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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.
De crash van 1929 is nog altijd het meest
lezenswaardige boek over het grootste financiële
debacle waarmee de wereld ooit is geconfronteerd: de
beurskrach van 1929. De beroemde econoom John
Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid,
de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de
financiële wereld in de Verenigde Staten in die tijd. Zijn
boek getuigt niet alleen van een grote economische
kennis, maar ook van een diep inzicht in de mens...
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische
wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar
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kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk
onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de
verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het
leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook
haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het
bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het
verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook
kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar
familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van
de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie
Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere
geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de
biologie en de juridische strijd over de vraag of we de
baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Geïnspireerd op de avonturen van Gazdanov als
taxichauffeur in het nachtelijke Parijs van de jaren dertig
Een uit Rusland gevluchte taxichauffeur toont ons aan
de hand van zijn nachtelijke taxiritten in Parijs de kosmos
der mensheid: de brute en de zachtmoedige, de
zoekende en de verliefde, de Russen in ballingschap en
de nachtvlinders van de Franse hoofdstad. 'En toen ik bij
het ochtendgloren van die dag thuiskwam dacht ik aan
de nachtwegen, en aan de vaag alarmerende gedachte
van al die laatste jaren, aan de machtige, woordeloze
luchtstroom die mijn weg had gekruist in dat omineuze
en fantasmagorische Parijs - en die ongerijmde en mij
vreemde tragedies met zich meebracht, en ik begreep
dat ik alles in het vervolg met andere ogen zou zien.'
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Gajto Gazdanov (1903-1971) emigreerde in 1920 vanuit
Wit-Rusland naar Frankrijk om te ontsnappen aan de
Russische revolutie. Hij werkte als schoonmaker bij de
spoorwegen, havenarbeider en automonteur en tussen
1928 en 1952 als taxichauffeur. Vanaf 1953 was hij
redacteur van het Russische culturele programma van
Radio Liberty in Parijs en later in München. Gazdanov
wordt momenteel wereldwijd herontdekt. In 1992
verscheen zijn debuut Een avond met Claire in
Nederland, in 2013 gevolgd door Het fantoom van
Alexander Wolf. Het werk van Gazdanov wordt
veelvuldig vergeleken met Nabokov, Proust en Camus.
'Ik weet nog goed hoe ik aan het begin van mijn
chauffeurswerk eens langs de stoeprand stilhield,
aangetrokken door het gekreun van een betrekkelijk
keurige dame van een jaar of vijfendertig met een
opgezwollen gezicht; ze stond tegen een reclamezuil
geleund, ze kreunde en gebaarde iets naar mij; toen ik
voorreed vroeg ze mij met hortende stem haar naar het
ziekenhuis te brengen; ze had een gebroken been. Ik
tilde haar op en legde haar in de auto; maar toen we
arriveerden, weigerde ze te betalen en verklaarde
tegenover de man die in zijn witte jas naar buiten kwam
dat ik haar van de sokken had gereden en dat ze bij haar
val haar been had gebroken. En ik kon niet alleen naar
mijn geld fluiten, ik liep ook nog eens het risico te worden
beschuldigd van poging tot doodslag. Gelukkig stond de
man in de witte jas sceptisch tegenover haar uitlatingen
en haastte ik mij weg te rijden. En als naderhand
mensen die over een op het trottoir uitgestrekt lichaam
heen gebogen stonden naar mij gebaarden, dan trapte ik
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alleen maar dieper het gaspedaal in en reed langs,
zonder ooit te stoppen.' De pers over Het fantoom van
Alexander Wolf: 'De fenomenale vertelstem van de
anonieme jongeman, die voor het leven getekend is door
de Russische geschiedenis, maakt Het fantoom van
Alexander Wolf uniek.' De Groene Amsterdammer 'Een
meeslepende vertelling over schuld en boete, in de beste
Russische traditie, vermengd met een vleugje Frans
existentialisme.' De Standaard**** 'Als een intensief
gesprek diep in de nacht. Soms zindert het en soms
meandert het verhaal, maar Gazdanov is virtuoos
droevig in elke zin.' Vrij Nederland 'Voortreffelijke
Nederlandse vertaling. Gazdanov weet in vijf bladzijden
de intieme sfeer van het allesbepalende gevecht neer te
zetten. Agejev, Nabokov en Gazdanov hebben het
ondergangsgevoel van het Russische nihilisme als
weinig anderen genadeloos beschreven.' NRC
Handelsblad ****
Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw
Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo
om de bevolking tot het christendom te bekeren. De
onderneming is van begin af aan gedoemd te mislukken.
Het gezin is niet ingesteld op de harde, primitieve
levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en
onbegrip voor zijn omgeving roepen gevaarlijke reacties
over hen af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt
en de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met
haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde
wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende
familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van
de gruwelen van religieus fundamentalisme in een
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uitgebuit land tussen kolonialisme en onafhankelijkheid.
Barbara Kingsolver publiceerde diverse verhalenbundels
en romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze
internationaal diverse prijzen, waaronder The American
Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een
onvergetelijke manier. Oprah Winfrey `Een geweldige
roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The
Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis
met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in
Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem
stiliste. NRC Handelsblad
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij
naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt
Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage
(1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.

Macht der gewoonteAmbo|Anthos
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute
hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste
Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft zijn
persoonlijke ervaringen aan het front, die tekenend
zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse
loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig
bloedvergieten, de wanhoop en de heuse gekte in
het slijk van de loopgraven, is het boek een
weergaloos tijdsdocument van de jaren na de oorlog,
van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de
rug toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op
talloze politieke en literaire figuren uit zijn omgeving.
Page 5/14

Get Free Toyota Noah Manual English
Hij neemt niet alleen afscheid van de valse heroïek
die de officiële oorlogspropaganda typeert, maar ook
van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat
hebben we gehad, waarin Graves zijn verbeelding
van de loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een
onomstreden klassieker
In dit vierde en laatste deel van Het verhaal van
Genji verschuift het toneel naar het stormachtige
rivierdorp Uji, ten zuiden van de hoofdstad, waar
twee jonge edelen de bekoorlijke dochters leren
kennen van een halfvergeten prins, die in het
verborgene leven. Zo ontvouwt zich voor de lezer
een tragische liefdesgeschiedenis. In de beschrijving
daarvan geeft de auteur blijk van grotere durf,
inventiviteit en poëtische zeggingskracht dan ooit
tevoren...
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en
ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi
gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de
ene op de andere dag verandert hij van een arts die
levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn
eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven
besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een
meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite
waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als
al je dromen over een toekomst plaats moeten
maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent
het om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde
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te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt?
Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de
laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt is een
onvergetelijk boek over een naderend einde en de
relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd
schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn
(1900-1944), die naar een werkkamp en later naar
Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar
dood correspondeerde met haar kinderen.
Wanneer een jonge Schotse arts opklimt tot lijfarts
van Idi Amin in Oeganda, beseft hij nog niet welk
een wrede tiran deze president is.
The record of each copyright registration listed in the
Catalog includes a description of the work copyrighted
and data relating to the copyright claim (the name of the
copyright claimant as given in the application for
registration, the copyright date, the copyright registration
number, etc.).
In Gezonde huid van binnenuit laat Dr. Whitney Bowe
zien dat een gezonde huid niet iets oppervlakkigs is. Ze
legt op verhelderende en toegankelijke wijze uit dat het
spectrum van huidaandoeningen - van hardnekkige acne
en rosacea tot psoriasis, eczeem en vroegtijdige
veroudering - uitingen zijn van onregelmatigheden die
hun oorsprong vinden in de darmen. Lasers, scalpels,
crèmes en behandelplannen kunnen niet de gezonde,
stralende huid garanderen die we allemaal willen
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hebben. Dr. Whitney Bowe richt zich daarom op het
microbioom - de complete verzameling van micro
organismen die op en in ons lichaam wonen en via de
hersenen met de huid 'spreken' - en benadrukt het
verband tussen slaap, stress, eetpatroon, de maagdarmgezondheid en de gezondheid van je huid.
Gezonde huid van binnenuit bevat een eenvoudige uitleg
van de wetenschap, praktische doe-het-zelfhuidverzorgingstips en een 21-daags programma dat je
leven zal veranderen.
'De erfgename van Winterwood' van Sarah Ladd is een
prachtig verhaal over een jonge vrouw die besluit haar
hart te volgen. Engeland, 1814. Amelia Barrett, de
erfgename van een oud landgoed, belooft haar
stervende vriendin dat zij voor haar dochtertje Lucy zal
zorgen. Daarmee haalt ze zich echter de woede van
haar familie en vooral van haar verloofde Edward op de
hals. Amelia ziet nog maar één oplossing: ze zal trouwen
met de vader van het kind, kapitein Graham, een man
die ze nog nooit heeft ontmoet. Maar voordat het zover
komt, slaat het noodlot toe: Lucy wordt ontvoerd. Nadat
Sarah Ladd de klassiekers van Jane Austen en de zuster
Brönte had verslonden, was ze zo verslaafd geraakt aan
de Engelse Regency-sfeer dat ze besloot zelf historische
romans te schrijven die zich deze periode afspelen.
In ‘How to stop feeling like shit’ geeft Andrea Owen een
eerlijke en verfrissende benadering om vrouwen af te
helpen van de meest hardnekkige gewoonten om
zichzelf naar beneden te halen. Van het luisteren naar
hun bitchy innerlijke criticus tot het pleasen van mensen.
In ‘How to stop feeling like shit’ laat Andrea Owen zien
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wat er achter die gewoonten schuilt en geeft vrouwen
oplossingen voor dit zelfdestructieve gedrag. In elk
hoofdstuk staat een bepaalde gewoonte centraal, zoals
zelfisolatie of perfectionisme, waardoor ‘How to stop
feeling shit’ in elke volgorde gelezen kan worden. In 14
korte hoofdstukken leer je 14 gewoonten te doorbreken.
# ‘Dit boek laat vrouwen zien wat ze aan het doen zijn
en biedt no-nonsense adviezen om ze over deze onzin
heen te laten komen’ – Jen Sincero, auteur van ‘Jij bent
een badass!’
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante
Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een
nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen:
`Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat
ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is
veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag
iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien,
karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms
aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe
ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken
memoires van een jonge journaliste die een jaar lang
haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier
van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend,
inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers
dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur
van Julie & Julia
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En
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koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij
leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven
en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met
doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar
beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar
man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar
verlangen naar een kind is door haar man in de kiem
gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het
opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat
de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept
ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt
leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in
Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League
winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul
vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel
plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog
slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft
hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers
tot een winnend team. Moneyball is een spannend en
waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig
geld grote successen boekt.
Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de
belangrijkste vragen over groei voor jouw bedrijf. Met
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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 vinger aan de pols van de
bedrijfsgroei.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn
bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie, maar met
Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn
kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en
filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de
eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig
leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe?
Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze
eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door
technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet
laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze
tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons
heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze
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toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is
Homo Deus.
Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan
drie stappen: de aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn
mond) gevolgd door de routinehandeling (ik neem een
kauwgommetje) resulterend in de beloning (dat is lekker fris!).
Je bewust worden van dit proces is een sleutel tot succes op
vele gebieden: het kan de productiviteit op je werk verhogen
en je creativiteit vergroten.
Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat
de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de
gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter de
meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen
veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat onze
wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin
radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in
de nasleep van een schok: de shockdoctrine.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n
duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen
over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een
vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel
nietsvermoedende agenten.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.
James Lovelock komt in Novaceen met een nieuwe theorie
over de toekomst van het leven op aarde. Lovelock, de
schepper van de Gaia-hypothese, auteur van de wereldwijde
bestseller Gaia, en de grootste denker over milieu van onze
tijd, betoogt dat het Antropoceen – het tijdperk waarin de
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mens met technologie over de wereld begon te heersen – na
300 jaar ten einde is. Een nieuw tijdperk is al begonnen.
Welkom in het Novaceen. Kunstmatige intelligentie zal
nieuwe levensvormen creëren. Ze zullen 10 000 keer sneller
denken dan wij en ze zullen ons beschouwen zoals wij
planten beschouwen: als hopeloos traag werkende en
denkende mechanismen. Maar dat betekent niet dat de mens
een gewelddadig einde tegemoet gaat. Deze
hyperintelligente wezens zullen net zo afhankelijk zijn van de
gezondheid van de planeet als wij. Op honderdjarige leeftijd
heeft James Lovelock het belangrijkste en meest
fascinerende werk van zijn leven geschreven.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog
een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment
onderging het brein van deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij
zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval
Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de
geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het
meest dominante wezen op aarde: de mens.
Een must read voor ceo’s, ondernemers en beleidsmakers
die niet alleen de noodzaak voor verandering zien, maar ook
aan de slag willen.In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe
mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort
business opgestaan: de exponentiële organisatie. Deze
bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die
exponentieel is, dankzij de integrale toepassing van onder
andere community’s, big data, slimme algoritmes en nieuwe
technologieën. Zij laten de traditionele lineaire bedrijven ver
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achter zich. Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael S.
Malone onderzochten honderden startups en interviewden
tientallen ceo’s van de snelst groeiende organisaties (zoals
Airbnb, Netflix, Tesla, Waze, Arianna Huffington en Chris
Anderson). In dit boek brengen ze de ontwikkelingen op
organisatorisch en technologisch gebied in kaart en ze
presenteren een raamwerk van interne en externe factoren
waarmee elke organisatie, of het nu om een start-up of een
multinational gaat, een exponentiële organisatie kan worden.
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