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As recognized, adventure as capably as experience approximately lesson, amusement, as capably as arrangement can
be gotten by just checking out a books The 3 Big Questions For A Frantic Family Leadership Fable About Restoring
Sanity To Most Important Organization In Your Life Patrick Lencioni as well as it is not directly done, you could
take on even more something like this life, approximately the world.
We meet the expense of you this proper as without difficulty as simple habit to get those all. We allow The 3 Big
Questions For A Frantic Family Leadership Fable About Restoring Sanity To Most Important Organization In Your Life
Patrick Lencioni and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. among them is
this The 3 Big Questions For A Frantic Family Leadership Fable About Restoring Sanity To Most Important
Organization In Your Life Patrick Lencioni that can be your partner.

Matrix Lauren Groff 2021-09-09 Een grootse roman over
macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige
Marie de France wordt weggestuurd van het hof van
Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is
voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in
reist ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als
priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie
geschokt door de toestand van de nonnen, die honger
lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg
vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het
collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar
vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor
iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan de
zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke
visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke
strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe
koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt en
beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk
genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze
verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben
voor mensen als Marie?
Time 2008
De Rockefeller-strategie Verne Harnish 2010-04-28 Verne
Harnish is expert op het gebied van strategische groei.
Uitgangspunt voor dit handboek zijn drie basisprincipes
voor succesvol management, afkomstig uit de biografie
van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste
zakenman in de VS, die Harnish uitwerkte tot een
managementtool voor snelgroeiende bedrijven. De drie
principes van Rockefeller zijn: . Prioriteiten: hebben
we duidelijke prioriteiten voor de korte en lange
termijn? Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop
afgestemd? . Informatie: is er genoeg informatie om de
performance en de wensen van onze klanten te peilen?
Werkt iedereen ook met en volgens die informatie? .
Ritme: zijn er regelmatig vergaderingen om de koers en
de verantwoordelijkheden scherp te houden? Worden die
effectief en zinvol gehouden? De Rockefeller-strategie
biedt het gereedschap om de juiste strategische
beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te
voeren en te checken of er ook gedaan wordt wat gedaan
moet worden. Harnish legt de theorie uit aan de hand van
cases en je kunt direct aan de slag met het strategisch
plan op één A4tje, het stappenplan en de
financieringstactiek. Een onmisbaar handboek voor
ambitieuze ondernemers, die liever ondernemer dan
manager zijn, maar wél op koers willen blijven. '
Death by Meeting Patrick Lencioni 2004-03-04 Casey
McDaniel had never been so nervous in his life. In just
ten minutes, The Meeting, as it would forever be known,
would begin. Casey had every reason to believe that his
performance over the next two hours would determine the
fate of his career, his financial future, and the
company he had built from scratch. “How could my life

have unraveled so quickly?” he wondered. In his latest
page-turning work of business fiction, best-selling
author Patrick Lencioni provides readers with another
powerful and thought-provoking book, this one centered
around a cure for the most painful yet underestimated
problem of modern business: bad meetings. And what he
suggests is both simple and revolutionary. Casey
McDaniel, the founder and CEO of Yip Software, is in the
midst of a problem he created, but one he doesn’t know
how to solve. And he doesn’t know where or who to turn
to for advice. His staff can’t help him; they’re as
dumbfounded as he is by their tortuous meetings. Then an
unlikely advisor, Will Peterson, enters Casey’s world.
When he proposes an unconventional, even radical,
approach to solving the meeting problem, Casey is just
desperate enough to listen. As in his other books,
Lencioni provides a framework for his groundbreaking
model, and makes it applicable to the real world. Death
by Meeting is nothing short of a blueprint for leaders
who want to eliminate waste and frustration among their
teams, and create environments of engagement and
passion.
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote
letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een
band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een
leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
Het huis aan het meer Thomas Harding 2017-08-16 In 2013
bezoekt Thomas Harding het huis van zijn Duitse
grootmoeder, gelegen aan de rand van Berlijn, bij de
Groβ Glienicker See, die grenst aan de Wannsee. Deze
plek, haar ‘zielenplek’, die zij heeft moeten verlaten
toen de nazi’s aan de macht kwamen, ligt er vervallen en
verlaten bij. Een betonnen voetpad door de tuin markeert
waar de Berlijnse Muur bijna drie decennia heeft
gestaan. In een poging het huis van de sloophamer te
redden, onderzoekt Harding de geschiedenis van de vijf
families die hier hebben geleefd: de adellijke
landeigenaar die op het landgoed een wijngaard aanlegde,
een welvarende Joodse familie die hier de vrije tijd
doorbracht, een beroemde componist in dienst van de
nazi’s, een weduwe en haar kinderen en een informant van
de Stasi. Uit al deze aangrijpende en dramatische
verhalen doemt een twintigste-eeuwse geschiedenis van
Duitsland op.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
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door Mandela.
Zeven minuten na middernacht Patrick Ness 2013-10-10 Het
monster verscheen net na middernacht. Maar het is niet
het monster dat Conor verwachtte, het monster uit de
nachtmerrie die hij bijna elke nacht heeft gehad sinds
zijn moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind en
het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin is
anders. Oud. Wild. En hij wil het meest gevaarlijke van
alles van Conor, hij wil de waarheid.
De despoot Penelope Sky 2020-01-09 De enige reden dat ik
nog leef, is omdat de baby in me groeit. Mijn baby heeft
mijn leven gered. Nu ben ik een gevangene in het bolwerk
van Cato. Hij is kwaad op me. Elke keer dat hij naar me
kijkt, is hij woest. Hij weigert met me te slapen, omdat
ik nu de vijand ben. Maar ik mis hem ... en hij mist
mij. Ik sliep alleen met Cato om mijn vader te redden,
maar nu betekent hij iets voor mij. Ik geef om hem en ik
weet dat hij om mij geeft. Kan ik zijn vergeving
verdienen? Kan ik zijn vertrouwen verdienen? Maar zelfs
als me dat lukt, zal hij me dan toch neerschieten?
The Patrick Lencioni Box Set Patrick M. Lencioni
2015-05-04 Inspire and transform your team and your
organization! Patrick Lencioni’s inspiring stories,
practical models, and actionable steps for
organizational health, teamwork, leadership, and
employee engagement have transformed individuals, teams,
and companies worldwide. His compelling fables with
powerful yet deceptively simple messages are written for
anyone who strives to become an exceptional leader. Year
after year, Patrick Lencioni’s books continue to be a
fixture on national bestseller lists including such
notable publications as the New York Times and Wall
Street Journal. At long last, his 9 extraordinary books
are available together in one limited edition box set.
The set includes: The Five Temptations of a CEO, Tenth
Anniversary Edition The Five Dysfunctions of a Team
Death by Meeting The Four Obsessions of an Extraordinary
Executive The Three Signs of a Miserable Job Silos,
Politics and Turf Wars Getting Naked The Three Big
Questions for a Frantic Family The Advantage Discover
for yourself why Patrick Lencioni's business books have
sold 4 million copies with translations in more than 25
languages. The classic design and meaningful message of
this remarkable boxed set makes a welcome addition to
any professional, student, or family library.
The Four Obsessions of an Extraordinary Executive
Patrick Lencioni 2000-08-24 In this stunning follow-up
to his best-selling book, The Five Temptations of a CEO,
Patrick Lencioni offers up another leadership fable
that's every bit as compelling and illuminating as its
predecessor. This time, Lencioni's focus is on a
leader's crucial role in building a healthy
organization--an often overlooked but essential element
of business life that is the linchpin of sustained
success. Readers are treated to a story of corporate
intrigue as the frustrated head of one consulting firm
faces a leadership challenge so great that it threatens
to topple his company, his career, and everything he
holds true about leadership itself. In the story's
telling, Lencioni helps his readers understand the
disarming simplicity and power of creating
organizational health, and reveals four key disciplines
that they can follow to achieve it.
De beslissende voorsprong Patrick Lencioni 2013-07-19
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.
The 3 Big Questions for a Frantic Family Patrick M.
Lencioni 2008-09-09 In this unique and groundbreaking
book, business consultant and New York Times bestselling author Patrick Lencioni turns his sights on the
most important organization in our lives—the family. As
a husband and the father of four young boys, Lencioni
realized the discrepancy between the time and energy his
clients put into running their organizations and the
reactive way most people run their personal lives.
Having experienced the stress of a frantic family
firsthand, he and his wife began applying some of the
tools he uses with Fortune 500 companies at home, and
with surprising results.
Over de natuur Titus Lucretius Carus 1984 Leerdicht over
de filosofie van Epicurus (341-270 v. Chr.).
The Five Temptations of a CEO Patrick Lencioni
2011-02-18 A commemorative edition of the landmark book
from Patrick Lencioni When it was published ten years
ago, The Five Temptations of a CEO was like no other
business book that came before. Highly sought-after
management consultant Patrick Lencioni deftly told the
tale of a young CEO who, facing his first annual board
review, knows he is failing, but doesn't know why.
Refreshingly original and utterly compelling, this
razor-sharp novelette plus self-assessment (written to
be read in one sitting) serves as a timeless and potent
reminder that success as a leader can come down to
practicing a few simple behaviors behaviors that are
painfully difficult for each of us to master. Any
executive can learn how to recognize the mistakes that
leaders can make and how to avoid them. The lessons of
The Five Temptations of a CEO, are as relevant today as
ever, and this special anniversary edition celebrates
ten years of inspiration and enlightenment with a brand
new introduction and reflections from Lencioni on the
new challenges in business and leadership that have
occurred in the past ten years.
Five Dysfunctions of a Team Workshop Deluxe
Facilitator's Guide Package Patrick M. Lencioni
2007-01-16 Based the leadership fable, by Patrick
Lencioni, the Five Dysfunctions of a Team Workshop
Deluxe Facilitator's Guide Package provides everything
needed for high-impact workshops for intact teams. There
is a Facilitator's Guide which has an introduction to
the model, instructions for administering and debriefing
the 38-item team assessment, and a script for
presentation delivery. In addition, the package also
contains a copy of the Five Dysfunctions of a Team book
and the Five Dysfunctions of a Team Video Presentation
(DVD), which comes with its own 27-page supplemental
guide. Deluxe Facilitator's Guide contents: binder (with
tabs and loose-leaf pages), hardcover book, paper
assessment, sample participant workbook, poster, CD-ROM,
and DVD.
Hoe Starbucks mijn redding werd / druk 2 Michael Gates
Gill 2007 Persoonlijk relaas van een succesvolle
Amerikaanse reclameman, die na zijn ontslag een nieuwe
baan en levensvervulling vond als eenvoudige bediende
bij de koffieketen Starbucks.
De dolle tweeling in opstand Enid Blyton 1968
Camino de Santiago Maps John Brierley 2021-01-05 A
pocket-sized, 8-languages guide for the pilgrimage from
St Jean Pied de Port to Santiago de Compostella.
The Five Dysfunctions of a Team Patrick M. Lencioni
2007-01-16
De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni
2012-06-19 In De vijf frustraties van teamwork legt
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Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams
bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin
Catherine Petersen als ceo een team moet leiden dat
onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele
organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren
zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen,
frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan
betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en
niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit
verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze
achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het
onderliggende model uit. Een boek met een krachtige
boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.
The Five Dysfunctions of a Team Patrick M. Lencioni
2007-01-16 The Five Dysfunctions of a Team Workshop Team
Assessment is a 38-item paper handout that is an
excellent team development tool. A key component of the
facilitator-lead Five Dysfunctions of a Team Workshop,
the Team Assessment delivers what the name implies "a
team assessment" rather than an individual selfassessment. It provides participants with an opportunity
to begin exploring the pitfalls that are side-tracking
their team. Easy to use, the Assessment is ideal for
team off-sites, retreats, or a series of team
development meetings. It will help teams of all types
increase their cohesiveness and productivity.
Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azie Mohsin
Hamid 2013-03-28 De naamloze held van Hoe word je
stinkend rijk in het nieuwe Azië? weet langzaam rijkdom
te vergaren in een reusachtige metropool door zich te
richten op de verkoop van een steeds schaarser wordend
goed: water. Maar zijn hart ligt elders, namelijk bij
een mooi meisje wier opmars in het leven vergelijkbaar
is met het zijne. Hun wegen kruisen zich en splitsen
zich, om vervolgens toch weer samen te komen. Hoe word
je stinkend rijk in het nieuwe Azië? is een opvallende
en actuele roman over een tijd van grote verandering.
Hamid creëerde in dit zeer originele boek over hoop en
geweld twee onvergetelijke personages die te midden van
al het tumult standvastigheid vinden in hun liefde voor
elkaar.
Body and Soul 2008-07
Patrick Lencioni Trilogy Patrick M. Lencioni 2002-04-15
Resist Temptations. Embrace Obsessions. Dispel
Dysfunctions. At last, Patrick Lencioni's deceptively
simple fables on leadership are available as a set.
Focusing on a different aspect of leadership, each book
points out the mistakes that are so easy to make and
helps you learn to avoid them before they occur. These
absorbing books, written to be read in one sitting, will
help you excel as a leader. Included in the set are: The
Five Temptations of a CEO: A Leadership Fable Absorbing,
compelling, and utterly memorable, The Five Temptations
of a CEO is like no other business book that's come
before. Author Patrick Lencioni deftly tells the tale of
a young CEO who, facing his first annual board review,
knows he is failing, but doesn't know why. Refreshingly
original and utterly compelling, the story of this
executive will be enjoyed, remembered, and reread for
years to come. It serves a timeless and potent reminder
that success as a leader can come down to practicing a
few simple behaviors -- behaviors that are painfully
difficult for each of us to master. The Four Obsessions
of an Extraordinary Executive: A Leadership Fable In
this stunning follow-up to his best-selling book, The
Five Temptations of a CEO, Patrick Lencioni offers up
another leadership fable that's every bit as compelling
and illuminating as its predecessor. This time,
Lencioni's focus is on a leader's crucial role in
building a healthy organization -- an often overlooked
but essential element of business life that is the
linchpin of sustained success. Readers are treated to a
story of corporate intrigue as the frustrated head of
one consulting firm faces a leadership challenge so
great that it threatens to topple his company, his

career, and everything he holds true about leadership
itself. In the story's telling, Lencioni helps his
readers understand the disarming simplicity and power of
creating organizational health, and reveals four key
disciplines that they can follow to achieve it. The Five
Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable In The Five
Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni once again
offers a leadership fable that is as enthralling and
instructive as his first two best-selling books, The
Five Temptations of a CEO and The Four Obsessions of an
Extraordinary Executive. This time, he turns his keen
intellect and storytelling power to the fascinating,
complex world of teams. Throughout the story, Lencioni
reveals the five dysfunctions which go to the very heart
of why teams even the best ones-often struggle. He
outlines a powerful model and actionable steps that can
be used to overcome these common hurdles and build a
cohesive, effective team. Just as with his other books,
Lencioni has written a compelling fable with a powerful
yet deceptively simple message for all those who strive
to be exceptional team leaders. Please note that these
books are also available individually.
Het donkere woud Cixin Liu 2021-05-18 De aarde is
ontdekt. De vijand is onderweg. In slechts vier eeuwen
zal de Trisolaraanse vloot de aarde bereiken, maar haar
sofonen, oftewel subatomaire agenten, zijn er al en
ontregelen het wetenschappelijke onderzoek. Alleen het
individuele menselijke brein is immuun voor hun invloed.
Dat is de motivatie voor het Muurschouwersproject, een
laatste wanhopige poging van de mensheid om zich te
verdedigen, waarbij de hoop is gevestigd op vier
individuen, die de strategie moeten bepalen. Drie
Muurschouwers zijn invloedrijke staatslieden en
wetenschappers. De vierde is een volkomen onbekende,
niet erg ambitieuze Chinese astronoom, Luo Ji. Ji is
stomverbaasd over zijn aanstelling in het project. Het
enige wat hij weet is dat hij degene is die de
buitenaardse wezens dood willen hebben. Het donkere woud
is het tweede deel van een trilogie over ruimte en tijd,
en over het voortbestaan van de aarde, waarvan
wereldwijd al meer dan tien miljoen exemplaren zijn
verkocht. Over het eerste deel, Het
drielichamenprobleem: ‘Het was geweldig om te lezen,
deels omdat mijn alledaagse problemen met het Congres
ineens nogal beperkt leken.’ Barack Obama ‘Het
bijzondere aan deze trilogie is dat je je volkomen
natuurlijk verplaatst in de gedachte dat wij slechts een
marginale plek in het universum bezetten en onze
evolutie niet de enige is.’ Louise O. Fresco, NRC ‘Nooit
eerder is de “science” uit sciencefiction zo goed tot
uiting gekomen.’ Thrillzone ‘Een aanrader, en niet
alleen voor liefhebbers van “harde” sciencefiction.’
Trouw
Black box Jennifer Egan 2013-05-03 Jennifer Egan is de
auteur van Bezoek van de knokploeg, waarmee ze de
Pulitzerprijs won. Onlangs bracht De Arbeiderspers haar
eerdere roman Kijk naar mij opnieuw op de markt. Black
Box, in 2012 als tweeluik verschenen in The New Yorker,
verschijnt alleen als e-book.
The Five Dysfunctions of a Team JOHN WILEY 2007-12-14
Het oog van smaragd Stilton 2010 Geronimo gaat samen met
zijn zus Thea en zijn neef Klem op zoek naar een schat.
Het eiland waar de schat ligt, is nog niet zo
gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar.
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 –
Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica
Townsend is er nu het superspannende vervolg: Wondersmid
– De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is
ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels
toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze
ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar
veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan
krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft...
Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een
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slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna
al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot
overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor
opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen.
Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan
kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft,
haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is
haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het
zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is
een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast
Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor
sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw
‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut
Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC
Handelsblad
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 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.
The Five Temptations of a CEO Patrick Lencioni 2011-02 A
commemorative edition of the landmark book from Patrick
Lencioni When it was published ten years ago, The Five
Temptations of a CEO was like no other business book
that came before. Highly sought-after management
consultant Patrick Lencioni deftly told the tale of a
young CEO who, facing his first annual board review,
knows he is failing, but ...
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR
KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE:
'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht
van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over
onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te
hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New
York: de charmante acteur Willem, de excentrieke
kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en
Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en
raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen
te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te
verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt
zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de
demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een
aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet,
beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan
het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden
van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende
leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene
Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en
Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en
debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven
betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en
werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Het ongeluk Chris Pavone 2014-05-01 'Pavone is absoluut
een schrijver van wie we meer gaan horen!' Detectiveboek.nl Terwijl de zon langzaam opkomt in New
York, slaat literair agent Isabel Reed de laatste
pagina's om van een mysterieus, anoniem manuscript om
terwijl ze de ene na de andere explosieve onthulling
leest over een zeer machtige en invloedrijke
mediamagnaat. Er wordt niet alleen in onthult dat deze
Charlie Wolf de dood van een studiegenote op zijn
geweten en heeft dit altijd verborgen weten te houden,
maar ook dat hij zijn succes niet altijd op legale wijze
heeft verkregen. Dus niet alleen zijn eigen carrière,
maar ook die van andere hooggeplaatste figuren komt op

het spel te staan. Isabel wordt daarom nauwlettend in de
gaten gehouden door Wolfs persoonlijke waakhonden, die
koste wat kost moeten zien te voorkomen dat het
manuscript uitgegeven wordt. In Zürich verschuilt de
auteur zelf zich in een schemerig leven als expat, als
boetedoening voor jaren vol leugens en verraad. Maar ook
hij is zijn leven niet zeker en moet constant achterom
kijken.
Nevermoor - Morrigan Crow en het Wondergenootschap
Jessica Townsend 2018-03-30 Nevermoor – Morrigan Crow en
het Wondergenootschap van Jessica Townsend is dé nieuwe
magische serie voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar en
ouder. Nevermoor – Morrigan Crow en het
Wondergenootschap van Jessica Townsend is dé nieuwe
magische serie voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar en
ouder. Morrigan Crow is vervloekt. Ze is geboren op
Avondstond, de onfortuinlijkste dag om geboren te
worden. Niet alleen wordt ze beschuldigd van allerlei
rampen, ze is ook gedoemd om te sterven in de nacht van
haar elfde verjaardag. Maar het loopt allemaal anders...
Vlak voor haar elfde verjaardag wordt ze ontvoerd door
Jupiter North, die haar meeneemt naar de magische stad
Nevermoor. Daar moet Morrigan strijden voor een plek in
het Wondergenootschap. Haar concurrenten zijn honderden
andere kinderen die allemaal een bijzonder talent
hebben. Morrigan, die nergens in uitblinkt, zal een
manier moeten vinden om alle proeven te doorstaan. En
dan ontdekt ze ook wat Jupiter al die tijd voor haar
verborgen heeft gehouden...
Een schitterend mysterie Louise Penny 2015-03-12 Er zijn
nog nooit buitenstaanders toegelaten tot het klooster
Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Diep in de wildernis van
noord-Quebec leven ruim twintig broeders afgesloten van
de wereld. Ze telen groenten, verzorgen kippen, maken
chocolade. En ze zingen. Ironisch genoeg zijn de
monniken ondanks hun stiltegelofte wereldberoemd
geworden door hun glorieuze stemmen, met oeroude
gezangen waarvan de hemelse uitwerking bekendstaat als
“het schitterend mysterie”. Maar na de dood van de
befaamde koorleider, wordt de massieve houten
toegangspoort van het klooster ontsloten om toegang te
verlenen aan hoofdinspecteur Armand Gamache en Jean-Guy
Beauvoir. Zij ontdekken onrust achter de stilte,
wanklanken in de ogenschijnlijke harmonie. Een van de
broeders heeft een moord begaan. Om de moordenaar te
vinden en de rust te herstellen, moet Armand eerst zicht
krijgen op het hemelse, het menselijke en de kieren
daartussenin.
Body & Soul 2008
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de
enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die
haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig
getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede
buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem
vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's
weigering om te praten, of een verklaring te geven voor
haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie
dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek.
Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver
van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen.
Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en
het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn
vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook
zichzelf in gevaar.
Omega complot Mark Alpert 2011-06-17 Zelfs de CIA kan
hem niet beschermen... Michael Gupta, achterkleinzoon
van Albert Einstein, kent als enige de gehele Theorie
van Alles. Maar het is niet voor niets dat Einstein zélf
de theorie nooit bekend heeft gemaakt. Als de theorie in
verkeerde handen valt kan dat het einde van de wereld
betekenen. Iets wat niemand wil... Of zijn er mensen die
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het einde der tijden bewust willen creëren? Een
allesvernietigende bom is in de maak, een projectiel nog
krachtiger dan een nucleaire raket. En om de bom te
vervolmaken is de Theorie van Alles nodig. De jacht op
Michael is geopend.
Een tweede pad Jodi Picoult 2021-05-20 Wanneer het
vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar beneden stort en
ze denkt dat haar laatste uur geslagen heeft, realiseert
ze zich verbijsterd dat ze niet aan haar echtgenoot of

tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan pad van 15
jaar geleden. Dawn overleeft de crash en begint met een
zoektocht naar antwoorden over de weg die ze zo lang
geleden achter zich heeft gelaten. Nu het lot haar een
tweede kans biedt, lijkt ze niet meer zo zeker van de
keuzes die ze heeft gemaakt. Terwijl de twee
verschillende uitkomsten zich aandienen, steken ook de
weggestopte twijfels en geheimen de kop op...
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