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Samenvatting Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven
zakenman van dit moment - een eigentijdse mix van Thomas Edison,
Henry Ford, Howard Hughes en Steve Jobs. Hij laat zien dat ware
ambitie en inventiviteit nog steeds het verschil kunnen maken.

Details Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven vooral
zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar
City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau
te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een
inkijkje in het buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer van
Silicon Valley. Geschreven op basis van exclusieve gesprekken met Elon
Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe
opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.

Ashlee Vance is een van de prominentste schrijvers over technologie van dit
moment. Hij schreef over Silicon Valley en de technologiesector voor The
New York Times. Nu werkt hij voor Bloomberg Businessweek.
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Citaten De uitmuntende biografie van Vance vangt het opmerkelijke
levensverhaal en de onstuitbare geest van Elon Musk. 
— Richard Branson

Dit rijke boek is waarschijnlijk het definitieve portret van een man die tot
nu toe vooral als karikatuur is neergezet. Tijdens het lezen van de laatste
pagina's zal elke lezer beseffen dat we moeten stoppen met de
vergelijkingen met Steve Jobs. Geef Musk wat krediet. Er is niemand
zoals hij. 
— The New York Times
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Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

Klik hier voor de boeken die in het najaar van 2015 zullen gaan verschijnen.
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