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Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar
dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de
intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen
te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de
geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het
werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de
meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel
voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit
leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes
van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een
wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente
ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een
boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple
Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New
York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een
compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in
stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm
Gladwell
EBOOK: Principles and Practice of Marketing, 9e
European economies are now dominated by services, and virtually all companies view
service as critical to retaining their customers today and in the future. In its third
European edition, Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm
provides full coverage of the foundations of services marketing, placing the distinctive
gaps model at the center of this approach. Drawing on the most recent research and
using up-to-date and topical examples, the book focuses on the development of
customer relationships through quality service, out lining the core concepts and theories
in services marketing today. New and updated material in this new edition include: · New content on the role of digital marketing and social media has been added
throughout to reflect the latest developments in this dynamic field · - Increased
coverage of Service dominant logic regarding the creation of value and the
understanding of customer relationships · - New examples and case studies added
from global and innovative companies including AirBnB, IKEA, Disneyland, Scandinavia
Airlines, and Skyscanner
For courses in Retail Management. A contemporary text that helps readers thrive in
today's retailing industry Retail Management: A Strategic Approach is built on the
fundamental principle that retailers have to plan for and adapt to a complex, changing
environment. Without a pre-defined and well-integrated strategy, retailers may flounder
and be unable to cope with the environment that surrounds them. This text helps
readers become good retail planners and decision makers. The 13th Edition
incorporates updated data that reflects the current world economic climate, extensive
coverage of omnichannel retailing, and many new vignettes, questions, and cases, so
that readers can thrive in today's retailing industry.
Zelfhulpboek waarin de weg gewezen wordt naar meer succes in het zakendoen en
naar een gelukkiger persoonlijk leven dankzij een beter inzicht in het huidige
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kapitalistische systeem.
Handleiding voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van een website.
Full-color, completely current, and packed with practical applications, the Eighth Edition
of RETAILING puts students on the inside track to success in the fast-moving retail
industry. RETAILING is written by a seasoned author team whose expertise informs
every page and whose innovative approach has earned this market-leading text
endorsement by the National Retailing Federation. While others may focus on
lackluster descriptions of retailers and their most mundane tasks, Dunne, Lusch, and
Carver bring retailing to life, covering the latest developments in the field and detailing
behind-the-scenes stories in a conversational style enlivened by full-color pictures and
illustrations. RETAILING emphasizes the impact of technology and the Internet, as well
as giving solid coverage to international topics and issues unique to service providers.
The text also includes a thorough, integrated study guide with review questions, writing
and speaking exercises, cases covering diverse retail operations, a computer
spreadsheet case, and more. In addition, Planning Your Own Retail Business exercises
focus on problems small business managers and owners face in day-to-day operations,
helping students appreciate the financial impact of retail decisions. This engaging,
reader-friendly text vividly illustrates how fun, exciting, challenging, and rewarding a
career in retailing can be, even while helping students hone their skills and creativity to
stay ahead of the competition and navigate an ever-changing economic environment.
Available with InfoTrac Student Collections http://gocengage.com/infotrac. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Retailing has become a high-tech, global industry. "Retailing Management "covers the
latest developments in information technology for retailers. It also covers current trends
and practices in international retailing. An interactive website offers additional resources
for the reader.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als
dikbetaalde Wall Street-handelaar, maar durfde in de begindagen van het internet
opnieuw te beginnen als ondernemer met een magazijn in zijn garage. Die gok werd
beloond. Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig jaar een onwaarschijnlijke
groei door: van online boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis. Brad Stone
beschrijft de fascinerende geschiedenis van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de
ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens grootse ideeën over competitie en
innovatie. Hij sprak met Bezos zelf en met groot aantal (voormalige) Amazonmedewerkers en geeft als eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van gedurfde
investeringen en meedogenloze ambitie. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Bloed en Storm is het derde deel van Jon Skovrons trilogie Het Koninkrijk der Stormen.
Nog draaierig van de gebeurtenissen bij Ochtendlicht, heeft Hoop moeite te begrijpen
wat het betekent om een krijger te zijn die heeft gezworen nooit meer een zwaard op te
pakken. Rood geniet ondertussen van zijn rol als keizerlijke spion. Misschien zelfs een
beetje te veel. Maar zijn loyaliteit zal op de proef worden gesteld als zijn
leidinggevende, vrouwe Hempist, hem eindelijk de missie toebedeelt waar hij al zo lang
om heeft gesmeekt: Hope en Brigga Lin rekruteren om hem te helpen het keizerrijk
eens en voor altijd te ontdoen van de biospinners. Het lot bracht ze samen... maar zal
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het hun keizerrijk vernietigen? In deze spannende finale van Jon Skovrons
avontuurlijke fantasyreeks moeten twee jonge mensen, in een gebroken keizerrijk
verspreid over wilde zeeën, een manier vinden om hun volk bijeen te houden.
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig: maak online winkelen zo eenvoudig
en handig dat klanten niet twee keer zullen nadenken over hun aanschaf. Het kan bijna
worden samengevat met de knop die op elke pagina staat: 'Koop nu met één klik'.
Waarom is Amazon zo succesvol? Veel ervan komt door Jeff Bezos, de CEO en
oprichter, wiens unieke combinatie van karaktereigenschappen en bedrijfsstrategieën
Amazon naar de top van de online retailwereld heeft gedreven. Aan de hand van
interviews met Amazon-medewerkers, concurrenten en observanten, schetst One click
Bezos' transformatie van computernerd tot wereldveranderende ondernemer. Dit boek
onthult hoe hij zijn beslissingen neemt en wat zijn verdere plannen met Amazon zijn.
Het verhaal van Amazons voortdurende evolutie is een case-study van hoe je een
gehele Industrie opnieuw uitvindt, en een die iedereen in het hedendaagse
bedrijfsleven negeert, met alle gevolgen van dien.
Verslag van de vredesbesprekingen die werden gehouden in 1919 in Parijs na de
Eerste Wereldoorlog.
The rising cost of pharmaceutical expenditures in many European countries is of
concern to governments required to make effective use of health care budgets. Taking
a broad perspective that encompasses institutional, political and supranational aspects
of pharmaceutical regulation, this book examines approaches used to manage
pharmaceutical expenditure across Europe and what impact these strategies have had
on efficiency, quality, equity and cost of pharmaceutical care. Regulating
Pharmaceuticals in Europe is an important book for students of health policy, regulation
and management, and for health managers and policy makers.
Een reuzenhaai duikt op in de Stille Oceaan en maakt veel slachtoffers.
Operations Management is all around us and is integral to every industry. Using contemporary
and engaging examples this brand new text book brings to life fundamental Operations
Management principles and theories that are applicable to both manufacturing and service
situations, reflecting the very latest developments in this dynamic field.
EBOOK: Principles and Practice of Marketing
Studieboek op hbo-niveau.
Revised edition of the authors' Retailing management, [2014]
Marketing 2e is designed for today's changing student population with an emphasis on
experiential learning and the value that marketers create. The key themes of digital, services,
ethics, and value that are at the forefront of contemporary teaching and practice are integrated
throughout and illustrated with real world examples that will spark the imagination. Marketing
2e thoroughly addresses the explosion of digital technology and new influencers, such as
social media, and the impact on marketing.
Value-Added, Every Time. Grewal's value-based approach emphasizes that even the best
products and services will go unsold if marketers cannot communicate their value. M:
Marketing is the most concise, impactful approach to Principles of Marketing on the market,
with tightly integrated topics that explore both marketing fundamentals and new influencers, all
in an engaging format that allows for easy classroom and assignment management. A robust
suite of instructor resources and regularly updated Grewal/Levy author blog provide a steady
stream of current, fresh ideas for the classroom. Grewal/Levy's M: Marketing 6th edition is
available through McGraw-Hill Connect®, a subscription-based learning service accessible
online through personal computer or tablet.
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Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang
was een van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de
consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in
vijftien jaar tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn
eenvoudige afkomst te overstijgen en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de
Chinese overheid aan tegen de opkomst van de internetgigant? Duncan Clark, een van de
adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het eerst in 1999, in het
bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark
toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het
resultaat is een gezaghebbend en meeslepend relaas van het ongehoorde succes van
Alibaba.

'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet
alleen spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin,
Scholieren.com De Da Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden.
Een bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles opsteekt van
geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown
zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt in Parijs een
afspraak mis met een medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn
vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door
Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de conservator
aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu begint
hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de
moordenaar zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De
Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Er is niet veel overdreven aan de stelling dat de Britse wiskundige Alan Turing de
geallieerden heeft gered in hun strijd tegen de Nazi's, dat hij de uitvinder was van
de computer, de bedenker van kunstmatige intelligentie en een voorloper in de
strijd om vrijheid voor homoseksuelen - en dat alles voordat hij, 41 jaar oud,
zelfmoord pleegde. Deze schitterende biografie vertelt het definitieve verhaal van
een uitzonderlijk genie en een even uitzonderlijk leven. Alan Turings grote kracht
was zijn briljante analytische geest gecombineerd met zijn gave voor het
ontwerpen van 'intelligente' machines. In 1940 wist hij met zijn vindingen de
Duitse Enigma-code te kraken - de code waarmee de Duitse lucht- en zeemacht
alle communicatie beveiligde. Hij bracht er het Duitse oorlogscommando een
slag mee toe die de oorlog bekortte en vele mensenlevens redde. Het was niet
Turings enige wapenfeit. Al voor de oorlog werkte de briljante wiskundige aan het
concept van een universele machine, een idee dat hij in 1945 uitwerkte tot de
allereerste digitale computer. In 1952 kwam een abrupt einde aan de glansrijke
carrière van Alan Turing, toen hij door de autoriteiten werd opgepakt wegens
homoseksualiteit, een strafbaar feit dat in die tijd nog actief werd vervolgd. In het
land dat hij zes jaar lang in het belang van de vrijheid had gediend, volgde een
veroordeling en een mensonterende behandeling. In 1954 pleegde Alan Turing,
41 jaar oud, zelfmoord. Alan Turing, het Enigmaverscheen voor het eerst in 1983
en kreeg een glorieuze ontvangst. Enkele jaren geleden volgde een herziene
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editie, ingeleid door Douglas Hofstadter.
Retailing Management
Marketing Management: A Contemporary Perspective provides a fresh new
perspective on marketing from some of the leading researchers in Europe. The
book offers students and practitioners the comprehensive coverage they need to
make the right decisions to create and implement highly successful marketing
strategies. This exciting new edition includes updated cases and combines
scholarly international research with relevant and contemporary examples from
markets and brands across the world. The authors combine their experience as
researchers and industry consultants to provide the conceptual and theoretical
underpinning of marketing and empirical research, helping students to
understand how marketing concepts can be applied and implemented. The book
covers a full range of industries including business-to-customer, business-tobusiness, services marketing, retailing and international marketing from
companies around the globe.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die
zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en
innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed
waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal
eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het
Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en
je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan
dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over
leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
Retailing Management, Tenth Edition, highlights the many ways the retail
industry has transformed and evolved over the past four years. This text is the
only retail management educational product in the market that offers a premium
digital content companion—McGraw-Hill Connect—to provide best-in-class training.
In keeping with its market-leading tradition, this tenth edition focuses on key
strategic issues with an emphasis on financial considerations and implementation
through merchandise and store management. Strategic and tactical issues are
examined for a broad spectrum of retailers, both large and small, domestic and
international, selling both merchandise and services. In preparing this edition, the
authors focused on five important factors that delineate outstanding
retailers:•The use of big data and analytical methods for decision making.•The
application of social media and mobile channels for communicating with
customers and enhancing their shopping experience.•The issues involved in
providing a seamless multichannel experience for customers.•The engagement
in the overarching emphasis on conscious marketing and corporate social
responsibility when making business decisions.•The impact of globalization on
the retail industry. This edition builds on the basic philosophy of the previous
editions but every example, fact, and key term has been checked, updated, or
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replaced to ensure that this cutting-edge product remains up to date. Because
the authors realize that retailing is taught in a variety of formats, a comprehensive
supplemental package for instructors is provided, as well as a comprehensive
online instructor's manual with additional cases and teaching suggestions. In
keeping with the authors' goal of providing a "good read" for students, the
conceptual material continues to be supported with interesting, current, real-world
retailing examples. To facilitate student learning, the presentation has been
streamlined, both visually and pedagogically-for example, based on reviewer
comments, the chapters on human resource management and store
management have been combined. The unique features of McGraw-Hill's
Connect support students and offer instructors a proven, effective, and expedient
path to engaging and educating their students. New to This Edition•Introductory
vignettes provide an example of how a stellar retailer can be particularly
successful by excelling in the subject area for that particular chapter.•Retailing
views provide new and updated stories that describe how particular retailers deal
with the issues raised in each chapter.•New cases highlight concepts and
theories.•A regularly updated blog contains relevant, in-the-news content related
to the course material, summaries, and discussion questions of recent retailing
articles-all of which are associated with specific chapters so that instructors can
use them to stimulate class discussion.•Graphics in each chapter provide critical,
up-to-date information and lively visuals; almost all of the photos are new to this
edition.•Multimedia content, such as videos, simulations, and games, drive
student engagement and critical-thinking skills.•Instructors and students gain
practical experience by applying the concepts and theories using the Get Out and
Do It features at the end of each chapter; these exercises suggest projects that
students can undertake by visiting local retail stores or surfing the Internet.
•Continuing assignment exercise engage students in an exercise involving the
same retailer throughout the course to provide a hands-on learning experience.
Netflix-CEO Reed Hastings over de Netflixcultuur en zijn sleutel tot succes
'Hastings en Meyer loodsen je langs een stappenplan om je bedrijf net zo
innovatief te maken als de wereldwijde streamingdienst met 182 miljoen
betalende abonnees.' •••• NRC Er is nooit eerder een bedrijf geweest als Netflix.
Het zette de entertainmentindustrie radicaal op zijn kop, met jaarlijkse inkomsten
van miljarden dollars en honderden miljoenen abonnees in meer dan 190 landen.
Maar om zulke hoogtes te bereiken moest Netflix zichzelf constant opnieuw
uitvinden. Dit lukte dankzij de baanbrekende bedrijfscultuur van CEO Reed
Hastings. Netflix creëerde nieuwe bedrijfswaarden, waarbij de mensen centraal
kwamen te staan en innovatie belangrijker was dan efficiëntie. Bij Netflix
hanteren ze geen vakantiedagen of onkostenbeleid. Ze kijken niet naar hoe hard
je werkt, maar naar wat je oplevert. En bij Netflix probeer je niet je baas te
pleasen maar geef je ook je leidinggevenden de feedback die nodig is om het
bedrijf vooruit te helpen. Voor de allereerste keer doet Reed Hastings nu een
boekje open. Samen met professor aan INSEAD Business School Erin Meyer,
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duikt hij dieper in de spraakmakende bedrijfscultuur die medeverantwoordelijk is
voor het succes. Op basis van honderden interviews met (oud-)Netflixmedewerkers en nooit eerder vertelde verhalen over Hastings’ eigen successen
én fouten, onthult No rules rules de fascinerende filosofie achter de unieke Netflixcultuur. 'De inzichten in dit boek zijn van onschatbare waarde voor iedereen die
probeert een organisatiecultuur te creëren.' – Satya Nadella, CEO Microsoft 'De
belangrijkste bedrijfsvraag van onze tijd is "hoe blijf je innoveren?" In dit
baanbrekende boek geven Reed Hastings en Erin Meyer daarop een antwoord.
Ze beschrijven een bewezen, systematische methode voor het bouwen,
onderhouden en versterken van een zeer innovatieve internationale cultuur.' –
Ben Horowitz, Amerikaans zakenman en investeerder
This textbook is known for its strategic look at retailing and very current coverage, with text
organized around a model of strategic decision-making. It provides a balanced treatment of
strategic, 'how-to', and conceptual material, in a highly readable and interesting format.
EBOOK: Retail Marketing
Now in its seventh edition, Principles of Services Marketing has been revised and updated
throughout toreflect the most recent developments in this fast-moving and exciting sector. With
a stronger emphasis onemerging and global economies, it’s been restructured to give clearer
focus on key issues of efficiency,accessibility and customer experience. This authoritative text
develops an indispensable framework forunderstanding services, their effective marketing and
how this drives value creation. Key Features •Opening vignettes introduce a chapter’s key
themes with short examples that present topics in familiar, everyday scenarios students can
relate to •Longer case studies feature well-known companies and provide an opportunity to
analyse real-life scenarios and apply understanding •‘In Practice’ vignettes drawn from
services organizations from around the world and how services are delivered and experienced
by customers •‘Thinking Around the Subject’ boxes examine the operational challenges of
putting theory in to practice •‘Summary & links to other chapters’ reinforce the main topics
covered and how they fit within the wider context of services marketing to improve overall
understanding of the subject •Expanded coverage of key topics such as service dominant
logic, servicescapes and the use of social media explore the latest theory and practice
•Reflects the importance of marketing for public services and not-for-profit organizations
•Includes new chapters on service systems and the experiential aspects of service
consumption.
ESSENTIALS OF MARKETING RESEARCH, 6E, provides a concise, yet complete guide to
the design, execution, analysis, and reporting of marketing research to support smart business
decisions. Covering essential principles and techniques in a streamlined, engaging way, the
text equips students with the core knowledge and skills needed to manage marketing research
effectively. This proven text provides valuable business context while introducing both
traditional research methods, such as designing questionnaires, and the latest technological
advances, including current data collection devices, basic data analysis tools, practical
approaches to data analytics, and the impact of social media and artifactual online data.
Designed specifically for instructors who prefer a concise introduction to marketing research
topics, the Sixth Edition of this trusted text features updates based on recent trends and
technology, including an increased emphasis on ethical and international issues, reflecting
their growing importance in modern marketing research. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook
version.
The lack of congruence between theory and practice in business remains a widely discussed
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topic. This lack of synergy is quietly and elusively becoming the Achilles' heel of contemporary
scholarly business research and, by extension, of business in general. Focusing on the
deviation of means and ends between business theory and practice, this book comprises
thirteen chapters, which present an array of theoretical and geographical contexts, and aim to
bring scholarly thinking and scientific analysis together with managerial rationale and practical
applications. Presenting valuable insights and demonstrating an equalised perception of the
theorisation of practice, and reversely, the practicality of theory, this innovative book signifies a
new philosophy of scientific work and provides thought-provoking reading for scholars in a
range of business sub-disciplines.
In Dat gaat nooit lukken onthult Randolph de methoden die hij heeft ontwikkeld om mensen te
laten bereiken wat ze willen en hoe die vaardigheden kunnen inzetten. Dat gaat nooit lukken is
de origin story van Netflix, een van de meest geliefde en iconische bedrijven ter wereld.
Medeoprichter Marc Randolph onthult de methoden die hij heeft ontwikkeld om mensen te
laten bereiken wat ze willen. Methoden die iedereen kan leren, in zaken en in het leven.
Randolph gebruikt kennis en vaardigheden uit een zeer specifieke wereld – start-ups uit Silicon
Valley – en past die toe in het dagelijks leven. Hij biedt concrete, uitvoerbare stappen en
specifieke hulpmiddelen om lezers van alle achtergronden en levensniveaus te helpen hun
droom te verwezenlijken. Er is een methode voor succes, zowel in het bedrijfsleven als in het
dagelijks leven. Randolph laat de lezer zien hoe krachtige Silicon Valley-technieken kunnen
worden gebruikt om te ontwrichten, te innoveren of gewoon om iets nieuws te proberen. Of je
nu ondernemer bent, bedrijfsinnovator of gewoon iemand met een droom. De auteur geef een
uniek kijkje achter de schermen van Netflix, een van de bekendste bedrijven ter wereld, met
meer dan 125 miljoen abonnees. Het ontstond tijdens een carpoolgesprek en is uitgegroeid tot
een bedrijf dat de entertainmentindustrie en de manier waarop we media consumeren
voorgoed heeft veranderd.
Weesmeisje nr. 8 is een op feiten gebaseerde, ontroerende roman over het vermogen van
mensen om kwaad te doen... en lief te hebben. De vierjarige Rachel Rabinowitz belandt in het
Joodse weeshuis in New York, waar dokter Mildred Solomon medische experimenten uitvoert
op kinderen. Rachel wordt onderworpen aan een reeks röntgenbehandelingen, waardoor haar
gezondheid voorgoed wordt aangetast. Als volwassen vrouw ondervindt Rachel dagelijks de
lichamelijke consequenties van de behandelingen. Desondanks werkt ze als verpleegster in
een verzorgingstehuis, waar ze op een dag dokter Solomon onder haar hoede krijgt. Al snel
realiseert Rachel zich dat zij nu de macht in handen heeft. Moet ze haar kans grijpen om
wraak te nemen, of kan ze de oude vrouw vergeven? 'Onontkoombaar, verontrustend en
fascinerend.' - Historic Novels Review 'Een sterk debuut.' - Lambda Literary Review
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