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Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
Het ongelofelijke verhaal van Marina Chapman, een ware overlever Als peuter wordt Marina Chapman ontvoerd en alleen in een oerwoud
achtergelaten. Ze sluit zich aan bij een groep kapucijnapen, die haar leren overleven. Vijf jaar lang kopieert ze hun gedrag: eet wat zij eten,
drinkt wat zij drinken, leert hun taal en klimt de hoogste bomen in. Dat is haar redding. Langzamerhand verliest ze echter elk besef van menszijn, totdat ze na vijf jaar door jagers wordt ontdekt, die haar meenemen naar de bewoonde wereld, waar ze nog jarenlang als straatkind leeft.
Uiteindelijk is Marina Chapman een `gewoon mens geworden. Ze woont nu in Engeland, heeft een man, twee dochters en drie kleinkinderen.
Haar verhaal is opgetekend door haar jongste dochter Vanessa, die haar leven lang al door haar moeder geïnspireerd wordt. Vanessa
schaamt zich inmiddels niet meer als haar moeder plotseling in een boom klimt.
‘Schitterend als een zeldzaam juweel is Margie een briljante roman over het ontdekken van de waarheden over onze levens, ongeacht wat
het ons kost.’ -- Caroline Leavitt, schrijfster van Pictures of You ‘Jillian Cantor schetst meer dan een melancholieke mogelijkheid. Ze geeft
ons een beeld van het scala aan emoties van mensen die het onvoorstelbare hebben overleefd.’ -- Jenna Blum, schrijfster van Het
familieportret ‘Dit is een boek dat je tot op het bot raakt, prachtig geschreven.’ Gwen Cooper, schrijfster van Love Saves The Day `Margie is
zo’n boek waarbij je na afloop ademloos blijft zitten, zowel vanwege het belangwekkende onderwerp als het boeiende verhaal. Dit unieke,
moedige en fraai geschreven verhaal over de liefde en een familiegeheim blijft je nog lang bij.’ -- Ilie Ruby, schrijfster van The Salt God’s
Daughter
In Het leven van een landloper beschrijft A. den Doolaard zijn eigen avontuurlijke leven in de draaikolk van de twintigste eeuw, die hij als
rusteloos reizend reporter intens heeft meegemaakt.
Jonas Cord had van jongs af aan al enorme bewondering voor zijn succesvolle vader. Hij wilde alles hebben wat hij ook had: macht, een
fortuin en een mooie vrouw aan zijn zijde. Door zijn blinde ambitie en hebzucht heeft hij de top van de zakenwereld weten te bereiken, maar
één ding, of beter gezegd, één iemand, kan hij niet krijgen: Rina Marlow. De verleidelijke actrice weet iedere man om de vinger te winden,
maar weet ze ook hoe echte liefde voelt? Jonas komt klem te zitten tussen haar sensuele verschijning en manipulerende karakter. Zou zijn
vader trots geweest zijn? De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer
dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman
‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar
liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later
ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel
sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Wanneer een psychologe in een radioprogramma een boek bespreekt over vrouwen die tijdens een cruise zijn verdwenen, herkent ze een
van de namen en gaat op onderzoek uit.
Worstjes groeien niet aan een boom of ergens onder de grond. Worstjes worden gemaakt van varkens. Dat is nu eenmaal zo. Dit boek gaat
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over kampioensworstjes. Het gaat ook over een vergeten opa, een gemene slager, het lieve varkentje Knor en de Worstwedstrijd van de
Eeuw. Als je niet van worst houdt, kun je het beter niet lezen. En als je wel van worst houdt, eigenlijk ook niet... Of juist wel? Geef hier dat
vlees! Hier, zeg ik je! Dat is geen vlees! Dat is Knor! schreeuwde Bette Babs.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je
ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische
bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door
nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die
respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een
bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten
– en een bron van inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Trisha heeft het niet makkelijk thuis en moet haar blauwe plekken verbergen. Haar droom over een prins op het witte paard – die haar zou
komen redden – is al lang vervlogen.Rock is een man met een plan. Zijn talent voor American football zal hem helpen om uit zijn armoedige
bestaan te ontsnappen. Een mooie carrière ligt binnen handbereik. Op een dag komt Rock een gewondeTrisha tegen langs de weg en brengt
hij haar naar het ziekenhuis. Opeens is football niet meer het belangrijkste in zijn leven. Rock zal alles doen om Trisha te redden. En te
houden.
Beschouwing over het huwelijk, in 401 geschreven door de beroemde kerkvader, tevens bisschop van Hippo (354-430).
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen.
In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Wanneer het gastenverblijf van de abdij
na een flinke sneeuwbui mankementen aan het dak vertoont, wordt broeder Haluin gevraagd de reparatie uit te voeren. Hij glijdt echter
tijdens de werkzaamheden uit en wordt meer dood dan levend naar de ziekenzaal vervoerd. Haluin voelt zijn einde naderen en doet ten
overstaan van de abt en broeder Cadfael een uiterst schokkende biecht, waarin zowel aardse liefde als een onnatuurlijke dood een grote rol
spelen.Wonder boven wonder herstelt Haluin, hetgeen Cadfael ertoe noopt om samen met de geplaagde broeder een onderzoek in te stellen
naar diens duistere verleden...
Na de val van de dictator wordt in een Oosteuropees land een showproces aangespannen tegen de vroegere leider van de Communistische
Partij.
De grote kracht van Paulo Coelho is misschien wel dat zijn ideeën, filosofieën en onderwerpen direct aansluiten bij de verlangens van zijn
lezers, die op zoek zijn naar hun eigen weg en naar nieuwe manieren om de wereld te begrijpen. In Als een rivier spreekt de auteur
rechtstreeks tot zijn lezers en lezeressen. Hier zijn voor het eerst stukken samengebracht die eerder verspreid over de wereld zijn
verschenen. Via speelse, soms emotionele, dan weer beschouwende impressies en gedachten geeft Coelho zijn verfrissende kijk op de
wereld en het leven, en laat hij telkens vanuit een andere invalshoek zien hoe mensen invloed op het leven kunnen uitoefenen door de juiste
keuzes te maken.
Het verschijnen van Wilde zwanen markeerde een van de grootste uitgeefsuccessen van de afgelopen decennia. Na een wat langzame start
bracht de liefdesverklaring van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad daar verandering in, en sindsdien is het boek tientallen malen herdrukt.
Wilde zwanen verscheen in 1992 in het Nederlands en wereldwijd werden er meer dan 10 miljoen exemplaren van verkocht. Het is daarmee
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het best verkochte boek dat ooit over China verscheen. Het geeft een panoramische visie van drie vrouwen op een complexe samenleving in
de vorm van prachtige memoires, intieme portretten en een meeslepende kroniek van het twintigste-eeuwse China. Ondanks de haast
onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en haar familie zijn overkomen, is Wilde zwanen een indrukwekkende getuigenis van optimistisch
geloof in een rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen voor iedereen.

Voorzien van vele grappige kleurentekeningen komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met puberteit en
seks. Vanaf ca. 12 jaar.
Maryann komt in een rechtszaak pal tegenover haar eeuwige liefde en vader van haar kind te staan. De aantrekkelijke en
begeerlijke Maryann is na een zware jeugd in de prostitutie terecht gekomen en wist geleidelijk mannen uit welgestelde kringen te
bereiken. Ze leidt een succesvol leven als baas van een chique callgirl bedrijf, totdat de politie haar zaakje ontdekt en haar voor de
rechter sleept. Maryann kende vele mannen in haar leven, maar de openbaar aanklager in de rechtszaak, Mike Keyes, heeft haar
hart voor altijd veroverd. Zal Mike haar ontzien of wordt het een onvermoeibare strijd? De in New York geboren Harold Robbins
(1916 - 1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen van zijn romans verkocht en zijn
dertig boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele
expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd
met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd,
vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood en was gedeeltelijk gebaseerd op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’
(1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals, prestige, geld en
macht.
Biografie in stripvorm van de Britse filosoof en wiskundige Bertrand Russell (1872-1970) en zijn speurtocht naar de grondslagen
van de wiskunde.
Een wervelende thriller van de koning van de bloedstollende avonturen! Het is het jaar 1908. De internationale spanningen lopen
hoog op en een wereldoorlog lijkt onafwendbaar. Er is een wapenwedloop aan de gang, waarbij diverse grote naties met elkaar
rivaliseren om de modernste vloot te bouwen. Dit gaat zo ver dat er zelfs dodelijk geweld wordt gebruikt om de ontwikkelingen bij
andere naties te stoppen. Wanneer een aantal zeer belangrijke Amerikaanse marineleiders wordt vermoord, wordt de
gerenommeerde privédetective Isaac Bell ingezet. Hij komt een uiterst geheim, wereldomspannend project op het spoor, genaamd
Hull 44 en moet zich hiervoor in de wereld van de internationale topspionnen begeven. Clive Cussler schreef ruim dertig
bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac Bell. Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen
boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. Cussler woont in Arizona, VS. Zie ook: www.numa.net. 'Isaac Bell bezit de
onaantastbare status van James Bond en de bovenmenselijke drang naar rechtvaardigheid van Sherlock Holmes.' Hebban.nl
Een internationaal beroemde schrijver is zo druk doende met zijn literaire werk en de plichtplegingen die dat met zich meebrengt,
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dat hij niet in de gaten heeft dat hij zich langzaam van zijn vrouw, Esther, verwijdert. Zij was de vrouw die hem zover gekregen had
datgene te doen wat hij werkelijk wilde: een boek schrijven. Dat boek, over een pelgrimstocht naar Santiago, beleefde een stille
triomf over de wereld en werd gevolgd door een mondiale bestseller over een jongen die op zoek gaat naar een schat. Op het
toppunt van zijn roem, wanneer zij in Parijs bij hem is ingetrokken, neemt Esther het besluit oorlogscorrespondente te worden. Ze
wil weten waarom de mensen niet gelukkig zijn en denkt daar achter te komen in een oorlogssituatie. Het laatst wordt zij in Parijs
gezien met een man met Mongoolse trekken. Dan is ze ineens verdwenen en verdenkt men in eerste instantie de schrijver
hiermee iets van doen te hebben. Wat volgt is een lange tocht waarin hij naar zijn verdwenen geliefde op zoek is, een odyssee die
hem de ruimte geeft na te denken over zijn relatie met Esther, over de liefde en over verdwijnende culturen waarin liefde een
centrale plaats heeft.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn eigen
zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de
familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te
vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen
en dromen die in duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te
beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest
is.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse
continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en
dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door
de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.

Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden. Maar ze hadden ongelijk, de
toekomst is aan een heel ander soort individu, aan een andere manier van denken. De dominantie van de
linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld
waarin de kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H.
Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein
vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van
praktische oefeningen, afkomstig van experts over de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit
boek zal je kijk op de wereld voorgoed veranderen.
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Instrument voor het juist interpreteren van wetenschappelijke literatuur en commerciële productinformatie.
Wanneer de 21-jarige Olivia haar stageplek bij een bank opgeeft om met de innemende, oude zeeman Mac en zijn beste
vriendin Maggie van de oostkust van Australië naar de Koraalzee te zeilen, ontdekt ze kleuren en een natuur die ze nooit
eerder heeft ervaren. Enkele jaren later vaart ze als enige vrouw in het gezelschap van vijf mannen op een jacht naar
Auckland. Als op een nacht een van hen haar grenzen overschrijdt, begrijpt ze dat niemand je benedendeks hoort
schreeuwen. Benedendeks is een intense, heftige roman over de ogenblikken die ons eeuwig bijblijven, zelfs als we ze
voor ons eigen bestwil proberen te vergeten. Wie heeft recht van spreken - en wie wordt er geloofd? Sophie Hardcastle
(1993) is geboren in Australië en woont tegenwoordig in Oxford, waar ze onderzoeksassistent aan de universiteit is.
Benedendeks is haar debuutroman. '#MeToo is duidelijk van grote invloed geweest op deze roman, en Hardcastle
beschrijft de tegenstrijdigheden en twijfels bij het instemmen met seks overtuigend en ontroerend.' The Australian 'In een
vaak prachtige, troostrijke stijl combineert Sophie Hardcastle Oli's synesthesie met haar liefde voor de elementen en dat
werkt betoverend.' Daily Mail 'Een verbluffend mooie, literaire roman.' Australian Book Review
Joseph Ingram maakte de fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan zonder ervoor te
betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat
onvervangbaar is. Zijn zus. Onderpand. Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me schuldig is, geef ik
haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik hou haar. En ik geef haar niet op.
Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om het te zeggen. Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet wat hij
voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe te geven. Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens
zullen dan voor altijd veranderen. Zal Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen loslaten dat hij me zou
executeren? Of had ik nooit meer terug moeten komen?
De familie Abulheja wordt gedwongen hun dorp Ein Hod te verlaten en naar een vluchtelingenkamp in Jenin te
vertrekken. In de chaotische vlucht raakt de jonge Isma’iel vermist. Hij wordt meegenomen door een Israëlische soldaat
en groeit op als een joodse jongen met de naam David. Zijn broer Joessoef kiest, gedreven door een alomvattende haat
jegens de bezetters, de radicale kant van de PLO. Door de ogen van Amaal, hun jonge zusje, zien we hoe drie decennia
van geweld en oorlog voorbijgaan.
Eva en Cage wonen samen in Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt Cage een honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar
er zit een addertje onder het gras... De beurs is namelijk voor een universiteit in een staatver weg. Als ze op het punt
staan samen uit Sea Breeze te vertrekken, hoort Eva dat haar vader doodziek is. Ze besluit bij hem op de boerderij te
blijven. Kan de relatie tussen Eva en Cage standhouden nu ze zo ver van elkaar vandaan zijn, in totaal verschillende
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werelden? Of zetten ze hun liefde op het spel door hun eigen onzekerheden en de bagage uit hun verleden?
Christopher, berucht om zijn onverzadigbare lust, is weer een vrij man. En dit keer heeft hij een missie: de enige vrouw
die net zo genadeloos is als hij versieren, verleiden en misleiden. Maar Maria kent dit spel ook en blijft hem altijd één
stap voor. Tot de twee tegenover elkaar komen te staan en exact aan elkaar gewaagd blijken te zijn.
Architectuurgeschiedenis in woord en beeld.
Het innovatiedilemmahet revolutionaire boek dat uw strategie voorgoed zal veranderenBusiness Contact
In De mensen die weggingen ontmoeten we Joey, een meisje van acht, dat ons meeneemt in haar fantasierijke
belevingswereld. Met haar onschuldige blik op de wereld laat ze ons kennismaken met haar familie en hun bezigheden:
haar vader die veel tijd in zijn schuurtje doorbrengt, haar moeder die meestal ziek op bed ligt, haar oudere broer die er
bijna nooit is, haar zus die stiekem rookt en zich vaak in haar slaapkamer terugtrekt en natuurlijk haar kat Pippin, die
haar de meeste tijd gezelschap houdt. Het begint erop te lijken dat steeds meer mensen uit Joey's omgeving weggaan
zonder gedag te zeggen, en op haar eigen kinderlijke wijze probeert ze daarmee om te gaan. Totdat op een dag zelfs
haar zus verdwijnt zonder afscheid te nemen... De mensen die weggingen is een kort verhaal van Nicci French
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