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Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen
over groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase.
Verne Harnish biedt met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei
initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik mijn
organisatie laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in
voor duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én
operationeel plan voor mijn mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team?
‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een langetermijnstrategie
op te zetten en die vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het
komend kwartaal moet doen. De methode is een combinatie van effectiviteit (met
de juiste mensen de goede dingen doen) en efficiëntie (de dingen goed doen).
Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een eenvoudig model om
de groei inzichtelijk te maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier
beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow. Zo kost een
effectieve uitvoering minder dan vijf uur per week! Met dit werkboek houd je de
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vinger aan de pols van de bedrijfsgroei.
Met ‘Strala Yoga’ belooft Tara Stiles je niet alleen een geweldige workout, maar
het vermindert ook stress, geeft ruimte en laat de creativiteit stromen! ‘Strala
Yoga’ gaat niet om de juiste poses, maar om ieders specifieke lichaam en
mogelijkheden, je gevoel is leidend in de uitvoering van de verschillende
yogaoefeningen. De yogastijl Strala Yoga verspreidt zich momenteel als een
lopend vuurtje over de wereld – van New York tot Barcelona tot Singapore. Tara
Stiles focust op de kracht van een combinatie van beweging en intuïtie en laat je
het belang zien van makkelijk bewegen en ruimte creëren in je leven en je hoofd.
‘Strala Yoga’ heeft veel duidelijke, full color foto’s van de verschillende yoga
poses.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London de wetten
van de beschaving en van de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen
van Buck, half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn
comfortabele Californische leven wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de
Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige manier waarop hij
kan overleven. London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen
als goudzoeker in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden van
Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het verhaal tot een duurzame
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vertelling over overleven maakt.
Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het
postrevolutionaire Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander
Rostov veroordeeld tot een levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol.
Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige
suite, ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest
tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis. Vanaf het moment waarop
Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe
wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen
samen alle geheime gangen en krochten van het hotel, en er ontstaat een hechte
band.
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.
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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
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton
kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams,
wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na
vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het
politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor
wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter
komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen
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om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker
voor staat dan ooit.
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics
leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een
zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En
waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw
van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische
econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de
verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het
dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet
eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het
leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een
mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op de
moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om
ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen
moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de
Volkskrant `Levitt stelt ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden.
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Slim, precies en tot in detail. New York Times
"An in-depth and compelling account of diverse Americans living off the grid."
--Los Angeles Times The radical search for the simple life in today's America. On
a frigid April night, a classically trained opera singer, five months pregnant, and
her husband, a former marine biologist, disembark an Amtrak train in La Plata,
Missouri, assemble two bikes, and pedal off into the night, bound for a
homestead they've purchased, sight unseen. Meanwhile, a horticulturist, heir to
the Great Migration that brought masses of African Americans to Detroit, and her
husband, a product of the white flight from it, have turned to urban farming to
revitalize the blighted city they both love. And near Missoula, Montana, a couple
who have been at the forefront of organic farming for decades navigate what it
means to live and raise a family ethically. A work of immersive journalism
steeped in a distinctively American social history and sparked by a personal
quest, The Unsettlers traces the search for the simple life through the stories of
these new pioneers and what inspired each of them to look for -- or create -- a
better existence. Captivating and clear-eyed, it dares us to imagine what a
sustainable, ethical, authentic future might actually look like.
In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie Shadow and Bone, gebaseerd op
de vorige serie van Bardugo, van de makers van Stranger Things Alex Stern
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heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit verwacht dat die gave nog
eens van pas zou komen. Als ze na een jeugd vol angsten een beurs krijgt om
aan de prestigieuze Yale-universiteit te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom
wordt uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar
gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren
vanuit de schaduwen, waar ze rituelen uitvoeren die de wereld naar de hand van
de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het
negende huis. Een negende genootschap dat de taak heeft de geesten op
afstand en de levenden veilig te houden. Als het lijk van een neergestoken
meisje wordt gevonden, komt Het negende huis direct in actie. De
genootschappen ontkennen elke verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar
twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, des te
groter wordt het gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden
steeds agressiever. Als haar mentor – de leider van Het negende huis –
verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich verweren tegen een
onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
Het tweede deel van de heerlijk smeuïge Crazy Rich Asians-trilogie De
verfilming, van de makers van Crazy Rich Asians en The Hunger Games, is al in
productie ‘China Rich Girlfriend is onze favoriet uit het drieluik.’ Hebban.nl Als
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Rachel Chu, docent economie aan de Universiteit van New York, haar collega
Nicholas Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie niets in hem. Rachel is zelf
een ABC – een American-born Chinese – en heeft geen interesse in een relatie
met een Aziatische man. Maar deze charmante geschiedenisprofessor blijkt toch
wel erg goed bij haar te passen... Rachel Chu heeft alles wat haar hartje begeert:
een schitterende diamanten ring, de perfecte bruidsjurk en bovenal: de liefde van
haar leven, Nicholas Young, die bereid is zijn erfenis op te geven om met haar te
trouwen. Maar Rachels droombruiloft is niet compleet zonder haar biologische
vader. Na een schokkende onthulling belandt Rachel in Shanghai, waar ze meer
pracht en praal ziet dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Zal ze hier, tussen
de Ferrari’s, exclusieve clubs, chique veilinghuizen en gigantische villa’s,
eindelijk vinden wat ze zoekt? De pers overCrazy Rich Asians ‘Een heerlijke
romantische komedie.’ ????? Chicklit.nl ‘Vermakelijk escapisme dat zelfs de
twijfelende lezer over de streep trekt: de superrijke Chinese versie van Dynasty.’
The Guardian ‘Verbazingwekkend, jaloersmakend, romantisch en oprecht.
Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur houdt, zal hier zijn vingers bij
aflikken.’ Tessaheitmeijer.com
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in
het Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te
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vinden. Vanaf ca. 16 jaar.
Dankzij de technologie kunnen we voor de werkelijke productiebehoefte
ongeveer met een vijftienurige werkweek toe, en toch werken we allemaal volle
dagen. Een groot deel van ons werk moet dus wel bullshit zijn, stelde
antropoloog David Graeber in een online artikel. De reacties waren explosief:
heel veel mensen – over de hele wereld – bleken het fenomeen te kennen. Nota
bene: een bullshit job is een baan waarvan de persoon zelf weet en vindt dat het
een onzinbaan is. Graeber beschrijft in dit boek het hoe en waarom van deze
banen, die voortkomen uit het kapitalisme maar er eigenlijk haaks op staan (ze
zijn niet productief en lijken dus meer op de werkverschaffing in het voormalige
Oostblok). Een andere bron van onzinbanen is onze calvinistische overtuiging
dat werkeloos zijn slecht is. De geciteerde verhalen zijn hilarisch en tragisch
tegelijk, en Graebers betoog is uniek in zijn helderheid en scherpte. Voor
iedereen die anders wil kijken naar werk, kapitalisme en zingeving is dit boek een
must-read.
Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met
name de financiële wereld.
Een luxe tweetalige editie van het inaugurele gedicht van Amanda Gorman, ‘The
Hill We Climb’ Zaïre Krieger vertaalt Amanda Gormans werk naar het
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Nederlands Met een voorwoord van Oprah Winfrey Amanda Gorman maakte
wereldwijd diepe indruk met de voordracht van haar gedicht ‘The Hill We Climb’
tijdens de inauguratie van Joe Biden. Haar voordracht was een inspirerend
voorbeeld van de kracht van literatuur, en haar boodschap van
verdraagzaamheid, verbinding en perspectief is een fundament voor talloze
generaties. Deze schitterende cadeau-editie van Gormans spoken word-gedicht
werd voorzien van een voorwoord door Oprah Winfrey en is een echt collector’s
item dat de macht en schoonheid van het woord viert. Zaïre Krieger vertaalt
Gormans poëzie naar het Nederlands en vangt de essentie van deze gedichten
op unieke wijze die recht doet aan de spoken word-cultuur. In de pers ‘Zaïre
Krieger vertaalt Gormans gedicht subliem en subtiel.’ ***** NRC Handelsblad
‘Amanda Gorman betoverde bij de inauguratie van president Biden –
maatschappelijk betrokken teksten, openhartig en theatraal.’ de Volkskrant
‘Verstaanbaarheid lijkt Kriegers voorkeur te genieten en ze heeft het werk goed
vertaald.’ het Parool ‘Een krachtig gedicht. Indrukwekkend.’ De Standaard
‘Amanda Gorman: een jonge dichter die put uit diepe bronnen.’ NRC
Handelsblad ‘De 22-jarige dichteres Amanda Gorman maakte indruk bij de
inauguratie van Joe Biden.’ Trouw
een schokkende reconstructie van Trumps eerste termijn als president door twee
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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
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Rucker) voor Ruslands inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.
Beiden zijn vaste gasten bij tv-zender MSNBC.
Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt
in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt
voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden
bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft,
weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge
dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug toe
te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in
gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme kroniek van een
uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze
voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een
dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama.
Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst
zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog
lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over
de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze
dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke
karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse
familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een
krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig
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uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse
familie in Japan.’ David Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en
pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend.
Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om elders in de wereld
een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’
Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in
Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt
ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko
kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse schrijvers, zoals
Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op
een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet
voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een
onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote
kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI op
Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres.
Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de
allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan andere
computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het
strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis
schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de
grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse internationale best sellers op zijn naam
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staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit
'Een bom in de financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke
non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats
van een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander
laten zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer
'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is
wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in
de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over
de corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys
leest als een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime samenzwering en
mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog
altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel
flink op zijn kop te zetten. (...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het
Financieele Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de lijn nodig had
om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en inspecteurs, stonden
dagelijks voor dag en dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een
gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een
rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden
ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden: waarom? De lijn was
een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen om
vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een
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levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul
waarin de lijn zou komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad
zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden van
Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het was
van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.
Grand Prize Winner of the 2015 Green Book Festival Mark Sundeen's new book, The
Unsettlers, is coming in January 2017 from Riverhead Books In 2000, Daniel Suelo left his life
savings-all thirty dollars of it-in a phone booth. He has lived without money-and with a
newfound sense of freedom and security-ever since. The Man Who Quit Money is an account
of how one man learned to live, sanely and happily, without earning, receiving, or spending a
single cent. Suelo doesn't pay taxes, or accept food stamps or welfare. He lives in caves in the
Utah canyonlands, forages wild foods and gourmet discards. He no longer even carries an I.D.
Yet he manages to amply fulfill not only the basic human needs-for shelter, food, and warmthbut, to an enviable degree, the universal desires for companionship, purpose, and spiritual
engagement. In retracing the surprising path and guiding philosophy that led Suelo into this
way of life, Sundeen raises provocative and riveting questions about the decisions we all
make, by default or by design, about how we live-and how we might live better.
Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van kabeltelevisie met elkaar te
maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In
vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw
onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan
op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische
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motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen:
zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat
over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen
waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van
de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht
komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar
medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt?
In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en
onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
Als directeur van de FBI had James Comey nooit verwacht midden in de verkiezingsstrijd
tussen Donald Trump en Hillary Clinton te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde.
Hij speelde een sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails van Hillary Clinton en de
connecties van het Trump-campagneteam met Rusland. Het eerste kostte Clinton
waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte Comey zijn baan. In Loyaliteit doet hij met
vaardige pen en scherp observatievermogen verslag van die historische gebeurtenissen en
van zijn eerdere carrière. Of hij nu vertelt over zijn confrontaties met de New Yorkse maffia of
met de politieke top van George W. Bush, steeds onderzoekt hij de vraag: wat is een goed
leider, en waar hoort diens loyaliteit te liggen?
Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie’ schreef
Jenny Odell een krachtige kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden.
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Niets is vandaag de dag moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin we er alleen
maar toe doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel de belangrijkste vorm van
verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de kapitalistische krachten die om onze aandacht
strijden. We gaan anders denken over productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze
omgeving en ontdekken weer betekenisvolle vormen van geluk en echte aandacht.
The Man Who Quit MoneyPenguin

Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl
minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties
leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een wetenschapper die zich
vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela
Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat
door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken
aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze
MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de
hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie,
passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard
werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te
behalen.
`Wat je vandaag denkt, bepaalt hoe je morgen leeft. Lynne McTaggert Verander je
hersenen, creëer de werkelijkheid die je wenst. Hersenen zijn geen vaststaand
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gegeven. Je hoeft het niet je hele leven te doen met de hersenen waarmee je bent
geboren. Er ontwikkelt zich een nieuwe wetenschap, die iedereen in staat stelt de
gewenste werkelijkheid te creëren. In Overstijg jezelf geeft Joe Dispenza je de kennis
om ieder aspect van jezelf te veranderen, en tips om die kennis ook daadwerkelijk toe
te passen. Op die manier is het mogelijk om binnen vier weken werkelijk meetbare
veranderingen te realiseren. `Een formidabele mix van vooruitstrevende wetenschap en
zeer bruikbare toepassingen. Gregg Braden
Onrust op de beurzen, de roep om toezicht en herstructurering van het financiële
stelsel deze tijd vraagt om een hernieuwde kennismaking met een van de belangrijkste
machtsfactoren in onze samenleving: geld. Macro-econoom Felix Martin beschrijft als
een ware biograaf het verhaal van de geboorte en ontwikkeling van geld. Van de
vroegste samenlevingen tot aan de huidige tijd: Martin bewijst dat geld al eeuwen de
maatschappelijke verhoudingen tussen arm en rijk, handelaar en bank, markt en
overheid structureert. Geld laat zien hoe het komt dat economische principes zon grote
invloed op politiek en maatschappij hebben. Tegelijk is het een boeiende historie van
een onmisbaar element in ons dagelijks leven. Felix Martin studeerde klassieke talen
en ontwikkelingseconomie in Oxford en internationale betrekkingen aan de Johns
Hopkins University. Hij promoveerde in Oxford in de macroeconomie. Hij werkt sinds
1998 in de financiële wereld en publiceert regelmatig in The New York Review of Books
en de Financial Times. `Een uitmuntende synthese. Een lucide, kleurrijke inleiding op
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3000 jaar monetaire geschiedenis. [] Zeer onderhoudend. Financial Times `Felix Martin
comprimeert het breedst mogelijke onderwerp tot een vlammend, mogelijk
levensveranderend boek dat de algemeen aanvaarde kennis over datgene waarvoor
we onze ziel verkopen met de grond gelijk maakt. Shortlist
Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen hij
toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde Staten.
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele kunst van not
giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark
Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant tijdperk.
Ogenschijnlijk lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en
ontwikkelder dan ooit. Aan de andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde
wordt warmer, regeringen falen, de economie stort in en iedereen voelt zich
voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met toegang tot
technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van
konden dromen, worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid.
Waar het in Mark Mansons eerste boek vooral ging over de onvermijdelijke fouten in
ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de eindeloze rampen in de wereld om ons
heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment, internet; en hoe een teveel
aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze definities van
politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier,
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scherp en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding
te maken met de wereld op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden
bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek van deze tijd.
Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis - die van de blanke Amerikaanse
arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo scherp, en van binnenuit, over deze
bevolkingsgroep geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te worden met
sociale en regionale ellende als een wurgkoord om je nek. Het verhaal van de familie
Vance begint vol hoop, in het Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden
naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen aan de armoede in hun thuisstreek Kentucky.
Ze bouwden een middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou
uiteindelijk naar Yale Law School gaan: de American Dream. Maar dit is de
oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn familie geworsteld
heeft met de eisen die dit nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt de
geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en trauma - zo typerend voor deze
groep Amerikanen - van zich af te schudden. Een ontroerende verhaal, met humor
verteld en vol kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom
bitter voelbaar. Dit is een eerlijk verhaal over wat het betekent als al je hoop in duigen
valt. Een belangrijker boek over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een
empathische en scherpe sociologische analyse.' - The New York Times 'Deze elegie,
deze melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit met een verdoemde klasse die
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hij achterlaat, gaat over meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje
in Amerika als klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
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.
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling
van kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie
van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen
waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch
onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas
Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo
weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan
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dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben
gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te
voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet
door veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De
belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal
groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te
leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden. Het
is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een
buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend.
Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de
werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
‘Je hebt nog nooit iets zoals De Ketting gelezen en je zult het nooit vergeten. Briljant.
Fantastisch geschreven. Meesterlijk spannend. Dit is Jaws voor ouders.’ Don Winslow
‘Met afstand een van de beste misdaadschrijvers van deze tijd.’ Val McDermid Het is
een ochtend als alle andere. Rachel Klein zet haar dochter af bij de bushalte en begint
aan haar dag. Maar een telefoontje van een onbekend nummer verandert alles. De
beller vertelt Rachel dat haar dochter vastgebonden en gekneveld op de achterbank
van zijn auto ligt. Als ze haar ooit weer wil zien, moet ze losgeld betalen en een ander
kind ontvoeren. Dit is geen gewone kidnapping: de beller is zelf een moeder wier zoon
is ontvoerd en als Rachel niet doet wat haar wordt gezegd, zullen beide kinderen
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sterven. Rachel maakt nu deel uit van de Ketting, een oneindig en ingenieus plan dat
ouders verandert in criminelen – en iemand heel rijk maakt. De regels zijn eenvoudig,
de morele keuzes onmogelijk: vind snel geld, zoek een eigen slachtoffer en bega een
vreselijke daad waarvan je 24 uur geleden nog dacht dat je er nooit toe in staat zou
zijn. De genieën achter de Ketting weten dat ouders alles voor hun kinderen
overhebben. Wat ze niet weten is dat zelfs de sterkste ketting maar zoveel druk kan
verdragen... tot hij breekt. Auteurs over Adrian McKinty ‘Ik word helemaal gek van
McKinty. Hij is nu al een van de beste stilisten die er zijn en ik heb alleen nog zijn
eerste boek gelezen! Een fantastische schrijver.’ Frank McCourt ‘McKinty is zó goed...
Ik begin hem echt te haten.’ Lee Child
De paraplu-man is afkomstig uit de bundel Ontzettende verhalen, die nog acht andere
spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijk karakter bevat.Een
moeder en haar dochter zijn getuige van een slimme zwendel die enkel lijkt te werken
als het regent. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef
ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere
lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een
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succes maakten laten ons zien dat niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder
meer kan bereiken. Rework is inspirerend en innoverend. Twee prettig tegendraadse
succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried &
Heinemeier Hansson zetten je aan het denken en helpen je op weg. Verplichte kost
voor iedereen die ondernemer of ondernemend is.' Erwin Blom (Handboek
Communities)Meer is niet altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried en
Hansson hanteren een eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant
en eerlijk. Met die filosofie in gedachten schreven ze dit boek: Rework is een nononsenseboek voor deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol
kan worden zonder mission statement, zonder eindeloze vergaderingen, en met
medewerkers die gewoon aan het einde van de dag naar huis gaan, in plaats van
twaalf tot veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee meer waard is
dan een duur consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je
luisteren.Rework is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.
Roken is een fuik, waar je, meestal als jongere, nietsvermoedend in zwemt. Te laat
merk je dat je niet meer terug kunt. Alleen Carr laat zien hoe die fuik in elkaar zit, zodat
je er moeiteloos uit kunt zwemmen. Hij gebruikt geen trucjes of hulpmiddelen. Carr
ontrafelt slechts haarfijn de mechanismen die een roken doen roken. Wie dat eenmaal
doorziet, merkt dat stoppen met roken heel eenvoudig is, vanaf de eerste dag.
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven.
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De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog
steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie
van Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij
behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze een succesvolle
langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou
moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is
het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop
der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1
miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot
verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een uitgebreide
inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
Nu verfilmd met Michelle Williams, Christopher Plummer en Mark Wahlberg
'Meesterlijk, [...] een onvervalste parabel over de waanzin van het grote geld,
gecamoufleerd als een in maffiasferen ondergedompelde thriller.' - ???? in de
Volkskrant voor de film All the Money in the World van regisseur Ridley Scott
Genomineerd voor de Academy Awards 2018 voor Christopher Plummer: Best Actor in
a Supporting Role. Genomineerd voor de Golden Globe Awards 2018 voor Michelle
Williams: Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama, Christopher
Plummer: Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture en
Ridley Scott: Best Director - Motion Picture. Hoe olietycoon J. Paul Getty de rijkste man
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ter wereld werd en tegelijkertijd zijn familie verwoestte. In de jaren zestig en zeventig
was oliemagnaat J. Paul Getty de rijkste man ter wereld. Het was dan ook
wereldnieuws toen zijn kleinzoon Paul in 1973 werd ontvoerd. Getty weigerde echter
losgeld te betalen, zelfs toen hem een lok haar en het oor van zijn kleinzoon werden
toegestuurd. Terwijl de kidnappers dreigden Paul meer geweld aan te doen, was het
aan moeder Gail om te onderhandelen met zowel de ontvoerders als haar
schoonvader. Deze fascinerende biografie toont hoe te veel geld een familie kan
verwoesten. John Pearson laat zien hoe de Getty's hun astronomische rijkdom hebben
vergaard en hoe dit drie generaties beïnvloedde en van elkaar vervreemdde. Hun
verhaal, en in het bijzonder de ontvoering, vormde de inspiratie voor de film All the
Money in the World. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. VANAF 11 JANUARI
2018 IN DE BIOSCOOP! All the Money in the World is verfilmd door regisseur Ridley
Scott (The Martian, Prometheus, Gladiator, Blade Runner en Alien), scenarioschrijver
David Scarpa (The Last Castle en The Day the Earth Stood Still) met in de hoofdrollen
Michelle Williams (The Greatest Showman, Manchester by the Sea, Shutter Island en
Brokeback Mountain), Christopher Plummer (The Girl with the Dragon Tattoo, Up, A
Beautiful Mind en The Sound of Music) en Mark Wahlberg (Patriot's Day, Deepwater
Horizon,The Fighter, The Departed en Transformers). De film draait vanaf 11 januari
2018 in de Nederlandse bioscopen en vanaf 27 december 2017 in België.
Tijdens een klusje in een villawijk is inbreker Luther Whitney ongewild getuige van een
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afgrijselijke gebeurtenis: voor zijn ogen wordt een vrouw doodgeschoten, nadat haar
stomdronken minnaar heeft geprobeerd haar te verkrachten. Het dodelijke schot wordt
gelost door een veiligheidsagent, die verantwoordelijk is voor het leven van zijn baas.
Zijn baas is niemand minder dan de president van de Verenigde Staten... Tot zijn
verbijstering moet Luther toezien hoe de presidentiële medewerkers alle sporen van de
moord koelbloedig en systematisch uitwissen. Luther weet te ontsnappen, maar blijft
helaas niet onopgemerkt. Geschokt door deze manifestatie van corruptie en
machtsmisbruik neemt hij zich voor het staatshoofd aan de schandpaal te nagelen. Hij
staat voor de taak de onvoorstelbare waarheid boven tafel te krijgen en het recht te
doen zegevieren...
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!
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