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IETS OUDS Marcie's affaire met Jason Maddox sleurde haar midden in de wereld van de
gegoede klasse. Oud geld, oude vriendjes, oude geheimen. Marcie is deze wereld misschien
wel in getrouwd, maar ze zal er nooit echt toe behoren. IETS NIEUWS Dan komt Jasons
compagnon terug van een reis naar Londen, met een nieuwe echtgenote. Jong, aantrekkelijk,
roekeloos... Iedereen raakt in de ban van Keisha. Ook Jason. IETS DAT JE NOOIT
ONGEDAAN KUNT MAKEN Sommige mensen zouden een moord plegen voor het leven dat
Marcie leidt. Hoe ver is ze zelf bereid te gaan om het te behouden?
Presents essays by feminists of theory and literature that examine contemporary feminism and
the most pressing issues of today.
Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam
gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een
mysterieus complex waar wetenschappers aan de meest geavanceerde microprocessor ter
wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels.
Sean King en Michelle Maxwell - voormalige agenten van de Secret Service - worden door de
eigenaren van Babbage Town ingehuurd om de zaak te onderzoeken. Algauw komen ze
erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op de Farm. En dat de
bewoners van Babbage Town zich misschien met meer bezighouden dan alleen hun
wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen bij een tienjarig meisje dat
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hoogbegaafd is. Maar wie weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage Town
en de Farm onthult? 'Het duo King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de Amerikaanse
auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' - Redactie (NBD|Biblion recensie)
Nikki mag in de zomervakantie op tournee met de Bad Boyz-band en haar geheime liefde
Brandon. Ze zit zelfs in de openingsact! Maar ze moet wel een kamer delen met de populaire,
achterbakse MacKenzie... Op tourNEE! is deel 14 in de populaire en supergrappige serie
Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell. Met in de hoofdrol Nikki Maxwell,
blunderkoningin. Voor meiden vanaf circa 10 jaar. Nikki kan niet wachten tot de zomervakantie
begint: dan mag ze op tournee met de populaire Bad Boyz-band en haar geheime liefde
Brandon! ZWIJMEL. Bovendien mag Nikki optreden in de openingsact! Maar wie heeft er
stiekem ook een plekje weten te bemachtigen in de tour? Die achterbakse MacKenzie
natuurlijk! Wanneer Nikki ontdekt dat zij ook nog haar kamergenoot wordt, kan ze wel GILLEN!
Wordt haar droomreis een totale NACHTMERRIE?
Melinda Gates zet vrouwen centraal in haar visie op een betere wereld Melinda Gates heeft
een missie. Al twintig jaar zet ze zich als medeoprichter van de Bill & Melinda Gates
Foundation in om oplossingen te vinden voor diegenen met de meest dringende problemen,
waar ook ter wereld. Eén ding werd haar hierbij steeds duidelijker: in het streven naar
vooruitgang zijn vrouwen essentieel. In haar inspirerende debuut duikt ze in de relatie tussen
de emancipatie van vrouwen en succesvolle samenlevingen. Gebaseerd op haar jarenlange
inzet voor vrouwenrechten, zoals het recht op geboortebeperking, emancipatie op de
werkvloer en het uitbannen van alle vormen van seksisme, schetst ze een beeld van de
enorme mogelijkheden die er zijn om verandering teweeg te brengen. En hoe we zelf ons
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steentje bij kunnen dragen. De vele ontroerende gesprekken met vrouwen van over de hele
wereld en de ontluisterende data veranderen De moment of lift in een hartstochtelijk statement
van een vrouw die uitgroeide tot een van de meest vooraanstaande voorvechtsters van gelijke
rechten voor iedereen.
Only 4% of women are CEOs and women make up only 18% of board seats around the globe.
But if all the research shows that the odds are stacked against women, what can we learn from
the women who managed to reach the pinnacle of success despite the obstacles of systemic
bias in corporate America? Disrupters: Success Strategies from Women Who Break the Mold
explores what has enabled some women to not just break the glass ceiling but to shatter it
against all odds. Dr. Patti Fletcher includes in her book first-person in-depth interviews with
dozens of trailblazing women executives and board members. This exciting and uplifting book
demystifies what it takes to go where so few have gone before by: Exploring the mindsets that
help or hinder success against all odds Discovering the right time to begin the journey to a role
that feels too big and too hard to obtain Learning the secrets to success that separate those
who succeed from those who do not Building a personal board of directors to help you catapult
yourself to the boardroom Case studies and interviews will include women of diverse races,
ages, backgrounds, and industries -- all sharing what it means to achieve their own version of
success
Het ultieme carrièreboek voor vrouwen in een prachtige nieuwe uitvoering Werk jij altijd nonstop door zonder pauze? Maak je je zorgen of je anderen niet beledigt met je feedback? Vraag
je collega’s altijd om raad voordat je een beslissing neemt? Of wil je gewoon dat iedereen je
aardig vindt? Als je een van de bovenstaande vragen met ja hebt beantwoord, is volgens Lois
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P. Frankel de kans groot dat er regelmatig een promotie aan je neus voorbijgaat en dat het je
meestal niet lukt om je dromen & ideeën waar te maken. Lois P. Frankel is coach en
bedrijfstrainer. Vijfentwintig jaar lang runde ze een praktijk voor psychotherapie waar ze
voornamelijk werkende vrouwen behandelde. Nice girls don’t get the corner office is het
resultaat van al die praktijkervaring. Het gaat over de meest gemaakte fouten van vrouwen op
hun werk, het doet suggesties om grip te krijgen op je carrière en het beschrijft manieren
waarop je jezelf in de weg zit bij het benutten van al je talenten. De praktische adviezen zijn
onderverdeeld in zes thema's: hoe je het spel speelt; hoe je je gedraagt; hoe je denkt; hoe je
jezelf op de markt brengt; hoe je klinkt; hoe je eruitziet en hoe je reageert. De pers over Nice
girls don’t get the corner office: ‘De lessen uit Nice girls don’t get the corner office zijn
onverminderd relevant.’ Eva Jinek ‘Lieve meisjes komen niet ver. Stop dus met ploeteren,
met aardig en behulpzaam zijn. En houd eens op je zo vaak te verontschuldigen. En nooit
huilen op je werk. Maar daar is met dit handboek straks ook geen enkele reden meer voor.’
Trouw ‘Elke vrouw die vooruit wil komen in het bedrijfsleven zou dit boek moeten lezen. Het is
een fascinerende crashcursus in uitstraling, invloed en communicatie van een succesvolle en
verhelderende coach. Geweldig!’ Anne Fisher, Fortune en CNN
Females are the recipients of rivalrous behaviors from other women, consistently. It’s what
people frequently call a “cat-fight,” or “women being dramatic” it isn’t pretty. It can be raw,
ugly, confusing, and very painful. Female rivalry is boundless. As a result, there is a hunger for
this topic, to better understand it, to curb the behavior, to dive into the misconceptions and
reality that it’s not just a cat-fight. It’s much more than that. It’s a silent epidemic. Women
who are recipients of this type of behavior often don’t speak about their experience until it is
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behind them, or near to being over. Silent in the fact that there is often awareness by others
about the behavior, but traditionally it’s not dealt with until after the fact, if ever. Behind
Frenemy Lines is a practical guide to help women find their peace, explore how they trust,
establish true connections and know they are not alone when they are experiencing these
types of behaviors. By sharing personal and relatable stories, Behind Frenemy Lines
addresses the raw ugliness of female rivalry head on. It offers tips with structure to educate
and help women connect with one another about the seriousness of the phenomenon so that
they can forge relationships that help them be unstoppable, together.
Women around the world have responded to Cara Alwill Leyba’s Girl Code with a resounding
YES. Companies like Kate Spade and Macy’s have brought her in to teach “the Code.” Inc.
magazine named Girl Code one of the “Top 9 Inspiring Books Every Female Entrepreneur
Should Read” alongside Lean In, #Girlboss, and Thrive. A few years ago, I made a crazy claim
in the first edition of Girl Code: that in today’s competitive marketplace, the fiercest thing a
female entrepreneur can do is to support other women. Something dynamic happens when
women genuinely show up for each other. When we lose the facades, cut the bullsh*t, and truly
have each other’s backs. When we stop pretending everything is perfect, and show the
messy, beautiful parts of ourselves and our work—which all look awfully similar. When we talk
about our fears, our missteps, and our breakdowns. And most importantly, when we share our
celebrations, our breakthroughs, and our solutions. I’m convinced that there’s no reason to
hoard information, connections, or insight. Wisdom is meant to be shared, so let’s start
sharing what we’ve learned to make each other better. Let’s start building each other up.
Let’s live up to our potential and start ruling the world. Girl Code is a roadmap for female
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entrepreneurs, professional women, “side hustlers” (those with a day job plus a part-time
small business), and anyone in between. This book won’t teach you how to build a multimilliondollar company. It won’t teach you about systems or finance. But it will teach you how to build
confidence in yourself, reconnect with your “why,” eradicate jealousy, and ultimately learn the
power of connection. Because at the end of the day, that’s what life and business are all
about.
Can you imagine what your life would be like if you abandoned the idea of perfection and
decided to embrace your whole self - and even better - love yourself? Imagine if you stopped
putting your happiness in the hands of others. Imagine you stopped waiting for validation from
external forces and learnt how to be intimate with failure, cellulite, success, wrinkles,
imperfection, mistakes, vulnerability. Imagine what life would be like if you just decided to feel
good now. In Like She Owns the Place, master life coach and motivational speaker Cara Alwill
Leyba teaches you that confidence is all about knowing yourself. Leyba lays down the
foundations to help you build confidence from the ground up which include ditching the idea of
winning, editing toxic people and habits from your life and embracing the achievements of
other women. Follow Cara's advice and you'll be walking into every room like you own the
place. 'Urgent, powerful and generous. A plan for finding the confidence you deserve' Seth
Godin, author of Linchpin 'Actionable advice to achieve your own personal highest potential.'
Charly Lester, Co-Founder of A League of Her Own Cara Alwill Leyba is a speaker and life
coach who encourages women to celebrate themselves and make their happiness a priority.
She is the author of six books including the bestselling Girl Code, runs a popular blog called
The Champagne Diet and a podcast called Style Your Mind. Cara lives in Brooklyn, NY.
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Girl CodeUnlocking the Secrets to Success, Sanity and Happiness for the Female
EntrepreneurPenguin UK
Explores the cultural and political significance of the election of President TrumpDonald J.
Trump's presidency has delivered a seismic shock to the American political system, its public
sphere, and to our political culture worldwide. Written by leading scholars across a range of
disciplines, as well as professionals in the field of political journalism, this collection of essays
offers a deeper understanding of Trump and the impact that his rise to power has had both
domestically and worldwide.The first section provides varied perspectives on the realignments
of political culture in the United States that signify a paradigm shift, a radical disruption of
fundamental beliefs and values about the political process and national identity. The second
section of the book focuses on US foreign policy and diplomacy, taking stock of how the Trump
presidency has disturbed the international system and US primacy within it. The third section of
the book addresses the dynamics and consequences of what has come to be called "e;posttruth"e; politics, where conviction surpasses facts and the norms of political communication
have been profoundly disrupted. Liam Kennedy is Professor of American Studies and Director
of the Clinton Institute for American Studies at University College Dublin.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die
genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en
macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef
met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn
Sinclairs. Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer
tenminste - op een privé-eiland voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
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hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand
je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een 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 no-nonsenseboek 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.
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken.
Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën
kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen
met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans, want deze woestijnplaneet is de enige plek waar de
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ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan
bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de
benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat
ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen
in 1965 en is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren
van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en films.
Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie Churchill op de eerste ochtend
van haar vakantie op het eiland Capri oog in oog komt te staan met George Zao, weet ze
onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod om van
hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer
over kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de
schaduw van een Romeinse ruïne. Als dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder
en een New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest een westerse man
te trouwen. Er zit niets anders op dan George af te wijzen. Maar als ze hem jaren later weer
tegen het lijf loopt – nota bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde – is hun
aantrekkingskracht nog net zo sterk. Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart
ontzeggen? In de pers ‘Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland,
een oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.’ The Guardian ‘Bruisend,
speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie op de superrijken, maar verstopt
daaronder een scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.’ Metro ‘Alleen Kwan kan
onweerstaanbare humor en verrukkelijke personages zo soepel combineren met een satire op
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snobisme en racisme. Chapeau.’ Kirkus Reviews
Can you imagine what life would be like if you could accept failure, cellulite, wrinkles,
imperfection, screw-ups, and vulnerability? I’ll tell you what would happen: you would finally
take that weight off your shoulders and build unshakeable, sustainable confidence. The truth is
that confidence isn’t about living up to anyone’s expectations—it’s about affirming, every day,
that you’re an effing boss. It’s not the result of being skinny, making a six figure salary, finding
your dream partner, or drinking a green juice every day. It requires patience, dedication,
forgiveness, bravery, and an incredible amount of self-compassion. You’ve probably read that
“confidence is a choice,” and while that’s true, it’s more accurate to say that confidence is a
series of repeated choices to accept yourself. To choose pride over insecurity. And to
fearlessly show up in the world as the truest expression of yourself. It took me a long time to
overcome all the BS. It took me a longer time to develop a rock-solid sense of inner-peace and
become intimate with my intuition. To achieve real confidence that lasted longer than a sugar
rush. My goal with this book is to share with you how I have arrived here, how I’ve helped my
clients arrive here, and hopefully save you years of pain, shame, and uncertainty. Because,
girl, I know how rocky this road can be. I’m going to show you how to block out all the noise
around you, and how to free yourself from the opinions and judgment of others. I’m going to
teach you how to trust your gut, reclaim your life, and rock what you’ve got. I’m going to show
you how to own the place.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen
die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met
leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van
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kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we
moediger leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe
boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en voorbeelden
om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en
vol moed.
This book will reveal the secret of how to attract women. Learn how to connect with a lady on a
deeper level, by 'cracking the code' of her attraction. Whether you are looking for a short-term
fling, or long-term relationship, the words you are about to read will give you the best chance to
attract the woman of your dreams.
Previously a self-published bestseller, Girl Code is being published by Penguin with extra
material and new interviews. Girl Code is a roadmap for female entrepreneurs, professionals
and 'side hustlers'. Blending personal stories, inspirational quotes and mantras with practical
workbook sections, Girl Code will teach you how to build confidence, reconnect with your 'why',
eradicate jealousy and use the power of connection. Master life coach and motivational
speaker Cara Alwill Leyba lays down the rules for building a stellar career and extraordinary
life. She champions the importance of honesty, vulnerability and positivity and illustrates how
women can work together to ensure success. Girl Code is for every woman on the edge of
change who is ready to reinvent herself, elevate her thinking and transform her life. Cara Alwill
Leyba is a speaker and life coach who encourages women to celebrate themselves and make
their happiness a priority. She runs a popular blog called The Champagne Diet and a podcast
called Style Your Mind. She was previously at MTV Networks as a digital advertising director.
Cara lives in Brooklyn, NY.
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Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt
gelezen.) Dit is geen motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt
gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen
strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning
Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu
is veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair
leiders, politici en zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren,
maar leert je hoe je je doelen kunt bereiken op de efficiëntste manier. De adviezen van Sun
Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te behalen. Het
is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet
toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de
omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en
zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek
waarin het meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en
geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen, dan vechten en
Verander je zwakheden in je sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks
leven laat Chin-Ning Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een
nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de Ming-dynastie werd. Op haar tiende
begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze
als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese farmaceutische
bedrijven. Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit
De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant voor overheden en
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internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian
Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de
politieke situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in zeventien talen.
Spiritualiteit rondom zwangerschap, bevalling en de eerste weken. Zwangerschap is een tijd
van lichamelijk en spiritueel ontwaken, en het is belangrijk om daar bewust mee om te gaan.
Door naar de wijsheid van het eigen lichaam te luisteren wordt moeder en kind rust, evenwicht
en geluk gegeven. Door de intuïtieve band met de baby te versterken krijgt het de best
mogelijke start. Met o.a. tips voor het stimuleren van de zintuigen van het ongeboren kind, het
verminderen van stress van moeder en kind, voeding, massage, visualisatie en meditatie.
Tijdens de Koreaanse Oorlog sneuvelden per vierkante meter meer soldaten dan tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Toch noemt men deze oorlog vaak 'de vergeten oorlog' omdat hij in de
schaduw stond van WO II en de Vietnamoorlog. De oorlog in Korea spleet het schiereiland in
twee delen die tot op de dag van vandaag officieel in oorlog met elkaar verkeren, met grote
internationale spanningen tot gevolg. De Koreaanse Oorlog neemt ons mee naar dit bloedige
conflict dat de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid na de communistische invasie in 1950 moest
herstellen. Aan de hand van persoonlijke interviews met meer dan 200 veteranen - inclusief
Chinese - brengt Max Hastings de verhalen van de officieren en soldaten van deze strijd tot
leven. Daarmee schetst hij niet alleen een waarachtig beeld van de oorlog, maar laat hij ook
zien wat we hadden kunnen leren van deze oorlog, als prelude op de Vietnamoorlog.
Parijs, 13 november 2015. Antoine Leiris is thuis met zijn zoontje van anderhalf. Zijn vrouw
Hélène is met een vriend naar een concert in het Bataclantheater. Opeens verschijnen er
berichten op zijn telefoon over aanslagen. Hij gaat op zoek naar zijn vrouw, 24 uur later hoort
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hij dat zij die nacht om het leven is gekomen. Enkele dagen later plaatst Antoine Leiris een
brief aan de terroristen op Facebook: hij weigert hun daden te beantwoorden met haat. De
brief wordt wereldnieuws. In Mijn haat krijgen jullie niet beschrijft Antoine Leiris hoe hij zijn
dagen doorkomt na de fatale nacht, tot het moment dat hij met zijn zoon het graf bezoekt. Met
weinig woorden laat hij zien dat het leven hoe dan ook doorgaat en door moet gaan zonder de
open blik naar de wereld te verliezen. ‘Ik moet naar Melvil toe, die wakker wordt uit zijn
middagslaapje. Hij is net zeventien maanden, straks gaat hij zoals elke dag zijn tussendoortje
eten, daarna gaan we zoals elke dag spelen, en zijn leven lang zal dat jongetje jullie beledigen
door gelukkig en vrij te zijn. Want nee, zijn haat krijgen jullie ook niet.’
In #GIRLBOSS vertelt Sophia Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke succes. Ze laat zien
hoe iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf vertrouwt en je instinct volgt. Sophia
Amoruso is de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty Gal, een organisatie met een omzet
van meer dan 100 miljoen dollar en meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze
ooit online verkocht was geen kledingstuk – het was een boek dat ze ergens gestolen had. Tot
haar tweeëntwintigste had ze allerlei verschillende baantjes en geen enkel idee wat ze wilde
doen met haar leven. Toen besloot ze eens te proberen wat vintage kleding te verkopen op
eBay. De rest is geschiedenis
With a passion for connecting with people, author Nikki Porter opens an honest and vulnerable
conversation about the importance of clear and mindful communication in achieving healthy
relationships and a happy life. In The Conscious Communicator, she uses her experience with
horses to add insight to where miscommunications, unnecessary drama, and frustration
originate. Porter discusses concepts used to train horses which focus on conscious, clear, and
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compassionate communication and applies them to all relationships. With a mix of research
and honest, personal perspective, Porter encourages you to become more conscious of your
communication with others by shining the light inward and allowing you to change your
approach and perspective when interacting with people in all facets of life. Porter argues you
must become conscious of your thoughts and emotions in order to take responsibility for how
you communicate daily. The Conscious Communicator offers exercises that determine your
communication strengths and weaknesses. It reminds you to live a life true to yourself by
creating healthy boundaries and letting go of what doesn’t serve your growth and happiness.
Along with the encouragement to become more mindful, she reassures you this isn’t a quest
for perfection where you’ll never encounter an argument again, it’s a pursuit of creating and
maintaining relationships which bring joy.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre,
wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16 jaar.
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde,
glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins
Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn
Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen
over haar glamoureuze maar door schandalen geteisterde leven. Ze benadert de jonge
journalist Monique Grant, die gefascineerd luistert naar wat Evelyn te vertellen heeft. Maar
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naarmate Monique dieper in de herinneringen van de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze het
onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een adembenemende roman die de lezer moeiteloos meevoert, van de
gloriedagen van Hollywood in de jaren zestig tot de harde, hedendaagse realiteit. Het is een
verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde,
geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. ‘Je pakt
het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het
ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en
Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
Voor iedereen die heeft geleerd van You are a badass & Nice girls don’t get the corner office
You are a badass at making money is hét boek dat je nodig hebt als je wel eens naar je
bankrekening staart en je afvraagt hoe al het geld dat binnenkomt zo snel weer door je vingers
glipt. Jen Sincero zegt dat haar money mindset het allergrootste verschil heeft gemaakt: ze
dacht altijd dat ze niet met geld om kon gaan, maar dat veranderde allemaal toen ze besloot
haar financiële situatie serieus te nemen. Dat deed ze eigenlijk vooral door de manier aan te
passen waarop ze over geld dacht en geloof het of niet, zo kon ze haar doelen waarmaken.
Met hetzelfde openhartige advies dat van You are a badass een bestseller maakte, gaat Jen
Sincero in dit fascinerende boek dus in op de kracht van onze gedachten en hoe onze
bankrekening een afspiegeling is van onze overtuigingen. Sincero combineert humor met
levensveranderende concepten in de vorm van bruikbare tips die je direct in de praktijk kunt
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brengen. Jij bent namelijk een badass en dit boek helpt je je financiële doelen helder te krijgen
en buiten je comfortzone te treden: allemaal essentieel om het financiële leven op te bouwen
dat je wilt. Dus ga ervoor en begin vandaag nog met je new and improved money mindset. In
de pers ‘Doe jezelf een plezier: kopen én uitlezen!’ Quote
De invloed van Mesopotamië kan niet worden overschat. Grandeur en handelsgeest brachten
het land tot duurzame welvaart waar iedereen door hard werken tot zijn recht kon komen.
George Clason beschrijft de werkwijze die het oude Perzië zo’n langdurige periode van vrede
en grote rijkdom heeft geschonken. Als een soort wet van de zwaartekracht gebruikten de
Babyloniërs economische regels die waren gebaseerd op eerlijkheid, handigheid, werklust en
afspraak is afspraak. In tien levendige verhalen wordt je ontspannen meegesleept in de
dynamiek van het succesvolle Babylonië en spelenderwijs leer je de zeven gouden regels voor
welvaart en welzijn. Dit boek kent ontelbaar veel lezers en iedereen is er beter van geworden.
Rijkdom, succes en wijsheid gaan hand in hand.

Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën
en praktische adviezen om je carrière richting te geven. Van
salarisonderhandelingen en het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot
loopbaanplanning, een spoedcursus netwerken en spreken in het openbaar. Of
je nu een denker bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu op
het punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of al jaren aan het
werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor elke creatieve vrouw met
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ambitie. Met bijdragen van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de
veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi,
medeoprichter van Refinery29.
‘If you act powerfully, you will begin to think powerfully’. Of je nu in gesprek gaat
met twee personen of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we
komen iedere dag sociale uitdagingen tegen die we aan moeten gaan om vooruit
te komen, zowel privé als zakelijk. In Presence gaat Amy Cuddy in op de
wetenschappelijke inzichten achter vele fascinerende verbindingen tussen
lichaam en geest. Ze geeft tips hoe we deze wetenschap kunnen gebruiken om
op moeilijke momenten of in stresssituaties zelfverzekerder en krachtiger te
kunnen optreden. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op.
Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar
opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en
onderzoeker op Harvard Business School. Zij imponeerde kijkers over de hele
wereld met een van de meest bekeken TEDtalks (meer dan 27 miljoen views
sinds 2012) over ‘power poses’.
Maye Musk, topmodel, ondernemer en moeder van Elon Musk, overtuigt in haar
boek ‘Een vrouw maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en
schoonheid. Maye Musk, topmodel en ondernemer, overtuigt in ‘Een vrouw
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maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en schoonheid. Het succes
van Maye, die de moeder van Elon Musk is, kwam niet vanzelf. Zij begon op haar
15e al als model te werken, maar bereikte haar grote doorbraak pas toen ze in
de zestig was. Nu, op 72-jarige leeftijd, staat zij nog volop in het leven. Naast
model, spreker, schrijver, en entrepreneur, is zij ook influencer. Dit is het verhaal
van een krachtige onafhankelijke vrouw die inspireert met levenslessen over
familie, carrière, gezondheid, en avontuur. Maye Musk vertelt openhartig over
haar veelbewogen leven, en laat zien hoe ze armoede overwon, geweld
versloeg, en vele tegenslagen op haar pad de baas werd. Met een plan, zegt ze,
is het nooit te laat voor succes. Maye Musk (Zuid-Afrika) is sinds haar 15e model
en brak internationaal door toen ze in de 60 was. Ze stond op de cover van alle
bekende modebladen en is nog volop aan het werk. Maye is entrepreneur,
spreker en influencer, en de moeder van Elon Musk.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw
vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize
2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk
van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk,
mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen
raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder
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worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede
zeegodin die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van
Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken
en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte
van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat
met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal
vragen om een verschrikkelijk offer.
Een sprankelende, hartverwarmende roman over vriendschap en verraad, over
buren en de bemoeizucht van twee echtparen en hun tienerkinderen. Zoe,
Elizabeth en Andrew zijn al sinds de universiteit beste vrienden en hebben
samen in een band gezeten. Inmiddels zijn ze getrouwd, hebben een huis in
Brooklyn, een baan en tienerkinderen, maar proberen krampachtig hun jeugd te
behouden. Niets drukt ze echter zo met de neus op de feiten dan het moment dat
ze het stokje (qua drugs, seksualiteit en onafhankelijkheid) moeten overdragen
aan hun kroost. De zomer dat hun kinderen achttien worden (en het bed met
elkaar delen), begint hun zo goed georganiseerde leven in duigen te vallen,
waarbij oude geheimen boven water komen; over henzelf, maar ook over hun
aan een overdosis overleden vierde bandlid. Hun vriendschap wordt zwaar op de
proef gesteld. Met ‘Onder ons’ heeft Emma Straub, schrijfster van de
Page 20/23

Download File PDF Girl Code Unlocking The Secrets To Success Sanity And
Happiness For The Female Entrepreneur
succesvolle roman ‘Badgasten’, een vlijmscherpe maar hartverwarmende
roman geschreven over vriendschap, ambitie en liefde. ‘Slim, cool en droog. Net
als van “Badgasten”, zul je van deze roman smullen.’ – ‘Elle’ ‘Een van de
romans waar ik het meest naar uitkijk dit jaar.’ – ‘The Washington Post’
Hét debuut van 2021: wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in meer dan
25 landen, en de tv/filmrechten werden al voor publicatie verkocht aan Sony.
Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek van dit decennium. Lex Gracie
wil niet aan haar familie denken. Ze wil niet herinnerd worden aan haar ouderlijk
huis of aan haar bijnaam: ‘Meisje A’, het kind dat ontsnapte. Wanneer haar
moeder in de gevangenis overlijdt en het familiehuis nalaat aan haar kinderen,
kan Lex het verleden niet langer negeren. Samen met haar zusje Evie besluit ze
de horrorwoning uit hun jeugd om te toveren tot iets positiefs. Maar eerst moet ze
in het reine komen met haar broers en zussen – en de jeugd die ze deelden.
Meisje A is een prachtig geschreven en ongelofelijk indrukwekkende
psychologische roman over familiebanden, herinneringen en – uiteindelijk –
liefde. ‘Kruipt onder je huid en dompelt je onder in het verhaal van de bijzondere
Lex.’ Opzij ‘Succesdebuut van Google-advocaat.’ De Telegraaf ‘De grootste
thriller sinds Gone Girl.’ Elle ‘Een prachtig geschreven debuut.’ The Guardian
‘Grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel.’ The Bookseller ‘Fantastisch.’
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Paula Hawkins, auteur van Het meisje in de trein ‘Een moderne klassieker.’
Jeffery Deaver
Beyond the Glass Ceiling ?More and more, women today are challenging longheld beliefs about what they can and can’t do. They’re speaking up, stepping
out, breaking through, and redefining what society has always told them was true
about their capabilities. In Rethink: Smashing the Myths of Women in Business,
Andi Simon tells the stories of 11 women from different industries who opened up
the possibilities for their professional careers and personal lives by being
authentic, taking risks, and pushing past the obstacles others placed before
them. These are stories that tell of innovation, show how women rise, and ignite
change. Andi, a corporate anthropologist, an award-winning author, and a
successful entrepreneur, debunks myth after myth as she profiles the women in
the book and offers key wisdom, insights, and observations through her unique
lens. Whether about entrepreneurs, innovators, scientists, academics, attorneys,
or leaders in other fields, the stories demonstrate how all the women have broken
down walls and paved the way to more. But this book isn’t only about the 11
women who are pushing boundaries and transforming business, culture, and
society; it’s about inspiring all women to achieve and showing them a way to
launch forward. Rethink provides the tools and framework for questioning
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society's norms, challenging our own current thinking, and smashing the
preconceived notions about women that can so often hold us back from realizing
our goals and dreams. In this book, you'll learn how to take a hands-on approach
to examining and rethinking your own personal and professional life in order to
recognize your fuller potential.
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