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When somebody should go to the book stores, search inauguration by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we offer the book compilations in this website. It will definitely ease you to look
guide Well Designed How To Use Empathy Create Products People Love Jon Kolko as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you plan to
download and install the Well Designed How To Use Empathy Create Products People Love Jon Kolko, it is
certainly simple then, past currently we extend the member to purchase and make bargains to download and
install Well Designed How To Use Empathy Create Products People Love Jon Kolko as a result simple!

Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson 2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus
afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun
gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Val van een fundamentalist Mohsin Hamid 2012-01-30 De val van een fundamentalist is een intense en
ontroerende roman waarin Mohsin Hamid op verfijnde wijze een klassiek drama over liefde en verval in een
modern verhaal verweeft. In het schemer van de bazaar in Lahore praat een Pakistaanse man met een
geheimzinnige Amerikaan. Als de avond vordert, neemt de spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat er
vooraf ging aan hun ontmoeting. De Pakistaanse Changez is het levende bewijs dat de Amerikaanse droom
bestaat. Als gaststudent studeert hij cum laude af aan Princeton, wat hem een prestigieuze baan als
financieel analist oplevert. Hij bloeit op in het bruisende Manhattan en wordt verliefd op de rijke en knappe
Erica, die hem in de New Yorkse society introduceert. De mogelijkheden lijken onbegrensd totdat de
aanslagen van 11 september plaatsvinden. Terwijl de wereld om hem heen is veranderd, wordt de
ontluikende relatie met Erica ruw verstoord door geesten uit haar verleden. De waarde van macht, geld en
zelfs de liefde verliezen hun betekenis voor Changez en hij neemt een drastisch en onomkeerbaar besluit.
De rest van de dag Kazuo Ishiguro 2013-07-11 'De rest van de dag' van Nobelprijswinnaar Ishiguro werd
bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen.
In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens, een ouder wordende Engelse
butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven lang
heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever, maar achteraf blijkt dat hij de ware aard van
de gebeurtenissen verkeerd heeft ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd bekroond met de Booker Prize en
werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de
meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met
de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze
wankele verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Ons betere ik Steven Pinker 2011-12-15 De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het
nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat
Steven Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven is
verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we met anderen te maken
krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en
zelfbeheersing op den duur sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een
indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid.
STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard
University. Hij schreef over taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke
geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het unieke van Steven
Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat
maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het
denken is een rijk boek waarin Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de manier waarop we
daarmee als biologische en sociale dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil
raken van een fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke
boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie?
Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt

gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit
hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom
sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap,
zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New
Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn
wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New
York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van
de honderd invloedrijkste mensen.
De fouten van de moeder Danielle Steel 2013-11-04 Danielle Steel, De fouten van de moeder Elke vrouw
maakt keuzes, maar wat kies je als je familie op het spel staat? Olivia Grayson heeft altijd voor haar werk
gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd. Olivia wil dat goedmaken met een droomvakantie,
maar het loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar kinderen nu dezelfde fouten als hun
moeder? Danielle Steel heeft van haar 85 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50
landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de
bestsellerlijst van The New York Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is haar populariteit ongeëvenaard.
Tom Trikkelbout Elwyn Brooks White 1947
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen garantie op een
gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat
Daniel Goleman ons kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele
vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang
voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig
talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Kintu Jennifer Nansubuga Makumbi 2020-04-08 ‘Kintu bruist van energie en wemelt van de gedenkwaardige
personages.’ – Sunday Times Best Book of the Year Met een mengeling van orale verteltradities,
volksverhalen, mythen en bijbelse elementen brengt Jennifer Nansubuga Makumbi een bijzonder kleurrijke
cast van personages tot leven. In dit meeslepende epos over de trotse Kintu-stam neemt ze ons mee naar het
onbekende Oeganda van voor het koloniale tijdperk tot nu. Kintu vertelt over het leven van de machtige
stamhouder Kintu Kidda, die in 1750 op reis gaat om trouw te zweren aan de nieuwe koning. Het noodlot
slaat echter toe als hij zijn ongehoorzame adoptiezoon een te harde klap verkoopt, waarna de zoon overlijdt.
Wanneer de biologische vader hierachter komt, ontketent hij een vloek die Kintu’s clan nog generaties lang
zal blijven achtervolgen. ‘Met deze meesterlijk uitgevoerde roman doet Jennifer Nansubuga Makumbi voor de
Oegandese literatuur wat Chinua Achebe deed voor de Nigeriaanse literatuur.’ – The Guardian
Geschiedenis van de westerse filosofie Jean-François Revel (pseud. van Jean-François Ricard) 1971
Een stralende toekomst Rebecca Makkai 2019-10-01 'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en
hoopvol.' DWDD Boekenpanel Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een
bijzondere collectie binnen te halen. Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert de
aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico wordt Yales vriendenkring snel kleiner, totdat hij
alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft. Dertig jaar later gaat Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter
die haar niet meer wil spreken. Daar logeert ze bij een vriend, die fotograaf was in Chicago in de jaren 80 en
wordt zo opnieuw geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aidscrisis heeft gehad op haar leven.
De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en ontroerende wijze samen in een onvergetelijk slot.
'Een van de eerste romans die verslag doet van de aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een
meeslepend verhaal over het leven in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk verhaal over
vrienden die onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hun menselijkheid trachten te behouden.' People
Magazine 'Een hartverscheurend verhaal over liefde en verlies maar ook over diepe verbondenheid.' Oprah
Magazine 'Buitengewoon aangrijpend, levendig en hoopvol.' The Guardian
Well-designed Jon Kolko 2014 "A new way to create-and then disrupt Industry disruption is no longer
isolated to a unique product or service. Today's consumer needs engagement in order to be swayed to
interact, connect, and buy your next offering. Achieve this and you'll achieve success. Sharp and refreshing,
design insider and expert Jon Kolko offers a new view and usable process for conceiving and building
powerful, emotionally resonant new products in this new book. In Well-Designed, Kolko-VP at MyEdu and
Founder and Director of the Austin Center for Design--shows how deep, meaningful engagement happens
when products and services are delivered in an authentic way, when consumers see them less like
manufactured artifacts and more like good friends. The key is empathy-driven design thinking, using a
process of storytelling and iteration, with results that provoke emotion, change behavior, and create deep
engagement. Kolko, who has been engaged in this process of design for more than 15 years, now shares a
concrete set of steps for identifying lucrative opportunities, designing for innovation, and producing products
that have deep, meaningful emotional engagement. By following this process, readers will learn how to raise

the role of design to a strategic competency"-Library Service Design Joe J. Marquez 2016-07-08 Service design is a holistic, co-creative, and usercentered approach to understanding user behavior for creating or refining services. Use this LITA Guide to
help as a toolkit for implementing service design studies and projects at all types of libraries. It begins with
directions for how to create a service design team and assembling a user working group for your library and
move through the various phases in a service design journey. The authors outline the tools required to gain
insights into user behavior and expectation and how to diagnose the difference between a symptom and a
problem users face when interacting within the library environment. The guide features a series of examples
that the service design team can use to learn how to work with library staff and patrons to find out what
current user experience is like and how to refine services to better meet user expectations.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal
aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe
wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo
goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo
plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een
griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de
lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle
boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten
of u dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk
tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm
Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming
werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend
zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Een tijd voor empathie Frans de Waal 2012-04-04 Empathie het vermogen om de emoties van anderen te
kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen is een zeer oude verworvenheid die zich volgens
Frans de Waal in ons lichaam én in onze geest heeft genesteld, en waardoor we als soort hebben kunnen
overleven. Sociaal, onbaatzuchtig gedrag, dat ook bij andere dieren dan de mens voorkomt, is volgens hem
minstens net zo belangrijk als het recht van de sterkste. Na deze constatering gaat De Waal nog een stap
verder en plaatst zijn onderzoek in een maatschappelijk kader. Als empathie zo belangrijk is voor de
menselijke soort, moet de politiek daar dan niet meer op inspelen? De Waal schetst hoe onze soort omgaat
met armoede en stelt dat ook het bedrijfsleven sociale verantwoordelijkheid zou moeten nemen zodat we een
samenleving bouwen met een hogere graad van solidariteit. Frans de Waal gidst ons door de nieuwste
inzichten op het gebied van psychologie, neurowetenschappen en gedragsbiologie in zijn kenmerkende, zeer
toegankelijke stijl, ondersteund door eigen observaties van mensen en primaten. Frans de Waal (1948) is
hoogleraar psychologie aan de Emory University in Atlanta en directeur van Living Links, dat deel uitmaakt
van het Yerkes National Primate Research Center van de Universiteit van Emory. Hij staat in de top 100 van
meest invloedrijke mensen van het tijdschrift TIME. Van hem verschenen eerder bij Uitgeverij Contact Van
nature goed, Chimpanseepolitiek, De aap en de sushimeester, De aap in ons en De aap en de filosoof.
Orkaanseizoen Fernanda Melchor 2020-02-19 De Heks is dood. Vermoord. De ontdekking van haar lijk in
het Mexicaanse dorpje La Matosa ontketent een storm van geruchten en verdenkingen. Er was weinig
bekend over de zonderlinge vrouw, behalve dat ze ooit een fortuin zou hebben geërfd. Na haar dood komen
details aan het licht die bij elkaar een beeld schetsen van een diep verdeeld en gruwelijk dorp. De Heks blijkt
omringd te zijn geweest door een duistere verzameling personages: jonge mannen die op zoek zijn naar
cocaïne en goedkope seks, jonge zwangere vrouwen die een abortus willen. 'Orkaanseizoen' is een roman
over de giftige cocktail van armoede, verlangens, onwetendheid en bijgeloof. En over het grootste probleem
van Zuid-Amerika: machistisch geweld tegen en moord op vrouwen. Fernanda Melchor schreef haar verhaal
in een proza met orkaankracht - woest en ritmisch. Haar personages krijgen zoveel diepgang dat je zelfs voor
de treurigste types nog sympathie kunt opbrengen.
Emotionele Vergelijkingen Chip Conley 2012-08-22 Wiskunde maken van emoties lijkt tegenstrijdig, maar
in dit boek is het inspirerend en ongelooflijk effectief. Een voorbeeld: Geluk = Plezier - Angst. Aan de hand
van het persoonlijke verhaal van de auteur wordt een heldere methode gepresenteerd die zichtbaar maakt
wat je wel en nétt kunt beïnvloeden. Het resultaat is dat je objectief over je emoties nadenkt, de
noodzakelijke aanpassingen doet, zodat de emotionele balans wordt hersteld.
De sneeuwkoningin Hans Christian Andersen 2020-06-24 Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel
die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed was als kwaad. Verrukt besloten de
trollen om hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar onderweg
barstte de spiegel en de scherven verspreidden zich over de wereld. Zo werden sommige scherven ramen en
werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun ogen of
in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis

van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was
een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde
sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige
tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn
vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is met zijn
speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name
door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De
sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april,
gevierd als Internationale Kinderboekendag.
Empathie Roman Krznaric 2014-09-10 Volgens Roman Krznaric hoort empathie nu eenmaal bij mensen.
Sterker nog; het verbetert onze kwaliteit van leven. En is empathie de motor achter sociale verandering.
Krznaric onderzoekt in zijn nieuwe boek 'Empathie' hoe de hoog-empatische mens in elkaar zit en hoe we zo
iemand kunnen worden. Hiervoor sprak hij met acteurs, activisten, vormgevers, undercoverjournalisten,
verpleegkundigen, bankiers en neurowetenschappers. Roman Krznaric is mede-oprichter van de 'School of
life'.
Scheiden of blijven Mira Kirshenbaum 2016-08-10 Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel
twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze
vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het bijzondere van dit wijze en nuchtere
boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke gronden. Mira Kirshenbaum heeft als
relatietherapeute twintig jaar lang mensen geholpen bij het zoeken naar de beste oplossing. Haar kennis en
ervaring bracht ze bijeen in deze praktische gids. Ze stelt alle cruciale vragen over je relatie: * Welke fouten
kun je vergeven en welke niet? * Zullen de dingen die je dwarszitten beter of slechter worden? * Hoe goed is
je seksleven en hoe belangrijk vind je dat? * Wat krijg je als je weggaat; is dat beter of slechter? Vervolgens
helpt ze je verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de praktijk, antwoord op die vragen te
geven. Het resultaat is altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe waardevol je relatie is.
Als je besluit te scheiden zal dit boek je laten inzien waarom je dat wilt. Ook dat is goed nieuws, want je weet
nu waar je aan toe bent, en je geeft twee mensen hun vrijheid terug. 'Briljant.' - Shere Hite 'Als ik in die
situatie terechtkom, wil ik dit boek als raadgever.' - Dr. Pepper Schwartz, auteur van American Couples en
Love between Equals.
Alles is uitvogelbaar Marie Forleo 2019-10-09 Marie Forleo zorgt dat je stopt met uitstellen en helpt je je
dromen achterna te gaan. Voor iedereen die wil stoppen met uitstellen en aan de slag wil gaan. De miljoenen
fans van Marie Forleo halen hun hart op: het langverwachte boek is eindelijk hier. Alles is uitvogelbaar geeft
lezers de moed om, ondanks hun angsten, hun dromen waar te maken en significante veranderingen in de
wereld teweeg te brengen. Het geloof in ons eigen kunnen staat daarbij centraal. Alles is uitvogelbaar maakt
korte metten met disfunctionele overtuigingen en belemmerend gedrag. Forleo neemt je stap voor stap mee
in de achtbaan van creativiteit, verandering en vooruitgang. Dit meesterwerk helpt je boven alles jouw
innerlijke kracht aan te boren.
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 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 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.
Olive Kitteridge Elizabeth Strout 2015-08-04 Olive Kitteridge is gepensioneerd. Haar leven lang heeft ze
lesgegeven aan de kinderen van Crosby, een idyllisch gelegen kuststadje in Maine. Haar leerlingen hadden
vaak een ander beeld van haar dan zijzelf; nooit een blad voor de mond nemend, in haar eigen ogen altijd
oprecht, was ze toch meer gevreesd dan geliefd. Na haar pensionering wordt Olive meer dan ooit betrokken
bij de menselijke drama’s achter de keurige façades van het stadje, waardoor haar leven een diepere
betekenis krijgt. De succesvolle HBO-serie met Frances McDormand in de hoofdrol werd genomineerd voor
drie Golden Globes.
Zelfcompassie Kristin Neff 2011-08-12 Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar
compassie hebben met jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff
na haar pogingen om los te komen van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij
verkeerde mannen en in relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven
als ze zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het
moeilijk hebt, acceptatie dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je
eigen emoties, zonder te oordelen.
De stad der blinden José Saramago 2011-10-07 Een man wordt getroffen door blindheid, die besmettelijk
blijkt. Al snel ziet een groot deel van de bevolking van Lissabon niets meer. Alle slachtoffers worden door de
autoriteiten in een ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich daar verschrikkelijke taferelen af en

wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad pijnlijk actueel.
De 13 geboden voor ouders Amy Morin 2017-11-25 Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de
bestseller De 13 geboden. Helpt ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te stomen voor een
geslaagd volwassen leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller De 13 geboden verlegt haar
aandacht naar ouders en leert hun hoe ze hun kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen opvoeden.
Krijgen de kinderen van vandaag de flexibiliteit en mentale kracht die ze nodig hebben om de uitdagingen
van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te kunnen aanpakken? Met veilige ruimten en
trigger-waarschuwingen die zijn onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel volwassenen
onbewust hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin, de auteur die de kenmerken
identificeerde die geestelijk sterke mensen delen, geeft nu volwassenen - ouders, leerkrachten en andere
mentoren - de instrumenten die ze nodig hebben om mentalekracht-trainers te worden. Terwijl andere
boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders wat 'niet te doen', wat misschien wel
belangrijker is bij het opvoeden van mentaal sterke jongeren.
De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen
binnenvallen en hij en zijn familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in
concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet
zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al
is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een ongelooflijke
hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te overleven, maar
uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels
wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van een
onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
Victor Jan Valentijn Vis Mem Fox 1992 Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij
haar geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle illustraties in bonte
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
De moed van imperfectie Brené Brown 2013-10-08 Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe
moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar
jarenlange studie kwam ze tot tien stellingen over een `bezield leven : leven vanuit het gevoel dat je de
moeite waard bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan om
perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de
ruimte te geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen anderen wel niet denken? naar `Ik
ben goed genoeg . `Brené Brown pakt moedig alle duistere emoties aan die de weg naar een voller leven
belemmeren. Lees dit boek en wordt aangestoken door haar moed. Daniel H. Pink 'Mijn nieuwe Super
Soulmate. Oprah Winfrey
Examens in empathie Leslie Jamison 2015-04-06 'I am human; nothing is alien to me.' Het motto van Leslie
Jamisons bundel Examens in empathie is tevens de rode draad die deze volstrekt unieke verzameling
verbindt. In diepgravende en confronterende essays stelt Jamison fundamentele vragen aan de orde over ons
begrip van de ander. Hoe is het mogelijk ons in te leven in andermans leed? Door zich te verdiepen in het
complexe verschijnsel pijn - echte en verbeelde, van haarzelf en van anderen - legt Jamison een persoonlijke
en culturele noodzaak om te voelen bloot. Haar zoektocht naar de essentie van pijn en empathie bestrijkt een
breed scala aan onderwerpen, van armoedetoerisme tot fantoomziektes, van straatgeweld tot reality-tv, van
ziekte tot opsluiting. Jamison put op onverschrokken wijze uit haar eigen ervaring met ziekte en blessure en
geeft zichzelf zonder aarzeling volkomen bloot. Haar pijnlijk scherpe maar tevens geestige observaties en
haar virtuoze stijl katapulteren deze jonge ster naar de hoogste regionen van het literaire firmament.
'Examens in empathie is een werk van onvoorstelbaar plezier en onvoorstelbare pijn. Leslie Jamison schrijft
zo intelligent, zo meelevend en zo fel, verbazingwekkend dapper. Origineel, creatief en filosofisch - dit is het
essay op zijn best.' - Eleanor Catton, winnaar van de Man Booker Prize 2013 'Een duizelingwekkend en
genadeloos onderzoek naar pijn en hoe die ons in staat stelt anderen, en onszelf, te begrijpen. [...] De altijd
fijngevoelige Jamison zoekt de diepte. Verslag uitbrengen is nooit het doel, haar observaties van mensen,
reality-tv, muziek, film en literatuur zijn steeds het uitgangspunt voor onorthodoxe, metafysische
onderzoeken naar armoedetoerisme, gevangenisstraf, zinloos geweld, abortus, de HBO-serie Girls,
destructieve liefde en vastgeroeste ideeën over vrouwelijke kunstenaars.' - Publishers Weekly
De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend
met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend,
gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt
verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen
het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke
eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen
van Jobs’ naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en
compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt
duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen –

zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte
band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest
succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd
Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook de “zachte kant” van de Appleoprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC
Handelsblad
Enders Game Orson Scott Card 2013-10-31 Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor
fantasy. Enders Game sloeg bij verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien
als het beste wat sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar
nauwelijks overleefd. Om een derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende
kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een sterschip van de Internationale Ruimtevloot. Ender
Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit,
waardoor de schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet
Zal het Ender lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?
Geen rust voor de doden Andrew F Gulli 2012-04-15 Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het
verhaal en bouwen de spanning op naar een explosieve finale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het
McFall Art Museum in San Francisco, wordt vermoord en zijn lijk in een ijzeren maagd in een Berlijns
museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht, veroordeeld en
geëxecuteerd. Tien jaar later is ex-rechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood
heeft gebracht. Hij wil iedereen die aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de
waarheid te achterhalen. Maar de moordenaar stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het verleden
begraven blijft...
De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert
beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten
ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
De Bonobo en de tien geboden Frans de Waal 2013-04-16 Hebben we religie nodig om goed te zijn? Frans
de Waal beantwoordt deze vraag door te kijken naar apen en andere dieren. Hoe dicht ze ook bij ons staan, in
een bonobogemeenschap is nog nooit een kerk opgericht. Maar dat is ook helemaal niet nodig: in het
goddeloze universum van de bonobo of de chimpansee bestaan medelijden, zorgzaamheid en
rechtvaardigheid wel degelijk. Dat deze eigenschappen ouder zijn dan de mensheid, laat De Waal zien in De
bonobo en de tien geboden, zijn verhalend geschreven boek over de evolutionaire basis van ons betere zelf.
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown 2016-02-23 Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent
om je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder
dat succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat
als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn
ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar
bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown
dat juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze
moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te
omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Praten met vreemden Malcom Gladwell 2019-10-15 In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat
het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet
toegerust zijn om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in,
herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in
onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand
effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met vreemden’ is een klassieke Gladwell: een
intellectueel avontuur waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen,
ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds
iets meer over de ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.
De wonderbox Roman Krznaric 2013-11-26 In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek naar
antwoorden op grote levensvragen. Die zoekt hij niet in de geluks-psychologie of bij zelfhulpgoeroes, maar in
de geschiedenis. De geschiedenis levert namelijk beproefde wijsheden op, gebaseerd op de levenservaring
van velen. Voor de Australische denker Roman Krznaric is de geschiedenis een `wonderbox vol
levenswijsheid. Of het nu gaat om opvoeding, werk, geld of sterven. In `De wonderbox komt Krznaric met
verrassende inzichten, gebaseerd op historische feiten en verhalen. Maak deze avontuurlijke tijdreis met
Roman Krznaric en verwerf gloednieuwe inzichten in moderne levenskunst. Roman Krznaric is
cultuurhistoricus en medeoprichter van en docent aan de School of Life in Londen. `Een boek vol verrassende
resultaten uit het verleden. Met wel degelijk resultaten voor de toekomst. de Volkskrant
Gelukkig ben ik niet de enige Brené Brown 2014-04-30 De zoektocht naar perfectie is vermoeiend en
meedogenloos. We worden constant opgejaagd door sociale verwachtingen die ons leren dat imperfect zijn

synoniem is aan niet goed genoeg zijn. Overal wordt ons verteld wie, wat en hoe we moeten zijn. Hierdoor
laten we niet zien waar we mee worstelen en beschermen we onszelf tegen schaamte, oordelen, kritiek en
verwijten door te doen alsof we het allemaal perfect voor elkaar hebben. Op basis van haar jarenlange
onderzoek en honderden interviews komt Brené Brown in Gelukkig ben ik niet de enige met een belangrijke
waarheid: we zijn juist met elkaar verbonden door onze onvolmaaktheden. Kwetsbaarheid is geen zwakte,
maar een reminder om ons hart en verstand open te houden voor de realiteit dat we allemaal in hetzelfde
schuitje zitten.
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