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30 semplici consigli per tornare ad amare il tuo lavoro Nel corso di una carriera che lo ha
portato a lavorare in alcune delle più grandi compagnie del mondo come Twitter, Google e
YouTube, Bruce Daisley ha cercato di capire meglio quale fosse il segreto del loro successo. E
lo ha trovato! L’entusiasmo e la voglia di fare delle persone che lavorano in queste aziende è
alla base di ogni impresa. Ma non sempre è così, e soprattutto è difficile mantenere la
passione iniziale per il lavoro. E allora, come possiamo ricominciare ad amarlo? È possibile
renderlo più soddisfacente, più produttivo e molto più piacevole? In questo libro l’autore
propone i risultati delle sue ricerche dando consigli che abbracciano tutti gli aspetti della vita
d’ufficio del XXI secolo e che combinano in egual misura intuizioni empiricamente testate e
risposte pratiche e concrete. Un utile strumento per ritrovare la felicità professionale e scoprire
su cosa – nella nostra vita lavorativa – possiamo intervenire concretamente. Una lettura
appassionante per sconfiggere lo stress e la noia da lavoro. N°1 del Sunday Times e del
Financial Times Stanco ancora prima di entrare in ufficio? Ritrova l’entusiasmo di un tempo!
La mancanza di passione e il senso di noia per il proprio lavoro fanno ammalare Il libro perfetto
per chiunque si senta demotivato e abbia il desiderio di ritrovare interesse e soddisfazione per
il proprio lavoro «Ama quello che fai e non lavorerai nemmeno un giorno in vita tua.» Confucio
«Bruce Daisley ha come obiettivo quello di cambiare il rapporto col lavoro.» The Times «In
questo libro, Bruce ti insegna a ridere mentre lavori e ad amare veramente ciò che fai.» Biz
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Stone, cofondatore di Twitter Bruce Daisley studia gli ambienti di lavoro. Ha dedicato gli ultimi
anni a intervistare i capi di grandi aziende cercando di sviluppare una teoria generale sui
metodi per migliorare il proprio ambiente professionale. L’«Evening Standard» l’ha inserito tra
i 1000 londinesi più influenti al mondo ed è stato definito dai media “una delle persone più
talentuose nell’ambito della comunicazione”.
Quando si parla di "convincere" ecco che molti di voi probabilmente cominceranno a riportare
alla propria mente mille immagini di piazzisti dell'ultim'ora e politicanti disonesti e quindi,
giustamente, finiranno per insospettirsi non poco. E sai cosa? È verissimo. Viviamo in un
mondo iper-pubblicizzato e di eterne "campagne elettorali", in cui l'arte della persuasione
diventa costantemente arte di manipolare, di soggiogare e di piegare gli altri al proprio
interesse. Ma è proprio qui che interviene lo scopo primo per cui abbiamo pensato di creare
"L'arte di convincere chiunque: per creare lo "strumento primo" di autodifesa contro bugiardi e
manipolatori. Perché una volta che avrai fatto tuoi i trucchi dietro l'arte della persuasione, sarai
anche automaticamente molto più in grado di capire quando qualcun altro prova ad utilizzarli
contro di te. Il che, in un mondo come il nostro crediamo possa rappresentare un vero e
proprio "grande inno" alla libertà individuale. Ciò che inoltre spesso dimentichiamo è che
questa è anche la stessa arte con cui i più grandi leader dei diritti sociali hanno ispirato i
cambiamenti più significativi nella nostra storia. Quella con cui i migliori insegnanti instillano nei
propri studenti la passione e la dedizione nei confronti dello studio. Ma anche quella con cui,
banalmente, negoziamo ogni giorno quei "quid" fondamentali grazie a cui riusciamo a
sopravvivere come possono esserlo il lavoro, il benessere fisico e mentale, o anche
banalmente l'affetto da parte di chi ci circonda. Se pertanto sei proprio alla ricerca di strumenti
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con cui provare ad accendere i cuori di chi ti circonda, comunicare le tue idee da vero maestro,
coinvolgere gli altri nella tua visione, e quindi semplicemente vivere al meglio in una società
così profondamente interconnessa, probabilmente "Come convincere chiunque a fare
qualunque cosa" è il libro che stavi cercando! In questo libro troverai: - Cosa sono la
persuasione "Yin" e la persuasione "Yang" e come una combinazione delle due può (quasi)
convincere chiunque a fare qualunque cosa. - Studi sui grandi successi pubblicitari dei nostri
tempi, e cosa possiamo imparare da ognuno di essi. - I risultati delle ricerche sulle "alchimie"
che caratterizzavano i grandi "conquistatori di folle" come Gandhi, Martin Luther King e Steve
Jobs. - I segreti della negoziazione, svelati da negoziatori professionisti dell'FBI. - E tanto,
tanto altro! passando per segreti della negoziazione di negoziatori di ostaggi dell'FBI, strateghi
militari professionisti. fino ad arrivare agli , quello che ti offriamo è, si spera, un prezioso
manuale che ti faccia viaggiare nel mondo della comunicazione. Che te ne sveli segreti, misteri
e, perché no, anche l'incredibile bellezza e complessità dell'arte che vi sta dietro.
Ha una doppia personalità. Nella grande metropoli, Eden è intraprendente, razionale e decisa.
Nel paese natale, invece, ritorna a essere la timida, insicura e remissiva Edna Rae Harper.
Tutti sanno che ha due nomi. Ma quanto dovrà durare la farsa?
Wanneer is iets kunst? Over dit fundamentele en complexe vraagstuk buigt de befaamde
auteur en criticus Arthur C. Danto zich in Wat kunst is. Door aan te tonen dat er wel degelijk
universele kenmerken bestaan, betwist hij de populaire aanname dat kunst een
ondefinieerbaar concept is. Danto stelt dat, hoewel de benaderingen uiteenlopen, een
kunstwerk altijd gedefinieerd wordt door twee noodzakelijke voorwaarden: betekenis en
belichaming, en hij noemt ook een nieuwe voorwaarde, namelijk het droomachtige karakter
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van kunst. In zijn vakkundig gevoerde beredenering betrekt Danto op een toegankelijke manier
zowel filosofie als kunst van alle genres en tijden, beginnend bij Platos definitie van kunst in De
ideale staat, gevolgd door de ontwikkeling van kunst als een aaneenschakeling van
ontdekkingen, zoals perspectief, clair-obscur en fysionomie. Danto bespreekt op fascinerende
wijze Andy Warhols beroemde verpakkingsdozen, die zichtbaar niet lijken te verschillen van de
alledaagse voorwerpen die ze voorstellen. In dit verreikende onderzoek naar kunstzinnige
uitingen gaat Danto in op bijdragen van filosofen als Descartes, Kant en Hegel, maar ook
artiesten als Michelangelo, Poussin, Duchamp en Warhol. Arthur Coleman Danto (1924-2013)
was een Amerikaanse kunstcriticus en filosoof. Hij is vooral bekend geworden als de
invloedrijkste kunstcriticus van The Nation en door zijn werk in de wijsgerige esthetica en
geschiedenis van de filosofie. `Valt er nog te zeggen waar het bij kunst om gaat? Waar veel
kenners en kunstenaars het antwoord schuldig blijven, waagt de eminente filosoof en criticus
Arthur C. Danto een inspirerende poging. Maarten Doorman, de Volkskrant ****
Een helder boek om beter te begrijpen wie Jorge Bergoglio is en welke weg hij de Kerk wil
uitsturen. Net voor de Argentijnse kardinaal Jorge Bergoglio verkozen werd tot Paus
Franciscus ging hij in gesprek met zijn vriend Rabbijn Abraham Skorka over de uitdagingen
van de 21ste eeuw. Die reeks openhartige gesprekken mondde uit in een zeer toegankelijke
gedachtewisseling over de belangrijkste vragen tussen hemel en aarde: over God,
fundamentalisme, kapitalisme, armoede euthanasie enzovoort. 'De belangrijkste gidsen voor
Gods volk waren degenen die ruimte lieten voor twijfel. Voor het aangezicht van God kun je
niet anders dan deemoedig zijn, en wie het volk van God leiding wil geven, moet ruimte laten
voor de Heer.' - Jorge Bergoglio
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Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor
Van Houten? cacao en chocolade.

3 ROMANZI Lo sfavillante mondo di Hollywood svela i suoi segreti. Nascosta fra
le sue braccia di Emma Darcy La celebre Chloe Rollins è appena stata
abbandonata dal marito e Max Hart non può lasciare che la star del suo nuovo
show affronti da sola l'assalto dei paparazzi. Deve fare qualcosa... tipo
nasconderla nella sua splendida villa. Ciak, motore, azione! di Kimberly Lang
Dopo tre anni il produttore Finn Marshall è convinto di aver dimenticato Caitlyn e
la sua fuga da Hollywood, ma si sbaglia, a giudicare dai pensieri tutt'altro che
innocenti che lo travolgono appena la rivede sul set. Il remake della loro storia è
appena cominciato e questa volta si farà come dice lui. Lenta seduzione di
Carole Mortimer Jaxon Wilder, noto attore e regista di Hollywood, è circondato
dai gossip. E gli ultimi pettegolezzi parlano di una bellezza che Jaxon ha
intenzione di conoscere approfonditamente. Stazy Bromley, però, è molto diversa
dalle donne di cui solitamente si circonda.
'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de
hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de
Nederlandse vertaling van het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er
bijna 400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende
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jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd,
nu met een gouden randje en een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda
Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk,
succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van
The Secret? Wat kan het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht
van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor
gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom.
The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde
van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven,
Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik
ben opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk
ik bij alles wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'.
‘Het boek heeft een veel interessantere impact op m’n leven gehad dan geld
verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. –
Catherine Keyl
Martin Lindstrom wordt ingehuurd door de toonaangevendste merken ter wereld
om uit te vinden wat hun klanten drijft. Hij besteedt 300 nachten per jaar bij hen
thuis om door zorgvuldige observatie van alle details hun verborgen verlangens
te ontdekken en zo, in het ultieme geval, aanwijzingen te vinden voor een
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miljoenenproduct. Lindstrom voert je mee in een wereldomvattend verhaal dat
ondernemende marketeers en iedereen die geïnteresseerd is in de eindeloze
rijkheid van menselijk gedrag zal boeien en verbazen. Hoe een afgetrapte
sneaker van een 11-jarige Duitse jongen leidde tot de ongelooflijke
wederopstanding van LEGO. Hoe een magneet op een koelkast in Siberië een
Amerikaanse supermarktrevolutie veroorzaakte. Hoe een knuffelbeer in de
slaapkamer van een meisje een kledingretailer hielp met de optimalisatie van
1.000 winkels in 20 landen. Hoe een doodgewone armband de klantenloyaliteit
met 159 procent verbeterde in minder dan een jaar. Hoe de ergonomische layout van het dashboard van een auto aanleiding gaf voor het redesign van de
Roomba-stofzuiger.
Luci... Dalla sua ultima macchina sportiva alla sua ennesima conquista, Jaxon
Wilder, noto attore e regista di Hollywood è circondato dai gossip. E gli ultimi
sussurri parlano di una bellezza che Jaxon ha intenzione di conoscere
approfonditamente. Camera... Stazy Bromley è molto diversa dalle donne che
solitamente circondano Jaxon, ma i due dovranno lavorare fianco a fianco per
mesi... Azione! Jaxon ha acconsentito a questo accordo professionale solo
perché è sicuro che Stazy non potrà resistergli a lungo.
IMPARA A NEGOZIARE COME SE FOSSE IN GIOCO LA TUA VITA Ottieni un
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aumento dal tuo capo, acquista una casa al prezzo che vuoi, esci vincente da
una discussione, persuadi il partner o i tuoi figli: un ex negoziatore capo dell’FBI
ti svela il metodo infallibile per trattare con successo sul lavoro e nella vita. Dopo
aver pattugliato per anni le strade più pericolose di Kansas City, Chris Voss è
diventato negoziatore capo dell’FBI. Grazie alla lunga esperienza maturata in
situazioni intricate e pericolose, faccia a faccia con ogni genere di criminali – tra
cui rapinatori di banche e terroristi –, è oggi considerato un’autorità indiscussa in
tema di negoziazione di ostaggi. Le sue tecniche di persuasione sono diventate
materia di studio nelle facoltà di Economia e si sono rivelate efficaci non solo per
imprenditori di società dai fatturati milionari o per laureati in cerca di impieghi
prestigiosi, ma anche per genitori alle prese con figli difficili. Voss ci insegna a
non temere il conflitto nelle relazioni, ma a gestirlo in vista di ottenere il risultato
migliore senza recare danno a se stesso o all’interlocutore. Per fare ciò bisogna
conoscere e utilizzare le strategie dell’intelligenza emotiva: comprendere come
individuare e influenzare le emozioni proprie e altrui, per connettersi l’uno con
l’altro senza mai perseguire la via più semplice, ovvero quella del compromesso,
che si rivela spesso insoddisfacente, se non addirittura deleteria.
Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika De reizen van
Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna
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tussen Eurazië en Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten,
aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg naar Eurazië, en omgekeerd zijde,
paarden, graan, koffie, appels - en slaven niet te vergeten - naar Noord- en ZuidAmerika. Een minder welkome uitwisseling was uiteraard die van insecten,
bacteriën en virussen. Charles Mann laat zien dat deze zogeheten Columbian
Exchange heeft gezorgd voor de opkomst van Europa, de ondergang van het
Chinese keizerrijk en de verstoring van de ecologie in Afrika. Met 1493 heeft
bestsellerauteur Charles Mann de belangrijkste biologische gebeurtenis sinds het
uitsterven van de dinosauriërs onder de aandacht van een groot publiek weten te
brengen. Charles Mann is correspondent voor The Atlantic en Science, en schrijft
onder meer voor Fortune, The NewYork Times en The Washington Post. Zijn
boek 1491.De ontdekking van precolumbiaans Amerika was een groot
internationaal succes. Manns werk is vele malen bekroond. 'Het is Mann gelukt
een gecompliceerd verhaal helder te vertellen (...).' - The New York Times '1493
is een meeslepend boek, dat de vele economische, agrarische en biologische
kruisbestuivingen beschrijft die plaatsvonden nadat Columbus toevallig Amerika
had ontdekt.' - TheWall Street Journal '(...) een bijzonder onderhoudend en
evenwichtig boek.' - New Scientist '(...) boordevol interessante inzichten,
wetenswaardigheden en onvoorziene, adembenemende ellende.' Page 9/16
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NRCHandelsblad '(...) een uitermate rijk boek.' - Trouw '(...) een helder en
onderhoudend verhaal over de mens en zijn medeorganismen (...).' - De
Standaard '(...) wérkelijk een fascinerende, nieuwe wereld.' - De Pers
Engeland, 1464. Margaretha Beaufort, erfgename van de Rode Roos, symbool
van het Huis van Lancaster, is er heilig van overtuigd dat haar familie is
voorbestemd om Engeland te regeren. Maar haar neef wordt gek, haar vader is
de slechtste legercommandant aller tijden en haar moeder huwelijkt haar als
dertienjarige uit aan een veel oudere man in het afgelegen Wales.Toch laat
Margaretha zich niet ontmoedigen. Ze wordt al snel weduwe en heeft vanaf dat
moment nog maar één doel in haar leven: haar zoon op de troon krijgen. En om
dat te bereiken gaat ze leugens, intriges, verraad en samenzwering niet uit de
weg. In De roos van Lancaster brengt Philippa Gregory op onnavolgbare wijze
een koppige, doelbewuste vrouw tot leven die ervan overtuigd is dat zij alleen,
door haar geloof en haar afkomst, de loop van de geschiedenis kan bepalen.
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
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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
Volere troppo e ottenerlo. Le nuove regole della negoziazioneVolere troppo e
ottenerloLe nuove regole della negoziazioneVallardi
La Luna sta per sfiorare di nuovo l'Immoto. Se porterà la salvezza o la
distruzione dell'umanità dipende da due donne. Essun ha ereditato il potere di
Alabaster Diecianelli. Vuole usarlo per ritrovare la figlia Nassun e tentare di
costruire un mondo migliore, dando una seconda occasione all'umanità. Ma
aprire il Portale degli Obelischi non basta. Bisogna far tornare la Luna. Nassun
ha sperimentato tutto il male possibile ed è giunta a una conclusione che sua
madre non accetta: il mondo è troppo guasto per poterlo riparare. Meglio
distruggerlo per sempre. Madre e figlia si ritroveranno l'una contro l'altra
nell'ultima, decisiva lotta per la sopravvivenza o la fine dell'Immoto.
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De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de
avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van
de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de Engelstalige
literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de
bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met het
niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem
naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een
vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst
intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde
menselijke wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen
was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar
het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is
als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek
ook worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de
auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen"
meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie. Jonathan Swift
(1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek
commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het
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meest bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij
schreef vele werken in talloze genres.
Ulf is een heel onhandige, negenjarige jongen. Hij ontmoet Percey, die kan
vechten als de beste en voor niets en niemand bang is. Volgens Percey komt dit
door zijn gympen. Om ook zo stoer te worden koopt Ulf de gympen en wordt nog
sterker dan zijn vriend. Vanaf ca. 9 jaar.
In het holst van een zwoele lentenacht krijgt Viola, moeder en echtgenote, een telefoontje van
haar man Carlo. Ze neemt echter niet op want ze is bij haar minnaar. Als ze s morgens het
bericht afl uistert, hoort Viola dat haar dochter in coma ligt. Verteerd door schuldgevoel spoedt
ze zich naar het ziekenhuis. De chirurg vertelt dat de zestienjarige Luce drugs heeft gebruikt
en ernstig verzwakt is geraakt. Zij kan alleen overleven als ze een levertransplantatie krijgt.
Helaas is de lever van Carlo geen match. En dat heeft een reden: al eerder heeft Viola Carlo
bedrogen en sindsdien draagt ze een afschuwelijk geheim met zich mee. Maar als ze het
geheim nu niet prijsgeeft, zal Luce overlijden. Viola beseft dat ze tot het uiterste moet gaan om
haar dochters leven te redden. Viola & Luce is een spannende psychologische roman over
geheimen en leugens, over liefde en vergeving, geschreven in een krachtige stijl, die je recht in
je hart raakt.
Puoi superare le paure che ti bloccano? Puoi affinare le tue capacità emotive? Puoi migliorare
la qualità delle tue relazioni? Sì, sviluppando la tua intelligenza emotiva. Questo libro offre una
serie di strumenti pratici, esercizi e casi studio che ti permettono di: riconoscere il valore delle
tue emozioni; evitare di essere manipolato da un uso improprio delle emozioni; migliorare la
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qualità della tua vita privata e lavorativa.
Hoe kunnen we ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is toch proberen ons
leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die
Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je energie aan het vermijden van
ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid geeft niet alleen een schat aan wijze
levenslessen maar is dankzij Schopenhauer's onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair
meesterwerk.
In de lange lockdownmaanden zijn we meer gaan wandelen dan ooit. Op zoek naar manieren
om onze huizen te ontvluchten namen we de parken over, en overspoelden we de
natuurgebieden. Wat hopen we op onze wandelingen te vinden? En wat zegt deze
wandelwoede over onze tijd? Brainwash vroeg acht filosofen, wetenschappers en schrijvers
om zich te buigen over onze gezamenlijke vlucht naar buiten. De grote vertraging is een
tijdsdocument van een bijzonder jaar, maar bovenal een boek om in te verdwalen.
Lamentele, scaricabarile, resistenze al cambiamento e alla formazione: sono queste le cattive
abitudini capaci di mettere in ginocchio le migliori reti di vendita. Anche se la maggior parte dei
sales manager continua a focalizzarsi sulle hard skill, sia nella selezione sia nella formazione
dei propri venditori, la mancanza di un set di soft skill adeguate è il più grande ostacolo alla
crescita della forza vendita. Il segreto per evitare questa trappola è selezionare e formare
venditori e responsabili vendite dotati di intelligenza emotiva. Questo libro è un manuale
pratico e completo che accompagna responsabili commerciali e imprenditori lungo tutto il
processo, dall'assunzione alla formazione dei venditori, per creare nella propria azienda una
cultura dell'intelligenza emotiva, migliorare l’efficacia dell'azione di vendita e aumentare i
Page 14/16

Download File PDF Volere Troppo E Ottenerlo Le Nuove Regole Della
Negoziazione
risultati.
Uno dei maggiori esperti sulla vendita affronta l'argomento più temuto da tutti i venditori: la
gestione delle obiezioni, e con l'aiuto delle neuroscienze fornisce la chiave del successo.
Engeland, 1453. Geholpen en opgehitst door de rauwe ambitie en de heksenkunsten van haar
moeder Jacquetta, slaagt de jonge weduwe Elizabeth erin koning Edward IV te verleiden. Ze
trouwt in het geheim met hem, waardoor ze lid wordt van de familie van de Witte Roos, het
Huis van York. Er zijn echter nog andere troonpretendenten, die geen middel schuwen om hun
doel te bereiken: macht. Gewelddadige confrontaties, schokkend verraad en meedogenloze
moord tekenen Elizabeths leven, in haar rol van koningin van Engeland, gepassioneerde
echtgenote van Edward en toegewijde moeder van hun kinderen.In De rozenkoningin schetst
Philippa Gregory op onnavolgbare wijze het leven van een vrouw die het dankzij haar
schoonheid tot koningin brengt, en die als een leeuwin vecht voor het lot van haar gezin.
Dankzij Gregory s gedetailleerde achtergrondkennis en haar briljante vertelkunst is De
rozenkoningin wederom historische fictie op zijn best!
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor iedereen die slimmer wil werken
Iedereen zou meer willen doen in minder tijd. Maar met simpelweg harder werken en meer to
do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken. Essentieel is een verandering in hóé we denken, doelen
formuleren, teams samenstellen en beslissingen nemen. Dat is de prikkelende stelling van
Charles Duhigg, auteur van de bestseller ‘De macht der gewoonte’. In ‘Slimmer sneller
beter’ volgen we in acht casestudies het pad van enkele beroemde instellingen, die elk een
belangrijke verandering in hun werkproces implementeren. Zo leren we hoe Disney het team
van Frozen wist te prikkelen om sneller creativiteit tot stand te brengen door de juiste spanning
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te creëren, hoe het U.S. Marine Corps haar basistraining omgooit met beter gemotiveerde
rekruten als gevolg, en hoe zowel Toyota als de FBI de betrokkenheid en innovatiekracht van
hun werknemers vergroten door de belangrijke beslissingen aan hen over te laten. In ‘Slimmer
sneller beter’ worden de key learnings van grote organisaties gepresenteerd in verrassende
verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur en het rijke onderzoek waar hij uit put leveren
een boek vol verrassende inzichten op. Hárder werken maakt organisaties en werknemers niet
per se sneller en beter. Het geheim van productiviteit zit hem in slímmer werken.
Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen en in kleine stukjes
uiteen zag spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm de stukken aan elkaar met
gouden lijm volgens de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren maken de vaas juist uniek,
net als bij mensen. In Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het principe van
kintsukuroi, de kunst van het lijmen met goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een
teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het onvolmaakte te
omarmen en je te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal van voorbeelden maakt de
schrijver je wegwijs in zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse methode op gebaseerd
en hoe is deze ontstaan? Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven toepassen? Lees, leer en
lijmtegenslagen met een gouden randje!
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