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Grinding It Out The Making Of Mcdonalds Ray Kroc
Vietnamese edition of Ray Kroc's Grinding it out: The Making of McDoanald's, the story of how McDonald's has become such a huge brand! Vietnamese translation by dinh Van Cuong and Vu
Kim Ngoc.
Grinding It OutThe Making of McDonald'sSt. Martin's Griffin
'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 betere wereld.
In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en
Kleine Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog Man zijn draai te vinden in de
hondenbak. Maar de andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En kan Karel,
de gemeenste kat van de wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe
Veldkamp.
'Endlessly insightful and full of surprises - exactly what you would expect from Tim Harford' BILL BRYSON 'Entertaining . . . A lively introduction to some of the most ingenious, yet often
overlooked inventions that have changed the way we live' The Times 'Every Tim Harford book is cause for celebration' MALCOLM GLADWELL 'Harford is a fine, perceptive writer, and an
effortless explainer of tricky concepts. His book teems with good things, and will expand the mind of anyone lucky enough to read it' Daily Mail In Fifty Things that Made the Modern Economy,
the revolutionary, acclaimed book, radio series and podcast, bestselling economist Tim Harford introduced us to a selection of fifty radical inventions that changed the world. Now, in this new
book, Harford once again brings us an array of remarkable, memorable, curious and often unexpected 'things' - inventions that teach us lessons by turns intimate and sweeping about the
complex world economy we live in today. From the brick, blockchain and the bicycle to fire, the factory and fundraising, and from solar PV and the pencil to the postage stamp, this brilliant and
enlightening collection resonates, fascinates and stimulates. It is a wonderful blend of insight and inspiration from one of Britain's finest non-fiction storytellers.
een schokkende reconstructie van Trumps eerste termijn als president door twee topjournalisten met ongeëvenaarde toegang tot het Witte Huis In 2020 gaan de Amerikanen weer naar de
stembus om een president te kiezen. Wat zou nog vier jaar Trump betekenen? Philip Rucker en Carol Leonnig nemen afstand van de dagelijkse waan van breaking news en Twitter voor een
reconstructie van de eerste ambtstermijn. Op basis van meer dan 200 bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken in het Oval
Office en van Trumps ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van Robert Mueller over Russische inmenging en de impeachment van het Huis van
Afgevaardigden boven Trumps hoofd hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend de veroorzaakte rommel op te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld van de unieke invulling
die Trump heeft gegeven aan het presidentschap. Volgens hen is het een vergissing om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de Amerikaanse
instituties en internationale bondgenootschappen op de proef te stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef verslaggeving over het Witte Huis bij The Washington Post en
versloeg eerder de verkiezingen van 2012 en 2016 en de regering-Obama. Carol Leonnig is onderzoeksjournalist bij The Washington Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won ze de
Pulitzerprijs voor haar artikel over wangedrag bij de Geheime Dienst en in 2017 (samen met Rucker) voor Ruslands inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Beiden zijn vaste
gasten bij tv-zender MSNBC.
Stel je een wereld voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een voorgeschreven medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je elke week werkt niet erkend of
gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent. Onzichtbare vrouwen toont hoe in een wereld die grotendeels voor mannen is ingericht de halve
bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek onthult de 'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige, consequente discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt
voor het eerst een indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's, verhalen en nieuw onderzoek samen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot technologie, werkplekken,
stadsplanning en de media - Onzichtbare vrouwen onthult de verborgen manieren waarop vrouwen vergeten worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid en welzijn. Een
krachtig en prikkelend boek dat je kijk op de wereld voorgoed verandert. Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist. Zij werd in 2017 beroemd doordat er dankzij haar
oproep een beeld van Jane Austen op het Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam zij dat er, naast de koningin, alleen mannen op de biljetten zouden staan. Criado Perez woont
in Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak; een compromisloos bombardement van droevige, boze, slechte en grappige feiten waarmee het op briljante wijze een onweerlegbare zaak
aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere beleidsmaker, politicus en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend, onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In
heldere taal bouwt de auteur een sterke zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en verrassend humoristische kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechting en
genderdatakloven. Voor wie suggereert dat gender geen rol meer speelt is dit boek, dat een groot publiek zal aanspreken, een gedegen correctie.' KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om terug
te vechten.' THE SUNDAY TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor hen die het patriarchaat willen
ontmantelen.' THE IRISH TIMES
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven staat op het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar heeft zijn
oog op haar laten vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het begrip voor het clandestiene netwerk van antislavernijactivisten) begint ze
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een lange, huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van Amerika richting het vrije Noorden, met de slavenpatrouille op haar hielen.
Riley Gibson is trots dat haar restaurant Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop ze heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show,
schrikt ze van de intense chemie tussen hen.
In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van
het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een
crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de preparatie in het crematorium, de verbranding, de
verwerking van botten en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor maakt ze de dood bespreekbaar.
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.
Summary, Analysis & Review of Ray Kroc's Grinding It Out with Robert Anderson by Instaread Preview: Grinding It Out: The Making of McDonald's is Ray Kroc's rags-to-riches story of how he built the fastfood behemoth McDonald's from the ground up. His book has been widely recognized as a business executive's bible for how to succeed. Kroc narrates his life story and demonstrates how the grit and
determination he used as a paper cup salesman led him through a series of twists and turns to meet the McDonald brothers, Richard and Maurice, who were running a successful hamburger stand in San
Bernardino, California. From there, he constructed one of the world's most successful franchise systems and built an empire that continues to dominate its industry even now, decades after his death. Kroc
initially met the McDonald brothers at their San Bernardino restaurant in 1955. At the time, Kroc was running a business selling commercial milkshake machines. He believed that if he could franchise the
McDonald's business, he'd... PLEASE NOTE: This is a Summary, Analysis & Review of the book and NOT the original book. Inside this Summary, Analysis & Review of Ray Kroc's Grinding It Out with Robert
Anderson by Instaread: · Overview of the Book · Important People · Key Takeaways · Analysis of Key Takeaways About the Author With Instaread, you can get the key takeaways and analysis of a book in 15
minutes. We read every chapter, identify the key takeaways and analyze them for your convenience. Visit our website at instaread.co.
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) Amazon-medewerkers 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.
Isadora Conroy heeft een goedlopende antiekwinkel. Ze is dol op mooie spullen en weet altijd wel iets interessants op de kop te tikken. Zoals op die dag waarop ze bij een veiling een partij curiosa bemachtigt
- zonder te weten dat ze daarmee kostbare kunstschatten in huis haalt. Hoofdinspecteur Jed Skimmerhorn heeft na de gewelddadige dood van zijn zus ontslag genomen bij de politie. Maar wanneer er in het
appartement van zijn overbuurvrouw - dat van Isadora - wordt ingebroken, biedt hij haar toch zijn hulp aan. Samen proberen ze uit te vinden wat de inbreker zocht, en zo komen ze op het spoor van een
gewetenloze kunstdief. Een man die zelfs niet terugdeinst voor moord. De vrolijke Isadora en de norse Jed zijn als water en vuur. Geen van beiden wil dan ook toegeven aan de aantrekkingskracht tussen
hen. En dus proberen ze hun ontluikende gevoelens weg te stoppen, niet beseffend dat ze daardoor iets veel waardevollers dreigen te verliezen dan de kunst die hun leven bedreigt... Eerder verschenen
onder de titel Villa Curiosa
Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is
legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64
jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een grote industriële natie en een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde wereld omvatte. Victoria, koningin is niet
alleen een onthullend portret van een iconische koningin, maar ook een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale en
cultureleveranderingen waarop zij haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt. ‘Victoria, koningin is een meeslepend, sprankelend verhaal over een buitengewone vrouw van wie de invloed even groot was als
de regeerperiode lang.’ Stacy Schiff, auteur van Cleopatra ‘Een grootse prestatie. Victoria, koningin is een opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het leven en bewind van Victoria, een verhaal
dat geen mythe van haar maakt maar laat zien wie ze werkelijk was.’ Amanda Foreman, auteur van Georgiana, Duchess of Devonshire ‘Julia Baird heeft een gedenkwaardig, ontroerend en verrassend
portret geschilderd van een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis. Het is een bijzonder boek, waarin Baird van Victoria’s levensgeschiedenis een actueel verhaal heeft weten te maken dat nieuw
licht werpt op onze huidige manier van leven.’ Jon Meacham, schrijver van American Lion ‘Een aangrijpend, wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk verhaal over een van de meest fascinerende vrouwen
van haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas, auteur van een aantal veelgelezen boeken over Amerikaanse presidenten ‘Een groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een van de meest
intrigerende figuren uit de geschiedenis, prachtig geschreven en getuigend van grondige research.’ Leigh Sales, tv-presentator ABC
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 zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.

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
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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 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 scenes-verhalen 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
Bekroond met de Frank OConnor International Short Story Award, de Rooney Prize for Irish Literature en de Guardian First Book Award Jonge gasten speelt zich af in Glanbeigh, een fictief
Iers provinciestadje waar de jeugd de dienst uitmaakt. De zeven verhalen in deze unaniem geprezen bundel gaan over eenzaamheid, verlangen, geweld en zelfvernietiging. In Glanbeigh
maakt het uit met wiens zus je na sluitingstijd wordt gezien. Hier doet het ertoe wanneer je op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bent. Barrett schrijft schitterend over de levens en
liefdes van jonge mannen en vrouwen die in het hedendaagse, door crisis geteisterde Ierland wonen. Het resultaat is een unieke leeservaring waarmee een jonge, uiterst getalenteerde en
oorspronkelijke nieuwe stem uit Ierland zijn visitekaartje afgeeft.
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 editie, ingeleid door Douglas Hofstadter.
In dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de basis van het boeddhisme. De basis van het Boeddhisme In dit boek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de basis van het
boeddhisme. In zorgvuldig gekozen bewoordingen behandelt hij de ware natuur van het lijden en de rol die lijden speelt in het scheppen van mededogen, liefde en vreugde - kortom, de pijlers
van verlichting. Thich Nhat Hanh De Vietnamese monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is auteur van tientallen boeken over boeddhistische onderwerpen. Een van zijn meest
toegankelijke werken is Het hart van Boeddha's leer. 'Boeddha was geen god, Hij was een mens zoals jij en ik, en hij leed zoals wij. Als we met een open hart naar de Boeddha toegaan, zal
hij ons met ogen vol mededogen aankijken en zeggen: "Omdat er lijden in je hart is, kun je mijn hart binnengaan." ' - Thich Nhat Hanh De tekst van deze editie is herzien. Van Thich Nhat
Hanh is ook verkrijgbaar: In de voetsporen van de Boeddha.
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 VirginWay 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.
Rona Jaffes iconische pageturner verscheen in 1958 en maakte bij verschijnen een enorme indruk. Sommige lezers waren geschokt, maar de meeste, miljoenen, vonden het fantastisch
zichzelf in het verhaal van de vijf jonge, ambitieuze medewerkers van een New Yorkse uitgeverij te kunnen herkennen. Van alles het beste volgt meisjes als de pas afgestudeerde Caroline,
die op de typekamer droomt van een promotie tot redacteur, April, het naïeve provinciaaltje, dat in een paar maanden tijd transformeert tot een vrouw met wie elke man gezien wil worden, en
Gregg, de vrijgevochten actrice, die stiekem hunkert naar een huiselijk bestaan. Jaffe volgt hun persoonlijke en zakelijke strubbelingen in intelligent, meelevend proza, dat tegelijk zo scherp is
dat je je eraan kunt snijden.
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 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!
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
Samenvattingen van de ideeën van spirituele denkers uit de wetenschap, literatuur, filosofie en esoterie; met informatie over de auteurs en tips voor verder lezen.
‘De loopjongen’ (The Button Man) van Andrew Gross is een fascinerende familiegeschiedenis die historische feiten vermengt met spanning. De Joodse broers Rabishevsky groeien in grote
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armoede op in het New York van de jaren 20 en 30. Morris, de jongste en meest ambitieuze, maakt snel carrière binnen de kledingindustrie. Al op 21-jarige leeftijd runt hij de business, samen
met zijn broer Sol. Broer Harold raakt echter verzeild in de gangs van Lower East Side en uiteindelijk in de joodse maffia. Naarmate de zaak van Morris en Sol groeit, komen ze steeds vaker
hard in aanvaring met de vakbond die in handen is van de meest gevreesde gangster van de stad, voor wie hun broer Harold een van de loopjongens is. Een harde confrontatie tussen de
broers is onvermijdelijk... Voor fans van ‘The Sopranos’ en ‘Boardwalk Empire’ Andrew Gross schreef een groot aantal thrillers die wereldwijd vertaald zijn. Voorgaande boeken als ‘Alleen
hij’ en ‘De saboteur’ werden overladen met lof van zowel pers als lezers. Voor ‘De loopjongen’ baseerde Andrew Gross zich op het levensverhaal van zijn grootvader.
Het is nazomer en heet in het Noorse Bergen, heter dan ooit. Opeens verschijnt er een enorme ster aan de hemel. Niemand weet waar hij vandaan komt. En het duurt niet lang voor zich nog
meer ongebruikelijke verschijnselen beginnen voor te doen. De morgenster is een roman over het onbevattelijke, over het grote drama gezien door de beperkte lens van het kleine leven. Maar
bovenal is het een roman over wat er gebeurt als de duistere krachten in de wereld worden losgelaten. ‘Een duivels goede roman. Knausgårds comeback als romanschrijver biedt een uiterst
onderhoudende en fascinerende leeservaring.’ – Politiken
Summary, Analysis & Review of Ray Kroc's Grinding It Out with Robert Anderson by Instaread Preview Grinding It Out: The Making of McDonald's is Ray Kroc's rags-to-riches story of how he
built the fast-food behemoth McDonald's from the ground up. His book has been widely recognized as a business executive's bible for how to succeed. Kroc narrates his life story and
demonstrates how the grit and determination he used as a paper cup salesman led him through a series of twists and turns to meet the McDonald brothers, Richard and Maurice, who were
running a successful hamburger stand in San Bernardino, California. From there, he constructed one of the world's most successful franchise systems and built an empire that continues to
dominate its industry even now, decades after his death. Kroc initially met the McDonald brothers at their San Bernardino restaurant in 1955. At the time, Kroc was running a business selling
commercial milkshake machines. He believed that if he could franchise the McDonald's business, he'd... PLEASE NOTE: This is a Summary, Analysis & Review of the book and NOT the
original book. Inside this Summary, Analysis & Review of Ray Kroc's Grinding It Out with Robert Anderson by Instaread: Overview of the Book Important People Key Takeaways Analysis of
Key Takeaways About the Author With Instaread, you can get the key takeaways and analysis of a book in 15 minutes. We read every chapter, identify the key takeaways and analyze them
for your convenience. Visit our website at instaread.co.
"He either enchants or antagonizes everyone he meets. But even his enemies agree there are three things Ray Kroc does damned well: sell hamburgers, make money, and tell stories." --from
Grinding It Out Few entrepreneurs can claim to have radically changed the way we live, and Ray Kroc is one of them. His revolutions in food-service automation, franchising, shared national
training, and advertising have earned him a place beside the men and women who have founded not only businesses, but entire empires. But even more interesting than Ray Kroc the
business man is Ray Kroc the man. Not your typical self-made tycoon, Kroc was fifty-two years old when he opened his first franchise. In Grinding It Out, you'll meet the man behind
McDonald's, one of the largest fast-food corporations in the world with over 32,000 stores around the globe. Irrepressible enthusiast, intuitive people person, and born storyteller, Kroc will
fascinate and inspire you on every page.
This book explores the changing food culture of the urban American South during the Jim Crow era by examining how race, ethnicity, class, and gender contributed to the development and
maintenance of racial segregation in public eating places. Focusing primarily on the 1900s to the 1960s, Angela Jill Cooley identifies the cultural differences between activists who saw public
eating places like urban lunch counters as sites of political participation and believed access to such spaces a right of citizenship, and white supremacists who interpreted desegregation as a
challenge to property rights and advocated local control over racial issues. Significant legal changes occurred across this period as the federal government sided at first with the white
supremacists but later supported the unprecedented progress of the Civil Rights Act of 1964, which--among other things--required desegregation of the nation's restaurants. Because the
culture of white supremacy that contributed to racial segregation in public accommodations began in the white southern home, Cooley also explores domestic eating practices in nascent
southern cities and reveals how the most private of activities--cooking and dining-- became a cause for public concern from the meeting rooms of local women's clubs to the halls of the U.S.
Congress.
‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead is de hartverscheurende opvolger van de bekroonde internationale bestseller ‘De ondergrondse spoorweg’. In deze nieuwe roman ontleedt
hij een nog recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis – het tijdperk van de Jim Crow-rassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de hand van het verhaal van twee
tieners op een helse tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet. Totdat hij
vanwege een vergissing op de Nickel Academy belandt. Met name de zwarte jongens worden aan het sadisme van hun witte bewakers uitgeleverd. Misbruik, marteling en corruptie zijn aan de
orde van de dag; voor het minste vergrijp worden de jongens ‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze nooit meer terugkomen. In deze gruwelkamer is er voor Elwood één houvast: zijn vriend
Turner, die geen enkele ambitie koestert, behalve ontsnappen uit Nickel.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag
ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze
zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het
vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
In Europa heeft een onbekende organisatie het op diplomaten gemunt. In de Verenigde Staten eist een bondgenoot dat de identiteit van een hooggeplaatste undercoveragent wordt onthuld. Wat dreigt, is een
allesvernietigende oorlog. Nu zijn leermeester is uitgeschakeld, voelt terreurbestrijder Scot Harvath zich gedwongen een rol op zich te nemen die hij zijn hele carrière heeft willen ontlopen. Maar zoals dat
meestal bij hem het geval is, is hij er niet bang voor de regels naar zijn hand te zetten - en dat geldt voor alle regels.
De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel
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scheiden hun wegen. Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is anders: hun families, hun gemeenschap, hun identiteit.
Jaren later leeft een van de zussen met haar zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte echtgenoot
niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de volgende generatie gebeuren, wanneer de paden van hun
eigen dochters zich kruisen?
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.
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
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 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.
Summary ofGrinding it OutFrom Ray KrocThe Making of McDonald'sBy Summary StationSurprisingly, Ray Kroc's business success may appear to be fate. At least, it was predicted in his early years by a
phrenologist - a person, who specializes in predicting the future. Nobody exactly knows what had made Ray's father take his little son to him one day, but that meeting resulted in the following prediction: this
little boy would grow into a big figure in the food industry. Ironically, these words were brought to life. Ray Kroc became the one to stand at the beginning of the giant fast-food industry. Moreover, he founded
the world's most popular fast-food chain - McDonald's.The passion for business had been already clear when Ray was a child. He early understood the power of selling. His entrepreneur career was started in
Oak Park, Chicago, with a small lemonade stand. Later he experienced working in grocery stores, including selling soda in a store which belonged to his uncle. Kroc didn't make a good academic score at his
school, so he quit it and joined the Red Cross as an ambulance driver. It was a time of World War I, and Ray was a 15 year old.
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