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‘Browns onderzoek en boeken hebben ons een nieuwe taal 

gegeven: een manier om te praten over ideeën, gevoelens en 

angsten die we allemaal hebben maar die we niet eerder onder 

woorden wisten te brengen. Ze zet ons ertoe aan iets moediger  

te zijn.’ – The Huffington Post

‘Met een frisse blik die onderzoek en humor samenbrengt,  

biedt Brown compassie en ideeën die tot nadenken aanzetten  

over relaties – met anderen en met jezelf.’ – Publishers Weekly

‘Mijn nieuwe Super Soulmate.’ – Oprah Winfrey

‘Fijne inzichten, praktische handvatten. En dat alles 

zonder belerend te zijn.’ – jan

‘Een boek dat leest alsof ze naast je staat te vertellen.’ 

– Managementboek.nl
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Heb de moed om alleen te staan

Met eerlijkheid en humor beschrijft 
Brené Brown onze eeuwige zoektocht 
naar ‘erbij horen’

Brené Brown heeft wereldwijd een gesprek op gang gebracht 

over de onderwerpen die zin geven aan ons leven: moed, 

kwetsbaarheid, liefde, verbondenheid, schaamte en empathie.

In haar nieuwe boek herdefinieert Brené Brown wat het 

betekent om er werkelijk bij te horen in een tijd van 

toenemende polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf 

geloven en alleen durven te staan wanneer dat nodig is. 

Met haar kenmerkende mix van onderzoek, verhalen en 

eerlijkheid duikt Brené in dit belangrijke onderwerp en geeft 

ze ons de moed die we nodig hebben om de weg naar onszelf 

en elkaar terug te vinden.

u Haar TED Talk over kwetsbaarheid werd meer 

 dan 30 miljoen keer bekeken

u Van haar boeken verkochten we al meer dan 

 200.000 exemplaren

u Gegarandeerd veel persaandacht

u Advertentie in Volkskrant Magazine

u Advertorials in nieuwsbrieven van Happinez

  en Psychologie Magazine

u Facebook-campagne

u Posters, boekenleggers en toonbankdisplay

u Ketenpromotie

1 3  F E B R U A R I  2 0 1 8

Brené Brown werkt aan de universiteit 

van Houston waar ze onderzoek doet 

naar moed, kwetsbaarheid, schaamte 

en empathie. Drie van haar boeken 

bereikten de eerste plaats van de 

New York Times-bestsellerlijst: 

De moed van imperfectie, De kracht 

van kwetsbaarheid en Sterker dan ooit.

Auteur: Brené Brown

Titel: Verlangen naar verbondenheid

Oorspronkelijke titel: Braving the Wilderness

Prijs: € 18,99

isbn: 978 94 005 0968 9

Verschijnt: 13 februari 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 208 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7693 9

cap e-book: € 13,99  

© Benedict Evans
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Brené Browns grote bestsellers  
in nieuwe vormgeving
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100.000 
verkocht

80.000 
verkocht

Auteur: Brené Brown

Titel: De moed van imperfectie

Prijs: € 17,99

isbn: 978 94 005 0977 1

Verschijnt: 13 februari 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 168 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7071 5

cap e-book: € 13,99  

Auteur: Brené Brown

Titel: De kracht van kwetsbaarheid

Prijs: € 19,99

isbn: 978 94 005 0978 8

Verschijnt: 13 februari 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 280 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 6948 1

cap e-book: € 14,99  
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Loesje over verandering

Verandering is van alle tijden. Toch is de wereld 

nog nooit zo snel veranderd als in de laatste 

twintig jaar. Alles is continu in beweging. Wat 

je nu weet of ziet kan morgen alweer anders 

zijn. Verandering laat zich niet managen. Het 

gebeurt. Soms omdat je een stap zet, soms 

terwijl je een andere kant op kijkt.

Wat doe jij? Waai je mee? Roei je ertegenin? 

Of vlieg je alvast vooruit? In dit boekje spreekt 

Loesje zich uit over grote en kleine 

veranderingen in het leven.

u Loesje is al meer dan dertig jaar 

 een begrip in Nederland

u Van elk Loesje-boek gaan meer dan 

 10.000 exemplaren over de toonbank

u Altijd een succes

Prijs: € 6,-

isbn: 978 94 005 0980 1

Verschijnt: 10 april 2018

Uitvoering: pocket, 11,5 x 17,5 cm 

Omvang: ca. 192 pag.

nur: 310, Pockets algemeen

Auteur: Loesje

Titel: Alles verandert voortdurend 

en dat zal altijd wel zo blijven



‘Scott Galloway is eerlijk, extravagant en provocerend.  

Dit boek lokt een vlucht-of-vecht-reactie uit en daagt  

je uit om echt anders te gaan denken.’ 

– Calvin McDonald, ceo van Sephora

‘De vier is een essentiële en veelomvattende tour de  

force die, net als Scott Galloway zelf, scherpzinnig,  

vermakelijk en uitdagend is. Net zoals in zijn legendarische 

mba-colleges zegt hij waar het op staat zonder welverdiende 

kritiek op businesstycoons of multinationals uit de weg te 

gaan. Dit boek moet je lezen.’ 

– Adam Alter, auteur van Superverslavend

6
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Hét businessboek voor 2018 

Google, Facebook, Apple en Amazon beheersen 
onze wereld: tijd om te begrijpen hoe ze werken

Scott Galloway is een van de meest gevierde business-

professoren ter wereld. Op zijn eigen unieke manier, die zijn 

colleges zo geliefd maakt, deconstrueert hij in De vier de 

strategieën van de vier multinationals die schuilgaan achter 

hun glanzende logo’s. Hij laat zien hoe zij – met een niet te 

evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele 

behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. 

En hij onthult hoe je deze inzichten kunt toepassen voor de 

groei van je eigen bedrijf of carrière.

Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze 

wilt doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, 

je moet de vier begrijpen.

u Scott Galloway is dé expert op het gebied van internet 

 en (online) retail

u Zijn wekelijkse YouTube-serie Winners and Losers heeft 

honderdduizenden views

u Een van de top 10-businessboeken van najaar 2017  

volgens Publishers Weekly

u Uitgebreide pr-campagne

u Advertorial op ICulture.nl en RTLZ.nl

u Campagne op LinkedIn

u Crosspromotie in onze andere businesstitels

2 0  F E B R U A R I  2 0 1 8

Scott Galloway is professor aan de Stern 

School of Business van New York 

University en geeft colleges over 

merkstrategie en digitale marketing aan 

tweedejaars mba-studenten. Hij is een 

serial entrepreneur die negen bedrijven 

heeft opgericht, waaronder L2, Red 

Envelope en Prophet.

Auteur: Scott Galloway

Titel: De vier

Oorspronkelijke titel: The Four

Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 0855 2

Verschijnt: 20 februari 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 15,5 x 23,5 cm

Omvang: ca. 240 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7698 4

cap e-book: € 14,99  



‘Een boek gevuld met duidelijke informatie en bruikbare tips, dat  

elke vrouw moet lezen. Onder andere onderwerpen als body image, 

communiceren en stress komen aan bod. Ze licht alles toe met verhalen, 

metaforen en humor. Ik vond het enorm leerzaam en pikte veel nieuwe 

dingen op waarvan ik wilde dat ik het eerder had geweten. Als je het uit 

hebt kun je met een gerust hart denken: ik ben normaal!’ 

– Iris van IkBenIrisNiet.nl

‘Ik ben fan van dit boek. Zoals de titel misschien al doet vermoeden, 

gaat het over seks. Letterlijk alles wordt besproken en dat is precies 

wat ik eens zocht. Ik heb een hoop geleerd, kan ik je zeggen. En weet je 

wat ik het allermooiste vond? Dat de hoofdboodschap is: “Iedereen is 

normaal.” Heel fijn, ik vind eigenlijk dat iedereen het moet lezen.’ 

– Merel van DeGroeneMeisjes.nl

8
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Iedere vrouw is uniek

Een boek dat je leert om met zelfvertrouwen 
en plezier goed in je vel te zitten

Seks geeft alleen echte voldoening wanneer je je 

lichaam begrijpt en weet wat je wilt. Op basis van recent 

wetenschappelijk onderzoek legt Emily Nagoski uit hoe je 

lichaam eigenlijk werkt, en het resultaat zal je verbazen. 

Want in tegenstelling tot bij mannen zijn de anatomische 

verschillen bij vrouwen veel groter – iedere vrouw reageert 

anders op seksuele stimuli. Seks heeft ook altijd een 

context: alledaagse problemen en stress spelen een grote 

rol als het gaat om opwinding, lust en orgasmen.

Met dit boek kan iedere vrouw de seksualiteit ontdekken 

waarmee ze zich comfortabel voelt en zichzelf kan 

identificeren. 

u New York Times-bestseller nu eindelijk 

 in het Nederlands

u Een verrijking voor je seksleven: een goed onderbouwd, 

eerlijk en verfrissend boek 

u Omarmd door bloggers (o.a. De Groene Meisjes 

 en Ik ben Iris niet)

u Auteur beschikbaar voor interviews

u Aandacht op lifestyle- en vrouwenblogs

u Uitgebreide publiciteitscampagne i.s.m. vrouwenbladen

u Facebook-advertising

Emily Nagoski doceert Women’s Sexuality 

aan het Smith College in Northampton, 

Massachusetts en promoveerde op het 

onderwerp Health Behavior. Haar 

kerngebieden zijn vrouwelijke 

seksualiteit, communicatie en relaties. 

Op haar blog TheDirtyNormal.com 

beantwoordt ze vragen en geeft ze 

advies over seksueel welzijn.

Auteur: Emily Nagoski

Titel: Kom als jezelf

Oorspronkelijke titel: Come As You Are

Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 0972 6

Verschijnt: 13 maart 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 400 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7695 3

cap e-book: € 14,99  



‘Een van de wijste en scherpzinnigste boeken 

over de natuur die ik ken. In mijn volgende 

leven zou ik graag een wolf willen zijn!’ 

– Peter Wohlleben, bestsellerauteur van  

Het verborgen leven van bomen

De vertaalrechten van het 

‘wolvenboek’ werden al  

voor verschijnen aan meer 

dan tien landen verkocht

10
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Wolven als bron van inspiratie

Een geweldig inkijkje in de intelligentie 
van dit mythische dier

Wolven voeden hun kinderen liefdevol op, bekommeren zich 

om ouderen en zieken en zijn in staat om tijdens het spel 

alles te vergeten en zich volledig te focussen. Ze denken en 

dromen, maken plannen en communiceren effectief met 

elkaar – en lijken zo meer op ons dan we denken.

De gerenommeerde wolvenonderzoeker Elli Radinger gaat aan 

de hand van fascinerende verhalen in op de kenmerkende 

eigenschappen van wolven, zoals vertrouwen, geduld, 

familiebanden, leiderschap, omgaan met tegenslagen en de 

dood. Ze onthult verrassende en veelal onbekende inzichten 

in het leven van wolven en toont aan dat we heel wat van ze 

kunnen leren.

u Een inspirerend boek over de wijsheid van wolven en 

 de kracht van de natuur

u Elli Radinger is een van de bekendste wolvenexperts 

 van Europa

u Inclusief 24 pagina’s kleurenfoto’s

u Auteursinterviews

u Boektrailer

u A2-posters beschikbaar

u Targeted Facebook-campagne

Elli H. Radinger gaf dertig jaar geleden 

haar baan als advocaat op om haar 

passie te volgen: onderzoek doen naar 

wolven. Ze brengt een groot deel van 

het jaar door tussen de wilde wolven in 

het Amerikaanse Yellowstone Park, en 

de rest van het jaar woont ze met haar 

hond in het Duitse Hessen.

Auteur: Elli H. Radinger

Titel: De wijsheid van wolven

Oorspronkelijke titel: Die Weisheit der Wölfe

Prijs: € 19,99

isbn: 978 94 005 0969 6

Verschijnt: 15 mei 2018

Uitvoering: gebonden met stofomslag, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 288 pag., geïllustreerd

nur: 410, Natuur populair algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7694 6

cap e-book: € 13,99  
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Inspiratie van Nederlandse bodem

Wat kunnen we leren van de tycoons die 
Nederland heeft voortgebracht?

Tycoons zijn machtige zakenmensen die de business waarin ze 

actief zijn, maar vaak ook de wereld, met hun invloed hebben 

veranderd. Vaak zijn ze er schatrijk van geworden, maar hun 

nalatenschap vormt ook een bron van inspiratie voor 

ondernemers van nu.

Ook in Nederland kennen we een aantal tycoons. Denk aan  

Jan en Jacob Poppen en de voc, Cornelis Verolme en de 

scheepsbouw, Albert Plesman en de luchtvaart en John de Mol 

en de televisiewereld. Zij hebben niet alleen zichzelf of hun 

bedrijf, maar ook Nederland internationaal op de kaart gezet.

Aan de hand van de verhalen van de bekendste Dutch  

Tycoons kijkt Jim Stolze naar hun succes en wat wij daarvan 

kunnen leren.

u Initiatiefnemer en organisator van TEDxAmsterdam

u Inspirerend boek over de grondleggers van de  

Nederlandse economie

u Inclusief een hoofdstuk over de tycoons van de toekomst

u Onlinebannercampagne via Adfactor

u Bloggerstour

u Uitgebreide Facebook-campagne

Jim Stolze is sinds 2008 op een missie om Nederland innovatiever  

te maken. Dat doet hij door inspiratie-events zoals TEDxAmsterdam, 

televisieprogramma’s zoals Toekomstmakers, het event StartupDelta, 

als mentor bij The Founder Institute en door het schrijven van 

boeken en het geven van lezingen. Op dit moment is hij Chief 

Strategy Officer bij SingularityU The Netherlands en ceo van Aigency, 

een platform voor PhD’s, developers en studenten om hun algoritmes 

te testen en te demonstreren bij corporates en ngo’s.

Auteur: Jim Stolze

Titel: Dutch Tycoons

Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 0671 8

Verschijnt: 20 maart 2018

Uitvoering: gebonden met integraalband, 16,5 x 22,5 cm

Omvang: ca. 240 pag., geïllustreerd

nur: 801, Management algemeen
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‘Manoush Zomorodi laat zien dat verveling een onmisbaar 

instrument is om onze levens gelukkiger, productiever en 

creatiever te maken; met praktische oefeningen voor 

iedereen die wil leren wegdromen.’ – Gretchen Rubin, 

auteur van Het Happiness Project

‘Vol makkelijke stappen om je dagen effectiever te laten 

zijn en je leven meer zin te geven. De mix van persoonlijke 

verhalen, neurowetenschap en data maakt dat je verveling 

gaat zien als een cadeau.’ – Charles Duhigg, auteur van 

Macht der gewoonte

‘Zowel Zomorodi als de maatschappij zelf hebben 

de afgelopen tijd de waarde van multitasken 

geherdefinieerd.’ – The New York Times
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Verveel en verwonder!

Het wordt tijd om ‘nietsdoen’ bovenaan  
je to-dolijst te zetten

Manoush Zomorodi, bekend van de podcast Note to Self, 

ging met tienduizenden luisteraars de uitdaging aan hun 

telefoongebruik drastisch te verminderen, zodat ze door een 

gezonde dosis verveling weer creatiever zouden worden.

Een pleidooi voor verveling bouwt verder op dit experiment 

en laat ons nadenken over ons leven in deze digitale wereld. 

Het boek laat zien wat er met onze hersenen gebeurt als  

we eens helemaal niets doen. Door middel van praktische 

stappen helpt het je minder drukte en meer helderheid in  

je werk en leven te ervaren. Oftewel: schakel alles uit en  

lees verder.

u Gestoeld op wetenschappelijk onderzoek

u Vol ervaringsverhalen van mensen die het programma 

hebben gevolgd

u Met een helder 7-stappenprogramma om van je 

techverslaving af te komen

u Auteur beschikbaar voor interviews

u Onlinecampagne met animatievideo

u Uitgebreide pr-campagne gericht op lifestylebladen 

 en -bloggers

Manoush Zomorodi is presentatrice 

van de wekelijkse podcast Note to Self; 

waarin ze een antwoord zoekt op de 

digitale dilemma’s in ons leven. Ze won 

verschillende prijzen voor haar werk. 

Ze woont in Brooklyn, New York.

Auteur: Manoush Zomorodi

Titel: Een pleidooi voor verveling

Oorspronkelijke titel: Bored and Brilliant

Prijs: € 19,99

isbn: 978 94 005 0833 0

Verschijnt: 6 maart 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7596 3

cap e-book: € 13,99  

© Amy Pearl
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Theo Hendriks is storyteller, partner bij Bex*communicatie in Amsterdam en medeoprichter 

van The Presentables. In 2010 won hij de European Excellence Award, in de categorie Change 

Communication. In de afgelopen jaren schreef hij vele corporate story’s en hielp hij ondernemers, 

bestuurders, leiders en starters bij het (her)vinden van hun eigen verhaal, waarmee ze krachtig  

en authentiek kunnen vertellen over hun drijfveren, ideeën en plannen zodat ze verandering en 

vernieuwing kunnen versnellen en mensen in beweging kunnen brengen. Daarnaast verzorgt  

hij regelmatig masterclasses, workshops en trainingen in binnen- en buitenland.

Eerder verschenen van zijn hand No Story, No Glory (over de kracht van verhalen) en Change  
the Script (over verhalen als versneller van verandering).

16
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Elk goed idee heeft een verhaal

Gebruik de kracht van verhalen om je ideeën tot 
leven te wekken en de wereld te veranderen

Stel: je hebt een goed idee, maar geen idee hoe je het de wereld 

in moet brengen. Voor je het weet breng je het om zeep door het 

te begraven in PowerPoints vol teksten, feiten, cijfers en 

argumenten, maar zo gortdroog en zielloos dat je er zelf al bijna 

niet meer in gelooft. Je kunt nog zo’n fantastisch idee hebben, 

zonder goed verhaal gaat het voor niemand leven.

Dit boek helpt je jouw oorspronkelijke idee te herontdekken en 

het gloedvol tot leven te wekken met de kracht van storytelling: 

tot de verbeelding sprekende eigen verhalen, voorbeelden, 

analogieën en metaforen. Verteld op het podium, op video en 

online. Met de juiste boodschap in de juiste vorm, steeds 

afgestemd op jouw publiek.

u Het belang van corporate storytelling wordt steeds groter

u Theo Hendriks is dé expert op het gebied van storytelling

u Hij werkt voor grote bedrijven en organisaties en is een 

veelgevraagd spreker

u Boektrailer

u Onlinecampagne

u Aandacht op diverse blogs

17

Auteur: Theo Hendriks

Titel: The Wow Starts Now

Prijs: € 19,99

isbn: 978 94 005 0884 2

Verschijnt: 17 april 2018

Uitvoering: gebonden met stofomslag, 11,5 x 18,0 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7638 0

cap e-book: € 13,99   

Ook 
leverbaar:
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18 © Caroline Westdijk
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Maak kennis met

de leukste boswachter 
van Nederland

Verschijnt 27 februari 2018

HANNE TERSMETTE

21
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Het is tijd om eropuit te gaan

Alles wordt leuker als je er meer van weet, 
en dat is ook zo in de natuur. Gaan dus!

We komen er allemaal achter: een leven lang Netflix is ook 

niet alles. Het is tijd dat we er weer op uit gaan. Weg van de 

schermen, de buitenlucht in! Qualitytime voor jezelf en elkaar. 

Nederland is supermooi en eigenlijk ook heel spannend, als je 

maar weet waar je moet zijn en wat je kunt zien en doen.

Boswachter Hanne is de aangewezen persoon om ons de leukste 

plekken te laten zien. Ze heeft onlangs een enorme switch 

gemaakt: van mojito-drinkend reclamemeisje naar no-nonsense 

boswachter. Ze is the new kid on the block in het wat oubollige 

boswachtersland: jong, energiek, nieuwsgierig, enthousiast en 

sportief. En ze weet alles van avontuur in de natuur.

u De leukste plekken in de natuur: alle de moeite waard om 

 er een dag voor uit te trekken

u Met een overzicht van originele activiteiten en highlights

u Boordevol tips over hoe je de mooiste dieren en planten spot

u Samenwerking met Natuurmonumenten

u Boekpresentatie in aanwezigheid van relevante media

u Online teasercampagne met boektrailer

u Uitgebreide publiciteitscampagne

u 1/1-advertenties in landelijke en regionale kranten

u Toonbankdisplay

u Ketenpromoties

Hanne Tersmette, bekend van meerdere 

tv-optredens en haar vlog, heeft de 

mooiste baan van de wereld: boswachter. 

Na een carrière in de communicatie 

besloot ze zich fulltime te richten op 

haar grote liefde: de natuur. Ze is bij 

Natuurmonumenten verantwoordelijk 

voor ‘haar’ gebied: het Naardermeer.

Auteur: Hanne Tersmette

Titel: Gaan

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 0971 9

Verschijnt: 27 februari 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 17,0 x 24,0 cm

Omvang: ca. 224 pag., geïllustreerd

nur: 410, Natuur populair algemeen

© Caroline Westdijk
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‘Het interessantste boek dat ik in lange tijd heb gelezen: het zet 

meteen aan tot actie. Ik heb er nieuwe ideeën uit opgedaan  om 

werknemers te motiveren, klanten te verrassen, studenten 

betrokken te houden en zelfs vakanties met het gezin te 

plannen. Als het leven een serie van momenten is dan hebben 

de Heath-broers de manier veranderd waarop ik mijn leven 

plan en leef.’ – Adam Grant, auteur van de bestseller Het kan 

ook anders en Optie B met Sheryl Sandberg 

‘Ik heb dit boek van voor naar 

achteren gelezen en leerde op 

elke pagina iets nieuws. 

Schitterend geschreven en 

briljant wetenschappelijk 

onderbouwd – ik raad het 

iedereen die ik ken 

aan.’  – Angela Duckworth, 

auteur van De grit-factor
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Creëer zelf rijkere ervaringen

Waarom zouden we de memorabelste 
momenten laten afhangen van toeval  
als we ze ook kunnen creëren?

Wat gebeurt er als een leraar een les voorbereidt die zijn 

leerlingen zich over twintig jaar nog herinneren? Wat gebeurt 

er als een manager een ervaring creëert die zijn klanten in 

verrukking brengt?

In dit boek laten Chip en Dan Heath zien hoe korte ervaringen 

levens kunnen veranderen. Zoals het experiment waarin twee 

vreemden elkaar in een kamer ontmoeten en drie kwartier later 

als beste vrienden vertrekken (Wat gebeurt er in die tijd?). 

Of het verhaal van een jonge miljardair die haar veerkracht 

dankt aan een vraag die haar vader stelde tijdens het eten 

(Wat was die vraag?).

De kracht van het moment betoogt op overtuigende wijze dat 

we zelf de vormgever kunnen zijn van rijkere ervaringen.

u Chip & Dan Heath zijn internationale bestsellerauteurs

u Hun boeken worden in meer dan dertig talen vertaald

u Wetenschappelijk onderbouwd en praktisch toepasbaar

u Aandacht op business- en managementblogs

u Campagne op LinkedIn

u	 Facebook-advertenties

u	 Crosspromotie in onze andere businesstitels

Chip Heath is professor Organisatiekunde aan  

de Graduate School van Stanford University,  

zijn broer Dan Heath is verbonden aan Duke 

University. Ze schrijven columns voor het 

tijdschrift Fast Company en hebben, samen of 

alleen, gewerkt met organisaties als Nike, The 

Nature Conservancy, Microsoft, Philips, Vanguard, 

Macy's, usaid en de American Heart Association.

Auteur: Chip Heath & Dan Heath

Titel: De kracht van het moment

Oorspronkelijke titel: The Power of Moments

Prijs: € 19,99

isbn: 978 94 005 0981 8

Verschijnt: 23 mei 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 15,5 x 23,5 cm

Omvang: ca. 304 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7699 1

cap e-book: € 13,99
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De kunst van het opruimen als manga

Een graphic novel die de magie van 
Marie Kondo's wereldberoemde methode 
tot leven brengt

Maak kennis met Chiaki, een jonge vrouw uit Tokyo die  

worstelt met een overvol appartement, rommelige relaties en 

een gebrek aan richting in haar leven. Na een klacht van haar 

aantrekkelijke buurman over de droevige toestand van haar 

balkon schakelt ze Marie Kondo in. Met leuke en inzichtelijke 

lessen helpt Kondo Chiaki haar huis – en leven – weer op  

orde te krijgen.

Deze volledig geïllustreerde casestudy is ideaal voor mensen 

die op een leuke manier kennis willen maken met de 

KonMari-methode, maar ook voor fans die eraan herinnerd 

willen worden hoe je juist die dingen behoudt die joy sparken.

u Dé bestseller uit Japan in de meest Japanse uitvoering ooit

u Van haar boeken verkochten we al meer dan 

 85.000 exemplaren

u Met illustraties van de bekroonde manga-artiest 

 Yuko Uramoto

u A2-posters beschikbaar

u Samenwerking met influencers

u Uitgebreide publiciteitscampagne

u Online-advertising met aansprekende boektrailer

De Japanse Marie ‘KonMari’ Kondo is 

een wereldwijd fenomeen. Ze is de 

auteur van de bestseller Opgeruimd!, 

waarvan ruim acht miljoen exemplaren 

werden verkocht in meer dan 40 talen. 

Ze heeft inmiddels twee jonge 

dochters die ze de kunst van het 

opruimen met de paplepel ingiet.

Auteur: Marie Kondo

Titel: Opgeruimd! – De manga

Oorspronkelijke titel: The Life-Changing Manga  

of Tidying Up

Prijs: € 15,-

isbn: 978 94 005 0979 5

Verschijnt: 10 april 2018

Uitvoering: paperback, 13,3 x 18,4 cm

Omvang: ca. 192 pag., geïllustreerd

nur: 770, Psychologie algemeen
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