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Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 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 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
De wraak van Prada Lauren Weisberger 2013-08-15 De langverwachte opvolger van De duivel draagt
Prada – de wereldwijde bestseller waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Alles staat klaar voor
de hotste lancering van dit seizoen: ·Een grote latte (met twee ruwe rietsuikerklontjes)? Check. ·Een
splinternieuwe Gucci trenchcoat (achteloos over bureau gedrapeerd)? Check. ·Bizarre, onredelijke
eisen? Check. Andy is net dertig geworden en staat op het punt te gaan trouwen. Ze heeft succes als
redacteur van een glossy tijdschrift en werkt samen met haar beste vriendin Emily, ook een overlevende
van de Runway-hel. Al jarenlang blijft ze zorgvuldig uit de buurt van Miranda Priestly, haar afschuwelijke
eerste baas. Maar Andy’s geluk raakt op... want Miranda Priestly is niet het soort vrouw dat rustig op de
achtergrond blijft. Miranda is terug... en ze is duivelser dan ooit!
Over de rivier en onder de bomen Ernest Miller Hemingway 2001 Tussen een kolonel in het Amerikaanse
leger die in beide wereldoorlogen heeft gevochten en een jonge Venetiaanse contessa ontstaat een

liefdesrelatie met weinig perspectief.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld
weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde
psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en
informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en
waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert
daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het
leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de
menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B.
Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van
Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips
zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van
de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor
de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE
NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het
hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote
maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden.
Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het
leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en
inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste

"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor
het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan
empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Press in India India. Office of the Registrar of Newspapers 1991
Verlossing David Baldacci 2019-05-07 Tijdens een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington in de
staat Ohio, wordt Amos Decker benaderd door een man die hij in eerste instantie niet herkent. Maar
wanneer de man zich aan hem voorstelt, gaan alle alarmbellen af. Meryl Hawkins was de eerste persoon
die Decker ooit arresteerde voor moord, vele jaren geleden toen Decker als jonge rechercheur aan het
begin van zijn carrière stond. Het betrof een viervoudige moord – twee mannen en twee kinderen – en
het bewijs was overweldigend: op de plaats van de misdaad achtergelaten DNA en een vingerafdruk
lieten er geen twijfel over bestaan wie de dader was. Hawkins werd gearresteerd, berecht en veroordeeld
tot levenslang. Nu, twaalf jaar later, vertelt Hawkins aan Decker dat hij is vrijgelaten omdat hij op sterven
ligt. Maar voor hij sterft, wil hij nog eenmaal duidelijk maken dat de moorden waarvoor hij is gestraft,
nooit door hem zijn gepleegd. Zou Decker destijds een fout hebben gemaakt? Wanneer hij zich weer
verdiept in de zaak, ontdekt hij dat het bewijsmateriaal dat toen zo overtuigend leek, misschien toch niet
zo zuiver was. Samen met zijn vroegere partner Mary Lancaster gaat hij op zoek naar de waarheid, maar
dat neemt niet iedereen hem in dank af...
Current Indian Periodicals in English N. N. Gidwani 1978
Indian Books in Print 2002
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P. Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Timemanagement volgens Covey Stephen R. Covey 2011-10-22 Heb je wel eens het gevoel dat je je
een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht
vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het

komt dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang
zijn ons methodes en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard
genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan
nemen de schuldgevoelens alleen maar toe Timemanagement volgens Covey biedt een heldere
methode gebaseerd op principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt
belangrijk is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey het
probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is.
Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd maar van prioriteit.
De vijfde vrouw James Patterson 2021-03-01 New York Times bestsellerauteur James Patterson bewijst
in ‘De vijfde vrouw’ opnieuw het enorme succes van de Women’s Murder Club en introduceert in het
vijfde deel van de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de advocate Yuki, vraagt haar om hulp
wanneer haar moeder op mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis. Al gauw ontdekken de
vriendinnen dat er meerdere patiënten om het leven zijn gekomen die genezen waren verklaard. Wat
voor zieke geest haalt het in zijn hoofd om te moorden in een ziekenhuis? James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als
reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal
meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst
van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze
cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd.
Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als
voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National

Book Foundation.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die
toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en
keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een aangrijpend
epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika zo helder en
meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders
stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de
passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten
houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om zich te vestigen in het
uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk
te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op
zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van GrootBrittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee
Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan
dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van ZuidAfrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken
zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar
de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit
indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar verweven

geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van LippeBiesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt.
Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de
Haan
Een portret van de kunstenaar als jongeman James Augustine Aloysius Joyce 1977 Deels
autobiografische roman over de ontwikkelingsgang van een jonge Ier, die zich wil bevrijden van
godsdienst, vaderland en familie, teneinde zich onbelemmerd aan de kunst te wijden.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog Yuval Noah Harari zich
over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn
de uitdagingen van onze tijd? Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische
rampen en technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten als Donald
Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons voorbereiden op een nieuwe
wereldoorlog? Wat moeten we denken van het opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen
die op ons afkomen om andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen
aan enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te reguleren? En wat
wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah
Harari de 21 meest urgente vragen van onze tijd.
Science Abstracts 1993
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims,
sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert.
De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het
diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele
dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de
complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India

en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken.
Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van
de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en
hartverscheurend boek.
Alibaba Duncan Clark 2016-11-03 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.
The Times of India Directory and Year Book Including Who's who Sir Stanley Reed 1960 Issues for 191947 include Who's who in India; 1948, Who's who in India and Pakistan.
Annual Report of the Registrar of Newspapers for India 1992 Reports for 1958-1970 include catalogues
of newspapers published in each state and Union Territory.
Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen.
Dan Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op
mysterieuze wijze overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant naar voren met een
opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is.
Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek

wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke
gebeurtenissen in gang gezet. Met een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde Staten
ziet de kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich te wenden tot anti-terrorisme-expert
Scot Harvath om twee van de meest gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie,
met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien ontdekking ervan tot
een oorlog kan leiden.
Een nieuwe aarde Eckhart Tolle 2012-12-06 Eckhart Tolle, bekend van ‘De kracht van het Nu’, geeft in
'Een nieuwe aarde' de blauwdruk voor een nieuwe op spirituele waarden gebaseerde samenleving,
waarin we werkelijk geluk zullen kennen. Eckhart Tolle heeft in 'Een nieuwe aarde' een duidelijke
boodschap voor ons: het is vijf voor twaalf voor de mensheid en voor onze aarde. Tolle wijt dit aan ons
ego-denken: het ego heeft een natuurlijke behoefte aan macht, tegenstand en vijanden. Dit heeft ons
gebracht waar we nu zijn: aan de rand van de totale catastrofe gebracht. Maar Tolle heeft ook goed
nieuws: als we ons ego durven loslaten en collectief de sprong wagen naar een ander en zuiver
bewustzijn, dan transformeren we naar een nieuwe samenleving waarin geluk de boventoon voert. Het is
hoog tijd voor een collectieve bewustzijnstransformatie, waardoor we onze zwaarte en dichtheid
verliezen, zodat we transparant worden voor het licht van bewustzijn. Wat kunnen we doen om deze
verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn
herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat 'Een nieuwe aarde' in. Al lezende ervaren we
dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde
bestsellers 'De kracht van het nu', wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden Marlon James 2015-05-15 Jamaica, 3 december 1976.
Twee dagen voor het Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee grootste
politieke partijen gebruikt om de komende verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob
Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager overleven de kogelregen op miraculeuze

wijze. De mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de motieven van de daders staan centraal
in deze epische roman, die je meesleurt naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente
geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en
de geest van een vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en
machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door rudeboys gedomineerde crackpanden van
New York in de jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90.
Rekeningen worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang van een
internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is
een monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar de ziel
van Jamaica.
Ontdek je sterke punten Marcus Buckingham 2002 Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te
ontplooien en te benutten.
International Books in Print 1992
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op
juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten
in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat
Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op
spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen
omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze
Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte

exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
Hitler's privébibliotheek Timothy Ryback 2012-03-13 Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn
intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die hij las. Niet lang geleden werd in
de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten
privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij in zijn boeken maakte. In Hitlers privébibliotheek
onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken
verzameling terechtkwamen in zijn geschriften, toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler
rekende Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van
Shakespeare in leer gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat
The International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een
merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden van Nietzsche en Schopenhauer maakten
dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte nazistische uitspraken, en een biografie van Frederik
de Grote voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan
met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een opmerkelijk inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in
zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde Rijk.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
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meest geliefde bedrijf om voor te werken: zonder vaste werktijden en andere verplichtingen, zoals
bedrijfskleding. Velen bepalen zelf hoeveel ze verdienen, werknemers kiezen en beoordelen zelf hun
baas, financiële informatie is beschikbaar voor iedereen – en er wordt winst gemaakt, veel winst. Bij
Semco werken ze in Semco-stijl: een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in alle opzichten
lonende manier van werken. Semco-stijl inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van werken.
Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’
wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats
gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn
afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij
zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven.
Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de
achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de
Literatuur bekroond.
Misleid door toeval 2009 Filosofische studie over het onderschatte belang van geluk en toeval in met

name de financiële wereld.
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van
Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe
klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen
principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als
analyse-instrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als
denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is
het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je
dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het
helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is
aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het principe in (online) netwerken.
Gandhi Larry Collins 1983 Relaas over het einde van de Engelse macht in Brits-Indië en over de
totstandkoming van de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.
Overspel Paulo Coelho 2014-09-30 Genève 2013. Linda, een vrouw van eenendertig, begint de sleur en
voorspelbaarheid van haar dagelijks leven als een probleem te ervaren. In de ogen van anderen heeft ze
het echter helemaal voor elkaar: een goed huwelijk, een man die van haar houdt, lieve en voorbeeldige
kinderen en een allerminst saaie baan als journaliste. Ze kan het nauwelijks meer opbrengen te doen
alsof ze gelukkig is terwijl ze slechts een enorme apathie voelt. Dat verandert allemaal wanneer ze door
haar werk een jeugdvriend tegenkomt. Deze Jacob is een succesvol politicus, en tijdens het interview dat
ze hem afneemt wordt ze iets gewaar dat ze lang kwijt was: passie. Alles zal ze er voor overhebben die
onmogelijke liefde waar te maken, ook als ze daarvoor haar hele hebben en houden op het spel moet
zetten.
Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of
wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door

krachten die we niet onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een
straatverkoper die in boza handelt, een traditioneel Turks drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd wordt
niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft,
maar ook zijn leven in de straten van Istanbul in een periode die vier decennia omspant, van 1969 tot
2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse baantjes, naast het verkopen van drank tijdens de kille
nachten. Hij is getuige van de veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan en vraagt zich
vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders maakt dan alle anderen. Dat
vreemde in mijn hoofd wordt verteld vanuit het perspectief van een groot aantal personages en is een
modern epos over het leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de
meesterverteller Orhan Pamuk.
Het lot van de jager Wilbur Smith 2011-10-09 Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon
Courtney, voormalige luitenant, safari’s in Masai-land voor invloedrijke mensen uit de Verenigde Staten
en Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra dimensie gekregen: spioneren
voor het Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn
maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn
opdracht in gevaar.
Gerechtigheid Stieg Larsson 2008-11-01 Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is
een charmante man en een kritische journalist, en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een jonge,
gecompliceerde, uiterst intelligente vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tatoeages én ze is een
hacker van wereldklasse. Lisbeth Salander heeft een levensbedreigende aanslag overleefd en wordt in
kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, evenals de man die verantwoordelijk is voor haar duistere
verleden: Alexander Zalachenko. Salander wordt gezocht voor moord en door de media is ze neergezet
als een psychopaat, moordenaar en satanist. Alleen Blomkvist is overtuigd van haar onschuld. Hij

ontdekt de relatie tussen de vrouwenhandel, het verleden van Salander en de Zweedse veiligheidsdienst
en wil daarover publiceren. Maar wil Salander wel meewerken? Ze vertrouwt niemand. Uiteindelijk moet
ze voor de rechtbank verschijnen. Zal het recht zegevieren? Razend spannende ontknoping in dit laatste
deel van de Millennium-trilogie. Van de trilogie werden wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren
verkocht.
In gesprek met mijzelf Nelson Mandela 2011-03-15 Bestseller Nelson Mandela nu als midprice In deze
autobiografie is Mandela icoon noch heilige; hier is hij gewoon een mens van vlees en bloed. Dit is een
zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen
stem: direct, helder en intiem. In gesprek met mijzelf toont het persoonlijke leven van Mandela: van
brieven die hij heeft geschreven tijdens de moeilijkste momenten van zijn gevangenschap tot het
manuscript van het ongepubliceerde vervolg op zijn biografie De lange weg naar de vrijheid. Het boek is
een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op
het wereldtoneel. Dit boek geeft de lezer toegang tot het leven van de unieke persoon achter de publieke
figuur. Nelson Mandela werd geboren in Zuid-Afrika op 18 juli 1918. In 1944 werd hij lid van het ANC en
was sindsdien betrokken bij het verzet tegen het regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd,
waarna 27 jaar gevangenschap volgde. Nadat hij in 1990 werd vrijgelaten, kreeg Mandela in 1993 de
Nobelprijs voor de vrede en werd hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika.
Op 5 december 2013 is Mandela in zijn huis in Johannesburg op 95-jarige leeftijd overleden.
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