolic is a pioneering, groundbreaking study and
practical application and demonstration of the role
and function of modern apostles in both the
marketplace and the ecclesiastical realm, as well as
the apostolic movement sweeping the earth today.
Aligning With the Apostolic provides an
unprecedented overview of the scope, nature, depth
and breadth of the calling, function, gift, and office of
apostles, and their role and function in the broader
society and Kingdom of God as well as the church.
This historic, five-volume series is edited by Dr.
Bruce Cook, with Forewords by Drs. Peter Wagner,
Bill Hamon, Lance Wallnau, Paula Price, Gordon
Bradshaw, John Muratori and other leading apostles
such as Rich Marshall, Lynn Scarborough, Johnny
Enlow, and the late Kent Humphreys. The anthology
also includes endorsements from John Eckhardt,
Elisabeth Cochrane, Dr. Chuck Pierce, Dr. Elizabeth
Hairston, and numerous others. Contributing Authors
include Bill Johnson, Dr. Rick Joyner, Kent
Humphreys, Dr. Tommi Femrite, Alice Patterson,
Stephanie Klinzing, Dr. Joseph Umidi, Dr. Joseph
Mattera, Mark Pfeifer, Sharon Billins, Jon Grieser,
Ray Hughes, Axel Sippach, Al Caperna, Tom Webb,
Ken Beaudry, Dr. Tim Hamon, John Anderson, Dr.
Mark Kauffman, Ed Turose, Dennis Wiedrick, Lorne
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Tebbutt, Dr. Gayle Rogers, Candace Long, Paul
Cuny, Dick and Dr. Arleen Westerhof, Christopher
James, Daniel Geraci, Dr. Gordon Bradshaw, Dr.
John Muratori, Dr. Paula Price, LaRue Adkinson,
Larry Tyler, Fernando Guillen, Dr. Lee Ann Marino,
Max Greiner Jr., Tim Taylor, Charlie Fisher, Dr.
Doug Atha, Laurie Boyd, Kari Browning, Lloyd
Phillips, Dr. Kluane Spake, Dr. Stan DeKoven, Dr.
Tony Dale, Dr. Philip Byler, Dr. Michael Scantlebury,
Curtis Gillespie, Dr. Stan Jeffery, Gary Beaton,
Wende Jones, Dr. Carl White Jr., Dr. Erik Kudlis, Dr.
John Burpee, Robert Henderson, Bob Cathers, Dr.
Nick Castellano, Duncan Campbell, Dr. David
Andrade, Dr. Ted Baehr, Dr. Berin Gilfillan, Dr. A.L.
(Papa) Gill, Henry Falany, Dr. Michelle Morrison,
James Nesbit, Cal Pierce, Walt Pilcher, Morris
Ruddick, Mark Henderson, and Dr. Bruce Cook.
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
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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 scenesverhalen 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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"Can we bring more meaning to our lives and help
change the world at the same time? Richard
Branson, at his brilliant and motivating best, reveals
how with his exciting new vision for the future. It is
time to turn capitalism upside down - to shift our
values, to switch from a just profit focus to caring for
people, communities and the planet. "Screw
business as usual" shows how easy it is for both
businesses and individuals to embark on a whole
new way of doing things, solving major problems and
turning our work into something we both love and
are proud of." -- Back cover.
‘Beste mw. Bird’ van AJ Pearce is een
onweerstaanbare debuutroman over de kracht van
vriendschap ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
in Londen. Emmy reageert op een advertentie
waarmee haar droomcarrière als
oorlogscorrespondente in vervulling zal gaan. Denkt
ze. Ze blijkt brieven te moeten beantwoorden voor
een damesblad. Ongepaste brieven horen in de
vuilnisbak, aldus haar baas, mevrouw Bird. Maar als
Emmy de soms wanhopige smeekbeden leest,
besluit ze deze lezeressen in het geheim terug te
schrijven. Dit boek is een ode aan de kracht van
vriendschap, de vriendelijkheid van onbekenden en
de moed van gewone mensen in buitengewone
tijden. AJ Pearce komt uit Hampshire, Engeland, en
is historicus. De vertaalrechten van haar
debuutroman ‘Beste mevr. Bird’ zijn aan dertien
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landen verkocht. ‘Geestig, ontroerend en
hartverwarmend.’ – John Boyne, auteur van ‘De
jongen in de gestreepte pyjama’ ‘Een heerlijk
boek.’ – Publishers Weekly
Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop
verliefd op Cam! Wacht op mij van Jennifer L.
Armentrout, gaat over Avery en Cam. De
laatstgenoemde verovert de harten van duizenden
meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek gaat
lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is
namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden we al
gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar
Avery heeft zo haar eigen shit te verwerken, en
daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te dichtbij
komt. En dan nog een stapje dichterbij... Aan de
andere kant: hoe kan ze hem nu weerstaan? Dat is
haast onmogelijk!
The idea that business is only about the money
doesn’t hold true in the twenty-first century, when
companies around the world are giving up traditional
distinctions in order to succeed. Yet our expectations
for businesses remain under the sway of an
outdated worldview that emphasizes profits for
shareholders above all else. The Power of And
offers a new narrative about the nature of business,
revealing the focus on responsibility and ethics that
unites today’s most influential ideas and companies.
R. Edward Freeman, Kirsten E. Martin, and Bidhan
L. Parmar detail an emerging business model built
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on five key concepts: prioritizing purpose as well as
profits; creating value for stakeholders as well as
shareholders; seeing business as embedded in
society as well as markets; recognizing people’s full
humanity as well as their economic interests; and
integrating business and ethics into a more holistic
model. Drawing on examples across companies,
industries, and countries, they show that these
values support persevering in hard times and
prospering over the long term. Real-world success
stories disprove the conventional wisdom that there
are unavoidable trade-offs between acting ethically
and succeeding financially. The Power of And
presents a conceptual revolution about what it
means for business to be responsible, providing a
new story for us to tell in order to help all kinds of
companies thrive.
Beschrijving van de verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand
van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Stephen King, Over leven en schrijven `Een
meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat
toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de
Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in
zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen?
Hierover gaat Over leven en schrijven. Stephen King
verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn
studietijd. Over de jaren na zijn doorbraak als
schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem
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achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over
het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven kost. En
hoe hij er weer bovenop komt door zijn
onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem
inspireert en hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat
King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen
van elke schrijver: de pen die de auteur altijd in de
aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is
een bron van inspiratie, voor zowel lezers als
(aspirant-)schrijvers. Stephen King (1947) heeft
meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan,
waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle
wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome
(Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks,
Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Volgens filosoof en neurowetenschapper Sam Harris
kunnen we ons leven radicaal verbeteren en
vereenvoudigen als we leren altijd de waarheid te
spreken. Het leugentje om bestwil `Nee joh, je ziet er
helemaal niet dik uit in die jurk maakt ons leven niet
alleen nodeloos ingewikkeld maar ook
oppervlakkiger.
The business of biomimicry—companies the way
nature intended.
In 1968, a young man named Richard Branson
began an improbable journey. From opening a tiny
record store, called Virgin Records, on the second
floor of a building in London, Richard went on to
become the head of one of the world’s most
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universally recognized and respected groups of
companies. The Virgin name has become a truly
global brand and Richard its charismatic public face.
His story is awe-inspiring, breathtaking, and often
just plain fun. From airlines to mobile phones, roundthe-world balloon flights to space travel, a Caribbean
island and a South African game reserve, it’s clear
that Richard Branson is having the time of his life.
Some people say that everything Richard touches
turns to gold. But the truth is, behind the fun-loving
persona lies a dedicated and dynamic businessman
who has sweated buckets for every dollar he’s
made. He has taken his share of falls, just like all of
us, and picked himself up and gotten right back into
the game. And throughout it all—working, succeeding,
failing, trying again—Richard Branson has indeed
been having fun. He hasn’t done it all alone. He has
learned from and been inspired by many remarkable
people, from politicians, scientists, writers, and coworkers to his own mother and father. Screw It,
Let’s Do It shares some of Richard Branson’s
lessons in life and business that range from good,
practical advice to more esoteric inspirations—all of
which have made the head of Virgin Group what he
is today, including: Just do it—Believe whatever you
want to achieve can be achieved. Have fun—Have a
positive outlook, and when something stops being
fun, move on. Be innovative—The system is not
sacred:Think creatively. Have sex appeal—Create
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excitement in everything you do. Do some
good—Change the world, even in a small way. It’s
hard to read about his journey and not catch his
motivational bug and zest for life—to act positively, to
change for the better and join him in his enthusiastic
and life-affirming visions for the world. Screw It,
Let’s Do It also presents Branson’s vision for the
future, a future in which we each fully embrace the
responsibility to do no harm to our environment, to
hold our hands out to those in need, to work in unity
for the great and pressing concerns of our time. It’s
up to successful companies may like Virgin to lead
the way in a more socially responsible—and in fact,
wholly revolutionary—approach to business.
Engaging, funny, utterly absorbing, and above all,
inspiring, Screw It, Let’s Do It serves as a template
for personal and business growth, a guidebook for
anyone who wants to grab life by the horns and take
a wonderful ride, living—as Richard Branson surely
does— life to its very fullest.
Wild is het verhaal van een jonge vrouw die op het
dieptepunt van haar leven een 1700 kilometer lange
solo-hike maakt. Een krachtig memoir dat recht uit
het hart komt! De nummer 1-bestseller uit Amerika
Een krachtig memoir dat recht uit het hart komt: het
verhaal van een jonge vrouw die op het dieptepunt
van haar leven een 1700 kilometer lange solo-hike
maakt. De tocht is slopend, zowel emotioneel als
fysiek, maar maakt haar uiteindelijk sterker dan ooit.
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`Spectaculair en aangrijpend een adembenemend
verhaal. The New York Times `Geweldig, oprecht en
meeslepend. Marie Claire `Ik hou van dit boek. Ik wil
het van de daken schreeuwen en over het web
roepen. Ik hou zoveel van dit boek dat ik niets liever
wil dan er zo veel mogelijk over praten. Oprah
Winfrey over haar keuze voor Wild in Oprahs Book
Club 2.0 Op haar zesentwintigste bevindt Cheryl
Strayed zich in een diep dal: haar moeder is
overleden en ze ligt in scheiding. Ze neemt haar
meest impulsieve beslissing ooit en begint aan een
voettocht van 1700 kilometer langs de Pacific Crest
Trail in het westen van Amerika. Helemaal alleen,
zonder ervaring en met een veel te zware rugzak.
Drie maanden lang doorstaat ze intense hitte en
meters sneeuw, wordt ze geconfronteerd met beren
en ratelslangen, en ervaart ze de schoonheid, maar
ook de verschrikkelijke eenzaamheid van de tocht.
Met spanning, warmte en humor en in een
meeslepende en sprankelende stijl vertelt Cheryl
Strayed haar verhaal. Wild is het levendige verslag
van de intense angst maar ook het enorme plezier
die ze beleefde tijdens de reis die haar leven
voorgoed zou veranderen.
Maye Musk, topmodel, ondernemer en moeder van
Elon Musk, overtuigt in haar boek ‘Een vrouw maakt
een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en
schoonheid. Maye Musk, topmodel en ondernemer,
overtuigt in ‘Een vrouw maakt een plan’ dat je nooit
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te oud bent voor succes en schoonheid. Het succes
van Maye, die de moeder van Elon Musk is, kwam
niet vanzelf. Zij begon op haar 15e al als model te
werken, maar bereikte haar grote doorbraak pas
toen ze in de zestig was. Nu, op 72-jarige leeftijd,
staat zij nog volop in het leven. Naast model,
spreker, schrijver, en entrepreneur, is zij ook
influencer. Dit is het verhaal van een krachtige
onafhankelijke vrouw die inspireert met levenslessen
over familie, carrière, gezondheid, en avontuur.
Maye Musk vertelt openhartig over haar
veelbewogen leven, en laat zien hoe ze armoede
overwon, geweld versloeg, en vele tegenslagen op
haar pad de baas werd. Met een plan, zegt ze, is het
nooit te laat voor succes. Maye Musk (Zuid-Afrika) is
sinds haar 15e model en brak internationaal door
toen ze in de 60 was. Ze stond op de cover van alle
bekende modebladen en is nog volop aan het werk.
Maye is entrepreneur, spreker en influencer, en de
moeder van Elon Musk.
Vier studenten, vier geheimen, één moord De
zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs
beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots
aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier
populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan
sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn,
Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de
prinses en de crimineel van de school - zijn het
onderwerp van Simons roddels en veranderen in
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verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen
ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen
is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen.
Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om
te voorkomen dat de roddels op de app onthuld
zouden worden. En een van hen liegt.
Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van
Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn
laatste leugen. Voor de fans van Netflix' The
Haunting of Hill House. Spannend van begin tot
eind. Voor het donker thuis is de razend spannende
nieuwe thriller van bestsellerauteur Riley Sager,
auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en
Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te
wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend.
Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar
ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een
negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken
later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een
traumatische gebeurtenis waarover Ewan later een
bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt
Maggie oude woningen op en ze kan zich de
gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze
gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar
vaders boek staat. Wanneer ze na zijn dood
Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar
het allemaal begon. Ze is van plan om het pand een
facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer
wordt met argusogen bekeken door de inwoners,
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want het kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen
in haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel
van Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen
of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van
Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim 40.000
exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor
het donker thuis is de perfecte read voor de fans van
Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende
thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk
beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het
donker wordt, als de wind huilt en er in de verte een
raam klappert. Zorg dat je dicht bij een
lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen
hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een
adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of
thrillers Sager is terug met een verhaal over een
vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis; een
horrorsetting bij uitstek en goed voor een
razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek
‘Een verslavende thriller.’ – The Washington Post
Op 20 juli 1969 kijkt de wereld ademloos toe als de
eerste mens voet op de maan zet. Een wereldwijde
fascinatie met ruimtevaart is geboren. Ook bij de
jonge Peter Diamandis ontwaakt de droom om
astronaut te worden. Wanneer hij zich realiseert dat
NASA bemande ruimtevaart aan het terugschroeven
is, begint hij aan een avontuur dat leest als een
jongensboek. Als de overheid hem niet naar de
ruimte kan brengen, dan creëert hij de commerciële
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ruimtevaartindustrie toch zelf? In 1990 was
ruimtevaart voorbehouden aan wereldmachten. Het
idee van commerciële ruimtevaart was pure science
fiction. Het weerhield Diamandis echter niet en hij
vond inspiratie in het verleden: de gouden eeuw van
de luchtvaart. Hij ontdekte dat Charles Lindbergh zijn
trans-Atlantische vlucht had gemaakt om een prijs
van $25.000 te winnen. Die vlucht maakte hem de
beroemdste man op aarde en vormde het fundament
voor de luchtvaartindustrie. Waarom zou hetzelfde
niet mogelijk zijn voor de ruimtevaart? Diamandis
bedenkt de XPRIZE; een prijs van $10.000.000 voor
het eerste team dat een bemand ruimteschip twee
keer binnen twee weken in de ruimte weet te krijgen.
Het uitschrijven van de prijs resulteerde, zoals
Diamandis hoopte, niet alleen in een overwinning
van een team, maar legde de basis voor een nieuwe
ruimtevaartindustrie. Het buitengewone verhaal van
de kogelvormige SpaceShipOne en de andere
teams op jacht naar de prijs, gaat over het
onmogelijke mogelijk maken en het najagen van
obsessies.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is
een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten
heeft van Een weeffout in onze sterren van John
Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is
wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige
Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars
een verpletterende roman voor jongeren en
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volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets
tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de
zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust
van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons
leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je
vraagt hoe het eindigt, lieg.
Een huiveringwekkende en fascinerende thriller van
Ruth Ware, bekend van de bestseller In een donker,
donker bos. Hun droomhuis wordt hun ergste
nachtmerrie. Wanneer Rowan online een vacature
tegenkomt, lijkt het bijna te mooi om waar te zijn:
een betrekking als inwonend oppas met een
onthutsend riant salaris. Als ze arriveert bij
Heatherbrae House, valt ze meteen als een blok
voor deze luxueuze slimme woning en de perfecte
familie die er woont. Wat ze niet weet is dat ze in
een regelrechte nachtmerrie terechtkomt – een die
eindigt met een dood kind en met Rowan in de cel,
beschuldigd van moord. Ze weet dat ze fouten heeft
gemaakt. Maar ze is niet schuldig – zeker niet aan
moord. Wat betekent dat iemand anders dat wel is...
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud
wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin
wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is
een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar
broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns
woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens
de verwoestende bombardementen klampt ze zich in
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de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een
verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven,
dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood,
een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook
sparen? De boekendief is een imponerende
oorlogsroman en verdient een plaats naast Het
dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe
kan De boekendief géén succes worden?' De
Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan
veranderen.' The New York Times
De debuutroman van de dichter Ocean Vuong is een
schokkend familieportret en een indringend relaas
van een eerste liefde, waarin de bezwerende kracht
van taal en verhalen wordt aangewend als middel
om te overleven en kloven te overbruggen. Op aarde
schitteren we even is een brief van een zoon aan
zijn moeder die niet kan lezen. De schrijver van de
brief, de achtentwintigjarige Hondje, legt een
familiegeschiedenis bloot die voor zijn geboorte
begon - een geschiedenis waarvan het brandpunt in
Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot
delen van zijn leven waar zijn moeder nooit van
heeft geweten, en doet hij een onvergetelijke
onthulling. De roman is behalve een getuigenis van
de problematische maar onmiskenbare liefde tussen
een alleenstaande moeder en haar zoon, ook een
genadeloos eerlijk onderzoek naar ras, klasse en
mannelijkheid. Op aarde schitteren we even stelt
vragen die centraal staan in het Amerika van nu, dat
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ondergedompeld is in verslaving, geweld en trauma.
Het is een roman vol mededogen en tederheid over
de kracht van je eigen verhaal vertellen en over de
vernietigende stilte van niet gehoord worden. Met
verbluffende urgentie en elegantie schrijft Ocean
Vuong over mensen die klem zitten tussen
onverenigbare werelden, en onderzoekt hij hoe we
elkaar kunnen genezen en redden zonder te
verloochenen wie we zijn. De vraag hoe we moeten
overleven, en hoe we daar een soort vreugde aan
kunnen ontlenen, is de drijvende kracht van de
belangrijkste debuutroman sinds jaren.
Dit is geen conventioneel boek over leiderschap. Er
zijn volgens Branson namelijk geen regels, maar wel
geheimen die hij heeft geleerd in zijn tijd bij onder
andere Virgin Records. In De Virgin-Way deelt
Richard Branson deze geheimen over authentiek
leiderschap en succes. Aan de hand van
persoonlijke anekdotes en ervaringen van mensen
die hem hebben geïnspireerd – van politici,
zakenmannen, ontdekkingsreizigers,
wetenschappers en filantropen – laat hij zien hoe
belangrijk plezier, passie, familie en de uitstervende
kunst van het luisteren zijn voor wat zijn werknemers
over de hele wereld ‘The Virgin Way’ noemen. Of je
nu aan het begin van je carrière staat of het hoofd
van een Fortune 500-bedrijf bent – De Virgin-Way
helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware
leider te worden, niet zomaar een baas.
Page 27/31

Download Free Screw Business As Usual Turning
Capitalism Into A Force For Good
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn
presidentiële memoires vertelt Barack Obama het
verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een
jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de
leider van de vrije wereld. Hij schrijft in
buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de
jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de
bepalende momenten in de eerste termijn van zijn
historische presidentschap - een roerige periode vol
dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer
aan de hand op een fascinerende reis, die voert van
zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale
overwinning in de voorverkiezingen van Iowa waarin de kracht van grassroots-activisme aan het
licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste
president van de Verenigde Staten en daarmee de
eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in
het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over
het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en
beperkingen presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek
inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse
partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama
neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de
Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar
steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige
van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn
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kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële
crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op
de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend
optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en
opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die
leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het
verhaal over een man die historische beslissingen
neemt, over het rotsvaste geloof van de
opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte
Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de
verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop
en verandering en de morele problemen trotseerde
die besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten
die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk
over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had
op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn
overtuiging dat binnen het geweldige, zich
voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment
vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en
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krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht
dat democratie geen geschenk van boven is, maar
iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en
wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
provocatief en controversieel: een Amerikaanse
bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het
begin van de jaren tachtig, was een van de eersten
die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou
worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar
later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes
die we nu voor vanzelfsprekend aannemen dat de
gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld zijn
door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet
waren te overzien. En nu zitten we ermee: met
onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie
op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en
steeds meer websites die inbreuk maken op privacy.
De mens moet weer belangrijker worden dan de
techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield
pleidooi voor het individu van een auteur die als
geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan
betekenen. Over Jaron Lanier: `Lanier vindt het
belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners
beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een
plek dus die we niet alleen als consument, maar ook
als bewuste burger dienen te betreden.Dat een
ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken
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moeten geven. NRC HANDELSBLAD `Een
provocatief en bij voorbaat controversieel boek:
helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die
geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop
het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek
lezen. MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK
TIMES `Een noodzakelijk tegenwicht voor de holle
retoriek waarmee discussies over technologie
meestal gepaard gaan. JOHN FREEMAN Jaron
Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair
en op al deze terreinen behoorlijk succesvol. Hij
werkte samen met onder anderen Philip Glass,
Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman,
Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse
universiteiten op het gebied van moderne media.
Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij
schrijft voor onder andere Wired, Edge, en natuurlijk
voor talloze online-media.
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