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Waren de roaring twenties het toneel van De grote
Gatsby, in deze roman uit 1934 richt Fitzgerald zijn
blik op het decennium daarna. De gevierde
psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote
Nicole hebben een indrukwekkende villa in ZuidFrankrijk. Hun huis staat gastvrij open voor een
aantal illustere landgenoten. Een van hen is de
filmster Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd wordt
op Dick. Aanvankelijk ziet zij niet welk effect dit heeft
op de relatie van de Divers, maar als Dick de liefde
gaat beantwoorden begint het huwelijk te wankelen
en nadert gestaag de ondergang voor Dick en Nicole
Diver. F. Scott Fitzgerald schetste in deze roman
niet alleen het verloop van zijn eigen huwelijk, hij
geeft ook een goed beeld van het morele en
psychologische verval in de jaren dertig. Teder is de
nacht wordt beschouwd als zijn beste werk.
The indispensable guide for everyone who needs to
know the right word, in the right place, at the right
time... For easy reference, every word included in
this dictionary receives a separate entry and
indication of its pronunciation. The pronunciations
are recorded in the simplest key consistent with
accurate transcription. The definitions are written in a
clear, simple style and individual parts of speech are
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clearly distinguished. Slang words are designated
(Slang), and words of foreign origin that are not yet
fully naturalized in English are marked with the
language of origin. In addition, The Pocket Webster
School & Office Dictionary contains an up-to-date
gazetteer, a perpetual calendar, and other lists and
tables on a variety of subjects, making this book a
valuable volume of general information. Book jacket.
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
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zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar
onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen
die betekenis geven aan ons leven, en werkte de
afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en
cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine startups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag
worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en
hoe verankeren we moed en durf in onze
bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert
Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke
verhalen en voorbeelden om deze vraag te
beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt
leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Toegepaste kinesiologie die Feldenkrais-methode
wordt genoemd.
The contemporary music magazine.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van
de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de
lange weg die hij heeft moeten afleggen van
onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit
is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis,
verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in
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1972 door gemaskerde mannen ontvoerd. Iedereen
in de buurt weet dat de IRA verantwoordelijk is voor
haar verdwijning, maar niemand durft erover te
praten. In 2003 worden op een strand botten en een
blauwe veiligheidsspeld gevonden. De kinderen van
Jean herkennen de speld en beseffen dat hun
moeder eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke
moord, een van de meest beruchte gebeurtenissen
ten tijde van The Troubles, is het begin van het grote
verhaal over het bittere conflict dat Noord-Ierland
dertig jaar lang in zijn greep hield. Patrick Radden
Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale
en onstuimige IRA-leden, zoals Dolours Price die als
22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het
meedogenloze brein achter IRA-operaties. Hij toont
onomwonden de rol die het Britse leger speelde, met
het vuile spel van oproerbestrijding en spionage.
Een zeer kritisch licht werpt de auteur op Gerry
Adams, die de vredesbesprekingen leidde, maar zijn
kameraden verraadde met de ontkenning van zijn
IRA-verleden. Zeg niets is een aangrijpend boek
over angst, verraad en wraak in een land dat nog
steeds worstelt met zijn verleden.
Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun
werknemers willen leiden naar excellentie, een
handleiding voor iedereen die streeft naar
originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar
het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je
mee naar de story meetings, de postmortems en de
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Braintrust-sessies en laat zien hoe je een cultuur
bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar
domineert al bijna 20 jaar de animatiewereld. Films
als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding
Nemo, The Incredibles, Up en WALL-E hebben boxoffice records gevestigd en wonnen samen 27
Academy Awards. Het plezier in het vertellen van
verhalen, de inventieve plots en de emotionele
authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In
dit boek onthult Catmull de ideeën en technieken
achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar
is een unieke omgeving gecreëerd met processen
die creativiteit beschermen en die ingaan tegen
conventies: - Geef een goed idee aan een
middelmatig team en ze verkloten het. Geef een
middelmatig idee aan een fantastisch team en ze
repareren het of verzinnen iets beters. - Als je er niet
naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken
en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om
leiding te geven. - Managers zijn er niet om risico’s
te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar
het veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De
kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan
de kosten om fouten te herstellen. - De
communicatiestructuur van het bedrijf is niet gelijk
aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar
kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene
overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als
iedereen aan boord is, kost het veel energie om een
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groep in beweging te krijgen.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook 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. De enige geautoriseerde en volledige
biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen
drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs,
zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de
mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld
van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan
zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter
van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij
schreef eerder gezaghebbende biografieën van Benjamin
Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Provides biographical data on 9,038 members of the music
community who are currently active and influential
contributors to the creation, performance, preservation, or
promotion of serious music in America.
A monthly journal for the musician, the music student, and all
music lovers.

Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507
over de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame.
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