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Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem:
er wonen te weinig mannen... Noelle Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen
en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van
het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic.
Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel
Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft
opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft
aan kerst, biedt het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te
zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de
mistletoe... Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd?
Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
De elfjarige Ichmad Hamid woont in de Bezette Gebieden waar iedereen leeft met de angst
huizen, banen en bezittingen kwijt te raken. Of nog afschuwelijker, elkaar. Ichmad heeft een
bijzonder talent waarvan zijn hele dorp onder de indruk is. Maar dat talent helpt hem niet zijn
vrienden en familie te redden, of een veilig leven te bieden. Ichmad wordt met
schuldgevoelens overladen als door zijn toedoen zijn inspirerende vader gevangen wordt
genomen en zijn familie alles kwijtraakt. Toch ziet de moedige Ichmad dat haat niet de beste
manier is met pijn en woede om te gaan. Hij laat zich niet verleiden door deze vernietigende
gevoelens. In dit bijzonder ontroerend verhaal volgen we Ichmads leven van onverwoestbare
jongen tot bezielde man die ondanks geweld en verdriet altijd hoop houdt en lief heeft. Voor
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liefhebbers van 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini
Een avonturenthriller die de lezer in een ijzige greep houdt. Driehonderd kilometer ten noorden
van de poolcirkel ligt Alaska’s Nationale Wildpark, een van de meest afgelegen plaatsen op de
wereld. Een groep wetenschappers bivakkeert in de ijzige kou om in het ijs de effecten van de
opwarming van de aarde te bestuderen. Dan doen ze een onverwachte ontdekking die het
afgelegen onderzoeksstation verandert in een doodskist. Een ontsnapping lijkt niet mogelijk...
Een klassiek thema uitgewerkt met alle finesses van een meester in het genre. De ijzige kou,
de spanning en psychologische diepgang gecombineerd met een climax die tergend langzaam
naderbij komt – met Sterfkou heeft Lincoln Child zijn meesterstuk afgeleverd.
De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse
Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een
verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking
van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
Journalist Tom Sagan wil de leugen ontrafelen die wij Christoffel Columbus noemen. Tom reist
naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt één kans zijn reputatie te redden. Tom Sagans
glansrijke journalistieke carrière glipt tussen zijn vingers door als een van zijn stukken
doelbewust wordt aangemerkt als een leugen. Het lukt hem niet zijn onschuld aan te tonen en
als kort daarna ook zijn huwelijk strandt, stort hij in. Een onbekende, die beweert zijn vijanden
te kennen, geeft hem een nieuwe koers. Tom reist naar Wenen, Praag en Jamaïca en krijgt
één kans zijn reputatie te redden. Hiervoor moet hij de leugen ontrafelen die wij Christoffel
Columbus noemen...
Drie totaal verschillende vrouwen voelen zich sterk met elkaar verbonden door hun
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wraakgevoelens t.o.v. een aantrekkelijke rivale die hun leven heeft vergald.
Becca King heeft een zeldzame gave -- en die is levensgevaarlijk In Stormgevaar was Jenn
McDaniels, een meisje dat enorm met zichzelf in de knoop zat, Becca’s eerste echte vijand.
Haar ouders hebben een winkel in aas voor de visserij op het zuidelijke puntje van het eiland.
Becca gaat er werken om geld te verdienen en om Derric te helpen, die nog steeds niet
hersteld is van zijn verwondingen. Maar als Becca voor haar werk moet leren duiken wint ze
het respect van Jenn, en er bloeit een vriendschap op tussen de meisjes. Tijdens een van haar
duiktochten doet Becca een schokkende ontdekking. Maar wat ligt er onder water dat zo
angstaanjagend is? Ik weet wat je denkt is het tweede boek in de razendspannende serie 'Het
Fluistereiland'.
In de maanden na 9/11 besluiten de Pakistaanse pleegbroers Jeo en Mikal heimelijk naar
Afghanistan te gaan, niet om er te vechten, maar om de gewonden te helpen. Het lot beschikt
anders: Jeo wordt al snel gedood tijdens een bloedbad. Mikal overleeft en begint een
gevaarlijke zoektocht naar zijn broer, onwetend van diens dood. Maar Mikals diepste wens is
naar huis terug te keren, naar de vrouw op wie hij verliefd is, naar de vrouw die verliefd op hem
is: de vrouw van Jeo. Zij wacht op Jeo in de tuin van zijn blinde vader, vol vertrouwen dat hij
nog leeft. De blinde man zelf wordt gekweld door de fouten die hij in zijn leven heeft gemaakt
in naam van ‘de islam’ en zijn vaderland.
Ontdek het geheim van het eeuwige leven Maar sterf niet voor je het vindt Een puissant rijke
zakenman huurt voormalig SAS-agent Ben Hope in om een oud manuscript op te sporen van
de legendarische meester-alchemist Fulcanelli. Daarin staat volgens de overlevering het
recept voor een levenselixer dat zijn doodzieke kleindochter zou kunnen redden. Ben is
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begaan met het lot van het meisje, en zijn besluit de uitzonderlijke opdracht aan te nemen
markeert het begin van de gevaarlijkste zoektocht van zijn leven. Want algauw wordt duidelijk
dat ook andere organisaties achter het Fulcanelli-manuscript aan zitten, met veel duisterder
bedoelingen. Het lijkt erop dat iedereen van de nazis in de Tweede Wereldoorlog tot en met
een machtige katholieke organisatie de sleutel tot onsterfelijkheid in handen wil krijgen.
Aanwijzingen leiden Ben naar de oude kathaarse bolwerken in de Languedoc, waar een
verbazingwekkend geheim eeuwenlang verborgen blijkt te zijn geweest. EEN THRILLER
VOOR DE LIEFHEBBERS VAN KATE MOSSE EN DAN BROWN '
TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar brengt. De TEDtalks zijn online al meer dan een miljard keer bekeken en ze zijn vrijwel zonder uitzondering
boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé standaard voor spreken in het openbaar.
Maar wat maakt die presentaties nu zo bijzonder? Communicatiecoach en bestsellerauteur
Carmine Gallo analyseerde honderden TED-talks en interviewde de populairste TED-sprekers,
onder wie Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak talloze toponderzoekers op
het gebied van psychologie, communicatie en neurowetenschap. Uit al die gesprekken
kwamen verrassende inzichten naar voren en Gallo ontdekte negen ingrediënten die alle
succesvolle TED-presentaties gemeen hebben. Hij ontwikkelde een stapsgewijze methode die
iedereen kan volgen om zelf een overtuigende presentatie te geven die het publiek zal
bijblijven. En dat is in de 21ste eeuw een onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je
doelen te verwezenlijken.
Het besef dat wij met de kracht van intentie en gedachten onze wereld en ons leven
beïnvloeden leeft enorm. De zogenaamde secret, de wet van aantrekking, is echter geen op
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zichzelf staande wet, maar het resultaat van een complex samenspel van universele krachten.
Een samenspel van 12 wetten die samen de wet van aantrekking vormen. Het idee dat we het
universum onze wil kunnen opleggen is onvolledig en daarom misleidend. Het universum is
geen Tel Sell voor geluk, gemoedrust en succes. Dit boek leert je sámenwerken met het
universum. Niet alleen via je wil, (wens)denken of magisch fantaseren, maar vanuit een
krachtig voorstellingsvermogen, gebaseerd op werkelijke kennis van de 12 universele
scheppingswetten. De wetten die het werkelijke geheim zijn achter het geluk en succes van de
vele mensen die je in deze kennis voorgingen.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek
slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste
Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
Er zijn al vijf meisjes vermoord. Eén meisje weet te ontsnappen en kan als de enige getuigen
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tegen de daders. Maar iemand doet er alles aan om haar het zwijgen op te leggen... Ook
Susannah Vartanian is in het verleden slachtoffer geweest van een geweldsdelict. Samen met
Luke Papadopoulos probeert ze de daders op te sporen voordat nog meer meisjes aan hun
gruwelpraktijken ten prooi vallen. De zaak leidt hen naar schimmige internetchatrooms en naar
een duistere wereld vol geweld, chantage en prostitutie. Ze komen een gigantisch netwerk van
vrouwenhandelaars op het spoor dat zo complex in elkaar steekt dat het onmogelijk is nog te
weten wie er te vertrouwen valt en wie niet. En de gewetenloze moordenaars doen er alles aan
om te zorgen dat het spoor niet naar hen leidt, en daarbij ontzien ze niemand...
Pleidooi voor spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en
ten volle te gaan leven.
Op zijn vrijgezellenavond wordt Michael door zijn vrienden voor de grap levend begraven. De
vrienden krijgen echter een fataal auto-ongeluk. Niemand weet waar Michael is... Een zaak
voor Roy Grace. Een macabere grap loopt gruwelijk uit de hand. Michael Harrison gaat bijna
trouwen. Zijn vrienden besluiten hem eens flink te grazen nemen en verzinnen een sinistere
grap. Op zijn vrijgezellenavond voeren ze hem dronken, waarna ze hem achterlaten in een
doodskist met een fles whisky en een walkietalkie. Maar wanneer de vrienden wegrijden om
hem een paar uur flink te laten zweten, krijgen ze een fataal ongeluk Niemand weet waar
Michael is, ook Michael zelf niet, die langzaam ontwaakt uit zijn roes Met nog maar drie dagen
te gaan voor de bruiloft, wordt hoofdinspecteur Roy Grace ingeschakeld door de bloedmooie
en zeer bezorgde verloofde, Ashley Harper. Met maar bar weinig aanknopingspunten moet
Grace aan de slag. Zelfs Mark Warren, Michaels beste vriend en zakenpartner, en bij uitstek
degene die zou moeten weten waar Michael uithangt, kan hem niet verder helpen. Gaandeweg
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komt Grace erachter dat de meerdere mensen baat zouden kunnen hebben bij de verdwijning
van Michael meer dan iedereen zich realiseert. Want de een zijn dood is de ander zijn brood
dooimpel...
Een bejaarde oud-onderwijzer vertelt over het leven in zijn dorpje, midden tussen het geweld
van het al meer dan dertig jaar door een burgeroorlog geteisterde Colombia.

In 150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische problemen met daarbij de
relevante ECG's. U wordt uitgedaagd deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het licht
van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een besluit en formuleert u een plan
van aanpak, voordat u de interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot
moeilijk en staan in een willekeurige volgorde. Aan een kant van de pagina staat het
probleem met bijbehorende ECG, op de andere zijde staat het antwoord met de
bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek is door Piet Machielse,
spoedeisende hulp verpleegkundige, vertaald uit het engels. De auteur van de
Engelstalige versie John Hampton, heeft zoveel mogelijk de werkelijkheid nagebootst.
Net als in de praktijk komen in willekeurige volgorde complexe en minder complexe
vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor lezers van verschillende
niveaus; van student tot specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts. Kortom:
150 ECG-problemen is een uniek boek met bijzondere ECG's. Een must voor de ECGfreaks onder de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in opleiding. En een
praktisch boek voor geinteresseerden die ECG's willen leren lezen en hun vaardigheid
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daarin willen bijhouden."
Zelfs als het leven je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij zijn Lily Thomas is een
ster in alpineskiën en traint voor de Olympische Winterspelen. Tot ze een
verschrikkelijk ongeluk krijgt en in een rolstoel belandt. Haar droom spat uiteen, maar
ze geeft niet op. Zal Lily haar sport ooit nog kunnen beoefenen? Danielle Steel heeft
van haar 89 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50
verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar
romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. In Nederland en
Vlaanderen is haar populariteit ongeëvenaard. Haar boeken zijn in gedrukte vorm en
als e-book verkrijgbaar.
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging om onderzoek te
doen naar het aftreden van Edwin Strafford. Strafford was de jonge Engelse minister
van Binnenlandse Zaken aan het begin van de vorige eeuw in een kabinet dat tegen
vrouwenkiesrecht was. Uit de memoires van Strafford blijkt dat hij aftrad om te kunnen
trouwen met zijn geliefde, een voorvechter van kiesrecht voor vrouwen. Maar dan wijst
zij hem plots af. Ontgoocheld en gebroken verdwijnt hij van het politieke toneel. Is de
veelbelovende politicus bewust kapotgemaakt? Naarmate Martin dichter bij de
waarheid komt, duiken steeds meer mensen op die koste wat kost willen voorkomen
dat zij moeten boeten voor verjaard bedrog. Robert Goddard, geboren in Hampshire in
1954, studeerde geschiedenis in Cambridge en werkte onder andere als docent. Hij
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schrijft fulltime sinds hij in 1986 met Verjaard bedrog debuteerde. ‘Elke keer als ik een
boek van Goddard open, voelt het alsof ik in een warm bad stap. Ook nu weer bij
Bloedband. Vanaf de eerste zin wil je nog maar één ding en dat is doorlezen. Hij is een
verteller pur sang, en weet de typisch Engelse sfeer als geen ander weer te geven in
zijn boeken. Spanning wordt langzaam opgebouwd en de karakters komen tot leven.’
watleesjij.nu over Bloedband
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe
omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Commandant Graham Martineau kreeg ooit het Victoria Kruis opgespeld door koning
George zelf. Kort daarvoor had hij zijn schip tussen een Engels konvooi en een Duitse
kruiser geplaatst. Het konvooi kon veilig doorvaren, maar de verliezen aan de kant van
Martineau waren enorm. Slechts enkele opvarenden overleefden en het Victoria Kruis
staat voor hem dan ook symbool voor de opoffering van man en schip. Nu, als kapitein
van de torpedobootjager H.M.S. Hakka, moet hij opnieuw het uiterste van zijn
bemanning, zijn schip en zichzelf vragen om een konvooi richting Rusland te
beschermen. In de ijskoude Arctische wateren zijn er geen schuilplaatsen. Daar wacht
een meedogenloze vijand voor een bitter rendez-vous. Het zijn allemaal helden, maar
geen man is onsterfelijk, geen schip onvergankelijk.
Aan het begin van de twintigste eeuw groeit Adam Raine op in een Londense
achterbuurt. Nadat zijn moeder overlijdt vertrekt hij met zijn vader naar het
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kolenmijnstadje Scarsdale in Yorkshire. Al snel exploderen de oplopende spanningen
tussen de mijnwerkers en hun werkgever Sir John Scarsdale, met dramatische
gevolgen. Zijn leven verandert nog meer wanneer de liefde lokt. Tot de oorlog uitbreekt
en Adam in de Franse loopgraven van de Somme belandt.
In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate, Laura en Margo voelen
zich zusjes, maar de naam Templeton betekent voor elk van hen iets anders. Als jonge
vrouwen gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet vechten
voor je plekje in de wereld... Kate is er een meester in haar emoties en gevoelens zo
veel mogelijk weg te stoppen. Ze snapt dan ook niet wat ze in Byron ziet: hij mag dan
sexy en succesvol zijn, maar hij laat zich ook door zijn gevoelens leiden. Pas wanneer
haar wereld opeens volledig op zijn kop wordt gezet, moet ze toegeven dat ze zelf óók
emoties heeft. En dat Byron misschien toch een kans maakt...
Persoonlijke dagboekaantekeningen van de rooms-katholieke priester (1932-1996)
over de wijze, waarop hij zijn depressie, angst en eenzaamheid te boven kwam met
hulp van bekwame begeleiders.
Het is 1920, ondanks de drooglegging wordt er volop drank gesmokkeld. Als Isaac Bells beste
vriend Joseph Van Dorn gewond raakt tijdens een achtervolging op een drankschip zweert Bell
dat hij de daders zal grijpen. Maar als een getuige van de schietpartij op een door de
Russchische geheime dienst uitgevonden manier geëxecuteerd wordt, wordt duidelijk dat het
niet zomaar smokkelaars zijn. Bell neemt het op tegen bolsjewiekse saboteurs die nog veel
grotere plannen hebben.
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Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit
najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt
gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman gesitueerd in de
grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes
worden vermoord. Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad, leven en dood,
fictie en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
'Op de schrijfstijl van George valt niets aan te merken. Als compositie is het boek vrijwel
perfect.' - Hebban
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een troep
wolven waart in de bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek waar ze een
eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd door
de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde
dieren te observeren. Ook moet ze zien te voorkomen dat de wolven opnieuw worden
uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun kuddes bedreigd
zien. Nicholas Evans laat zien hoe de emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger
oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners
zal het leven ooit nog hetzelfde zijn.
In dit spannende vervolg op Opstand gaat de strijd van Robert Bruce voor een onafhankelijk
Schotland verder. Robert reist af naar Ierland om de kostbare staf van Sint Malachus te
vinden, een heilig reliek waar de koning van Engeland zijn zinnen op heeft gezet. Tijdens zijn
tocht wordt hij echter gevangengenomen en is hij overgeleverd aan de genade van koning
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Edward. Robert slaagt erin te ontsnappen en wordt koning van Schotland. Maar de prijs van
zijn verzet is hoog. Vogelvrij verklaard is Robert gedwongen zijn toevlucht te zoeken in de
onherbergzame Schotse Hooglanden, waar hij de ene nacht in een fort slaapt, de andere in
een kille grot. Wetend dat zijn familie elk moment kan worden opgepakt en geëxecuteerd door
de Engelsen moet Robert alles op alles zetten om trouw te blijven aan zijn idealen en te
vechten voor de Schotse onafhankelijkheid...
Het Jicht Formularium is een praktische leidraad in zakformaat voor de huisarts waarin het
diagnostisch en therapeutisch handelen m.b.t. jicht overzichtelijk worden weergegeven;
beknopt en praktijkgericht inclusief handig overzicht van relevante geneesmiddelen.Jicht is een
syndroom met als basis een metabole stoornis in de urinezuurstofwisseling. Sommige
patiënten kunnen zich presenteren met heftige ontstekingen aan de gewrichten en andere met
nauwelijks ontsteking maar vooral topheuze stapeling in een gewricht of daarbuiten.In dit
formularium komen de meest relevante aspecten van de jicht aan de orde. Behalve een
praktisch handvat geven we u ook informatie ter verdieping van relevante jicht problematiek.
Dit ijzingwekkende thrillerdebuut van Carla Norton oogst in Amerika niets dan lof. `Langs de
afgrond doet denken aan het beste werk van Karin Slaughter en Mo Hayder. Reeve lijkt op het
eerste gezicht een normale jonge vrouw van 22 jaar. Maar tien jaar eerder werd zij door een
monster ontvoerd en vier jaar gemarteld in zijn kelder. Nu is ze alweer jaren vrij, maar nog
steeds is elke dag een gevecht. Dan komt een nieuwe zaak in het nieuws. De 13-jarige Tilly is
net bevrijd uit handen van een sadistische pedofiel. Als haar ouders Reeve vragen hun dochter
bij te staan, ontdekt Reeve dat voor Tilly de nachtmerrie nog niet voorbij is: het brein achter de
ontvoering houdt haar nog steeds in de gaten en heeft nu ook Reeve zelf in het vizier `Een
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meesterlijke beheersing van de spanning die aan Hitchcock doet denken. Norton zou zomaar
een van de beste thrillerschrijvers van haar generatie kunnen zijn. The Daily Mail Carla Norton
schreef eerder non-fictieboeken over ontvoeringszaken die bestsellers werden en zelfs door de
FBI op hun leeslijst werden gezet. Haar kennis en ervaring gebruikte ze voor haar
thrillerdebuut `Langs de afgrond .
Wie zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven, komt al snel op het terrein van
marketing, innovatie of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de
concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat je je behaalde voorsprong vaak al snel
weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit toegankelijke maar diepgravende boek zien dat er
een wereld te winnen is door niet slimmer maar gezonder te worden: wie politieke spelletjes,
gebrekkige communicatie en slecht leiderschap weet uit te wieden, kan alle aanwezige
ervaring, kennis en energie in zijn bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet
management, werkvloer en cultuur tot één geheel te smeden en dat is de enige manier om
duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan de hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen
praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden. Zo krijgt ook u de
beslissende voorsprong.
Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter'
functionerende artsen.
Beter / druk 1een chirurg over presteren
Overzicht van vrijwel alle moderne geweren en karabijnen, die momenteel wereldwijd worden
geproduceerd.
John Jonsson, alias Little John, wordt op een ochtend dood in de sneeuw gevonden. John was
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een voormalige kleine crimineel die zich tegenwoordig voornamelijk interesseerde voor zijn
tropische aquariumvissen. Hij blijkt voor zijn dood gemarteld te zijn. Wie zou hem hebben
toegetakeld? En waarom? Johns oudere broer Lennart is vastbesloten wraak te nemen.
Parallel aan het politieonderzoek start hij zijn eigen klopjacht op de moordenaar van zijn broer.
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