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Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar
geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al
eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere school
dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent
dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we erachter
kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste
pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en de
daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen
telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online
op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield van
Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte
alleen niet dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets mis.
Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam
gek. Ik moet weten dat er iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn
telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt,
zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
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 15jarig meisje wandelt aan de hand van een leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van het
bezoek dat de kerstman aan hun huis brengt. Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op rijm. Vanaf
ca. 4 jaar
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit
om bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven.
Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar
dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd
teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op
verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als Mrs
Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die
prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur.
Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert Louis
Stevenson en werken van Tom Holland.
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een
politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties
probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont
geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt
steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Live Your Dash Linda Ellis 2011 Sharing her messages of joy, hope and positive energy, the author of the
internationally acclaimed poem “The Dash”, presents inspirational stories, essays and poetry on how to live life

to the fullest, along with tales of people who have been “touched by the dash”.
Abundant Life Tayo Tychus 2022-05-25 Abundant Life takes the reader on a transformational journey on finding
the keys to unlock the abundance within. It is a fun, rich and relatable book that serves as a guide to living
abundantly starting today. From answering the question, ‘What is Life?’, Pastor Tayo Tychus shares powerful
insights from scripture to lead you to this simple, life-changing truth: Abundant Life is a promise already fulfilled.
You can receive that promise like a gift and live to the overflow in every area of your life. If you are exhausted
with an ordinary life filled with not-enoughs, or you are ready to make a greater impact, you no longer have to
look outside of you because the abundance you’ve desired has been in you all along!
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?
De profeet Kahlil Gibran 2015-02-07 Kahlil Gibran, de auteur van het prachtige boek 'De Profeet', stond op het
kruispunt van twee werelden: die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en
tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans meesterwerk 'De profeet' worden het oosten en het westen
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. 'De profeet' wordt universeel als Gibrans
beste werk beschouwd en verschijnt nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je ernaar
streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op gewin. Want als je streeft naar winst ben je
niet anders dan een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet
tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed." Want voor de vrucht is
geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'– Kahlil Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran
(1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde
zich tot schrijver, filosoof en kunstenaar.
De onbeduidende Jude Thomas Hardy 2020-09-21 De onbeduidende Jude (Jude the Obscure) wordt algemeen
beschouwd als de beste roman van Thomas Hardy. Het boek schildert het leven van individuen die worden
vermorzeld door krachten die ze niet kunnen beheersen. Jude Fawley is een onbeduidende wees die ervan
droomt aan de universiteit in Christminster te kunnen studeren. Iemand te worden. Dan komt het aardse
plattelandsmeisje Arabella Donn in zijn leven, en hij raakt op een zijspoor. Jude trouwt met Arabella, maar zij
verlaat hem. Vervolgens wordt hij verliefd op zijn nicht, Sue Bridehead. Met haar lijkt hij het geluk te vinden.
Maar als het noodlot toeslaat, blijkt verrassend genoeg de moderne en geëmancipeerde Sue eraan onderdoor te
gaan. Deze roman, gepubliceerd in 1895, zou Hardy’s laatste zijn. De openheid over seksualiteit, de kritiek op
het huwelijk, op het universitaire systeem en op de Kerk schokten het publiek. Hardy richtte zich de rest van zijn
leven uitsluitend op zijn poëzie. De taal van Thomas Hardy is prachtig, geestig, scherp en eigenzinnig. Zijn
decorbeschrijvingen zijn fenomenaal.
Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere
af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je
spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort
vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij
vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in
beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug,
vriend.' IN de wereld waarin Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw.
Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld
waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit
weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich
ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij
het moet opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
Ageing Rewired Lynne Dorling 2022-08-28 Lynne Dorling, MCIPD and positive psychology coach, has spent the
last couple of years researching the topic of ‘positive ageing’. In Ageing Rewired, she shares findings from her
own research, coaching case studies and highlights from selected secondary research on this topic. The
demographic age shift has been well documented and for the first time ever in the UK, there are more people
aged 60 and over than there are aged 19 and below. Whilst this obviously has huge implications for society,
health systems and government, Lynne tackles the issue from an individual perspective encouraging people to
take a more proactive approach to their own ageing process. Much of the existing advice for approaching later
life focuses on the physical elements of ageing. Ageing Rewiredtackles this subject from an emotional and
psychological angle. There is some compelling evidence for the advantages of taking control of our own mind set

to optimise our later years. Lynne has identified 8 positive character traits which ‘super agers’ have in common
and draws on her 20 years of coaching experience to illustrate these. The good news is that all of these traits
can be developed. The book defines each characteristic, explains why it’s important and offers tips and
techniques for enhancement. She challenges some of the negative stereotypes and assumptions around ageing,
show casing real life pioneers who live and breathe the qualities we can all influence if we choose to do so.
Lynne also sets the tone and engages the reader by sharing her own personal experiences of ageing.
Don Juan Byron 2013-04-08 In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don Juan het idee van de ultieme
vrouwenverleider, maar in Lord Byrons satirische epos zijn de rollen omgedraaid: de onschuldige titelheld laat
zich verleiden door een reeks vrouwen. De Britse dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië aan het werk
en een jaar later werden de eerste twee canto's anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud werd als immoreel
beschouwd, en misschien juist daarom werd het gedicht ongekend populair. Byron noemde het zelf een 'epische
vertelling' zonder een strakke verhaallijn. In navolging van de door hem bewonderde klassieken beloofde hij wel
dat er liefde, oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen. Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk
beschouwd.
Het boek van vreugde Douglas Abrams 2016-09-21 ***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de
categorie Beste Non-fictie.***De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten
overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de
vrolijkste mensen ter wereld.Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu
naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. Tijdens deze
bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van
een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding.Douglas Abrams was bij de gesprekken
aanwezig en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je blij van wordt, alleen al vanwege de liefdevolle manier
waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de
respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de christelijke
traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk
die verschillen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde
te brengen.
Zen en de kunst van het motoronderhoud Robert Pirsig 2017-12-29 In Zen & de kunst van het motoronderhoud
verhaalt Robert M. Pirsig over de motorfietstocht die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een
zomermaand lang van Minnesota naar Californië maken. Het is het spannende en wanhopige relaas van een
vader en een zoon die bevangen worden door een steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van het
motoronderhoud is een van de belangrijkste en invloedrijkste boeken van de afgelopen halve eeuw. Het is een
persoonlijke en filosofische zoektocht naar de fundamentele vragen van het bestaan, en een lucide bespiegeling
over hoe wij beter zouden kunnen leven.
Alice in Wonderland Lewis Carroll 1965
De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar
moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond
op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste
boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar
schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen
van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende
oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De
boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New
York Times
Hardcore History Dan Carlin 2020-01-21 Getipt door DWDDHet verhaal van Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin
die duizenden Joodse kinderen reddeWenen, eind jaren dertig. De vijftienjarige Stephan en zijn beste vriendin
Zofie-Helene hebben een zorgeloze jeugd, maar hun leven staat op het punt om te slaan. Stephan is Joods en
Zofie-Helene is de dochter van een opstandige krantenuitgever. Als Hitler de macht grijpt, slaat het noodlot
toe.Maar er is licht in de duisternis. De Nederlandse verzetsstrijder Truus Wijsmuller-Meijer zet haar leven op het
spel om Joodse kinderen naar veiliger gebied te smokkelen, terwijl landen hun grenzen sluiten. Als GrootBrittannië aangeeft kinderen uit het Duitse Rijk toe te laten, is 'tante' Truus vastberaden en dwingt ze
toestemming af van de gevreesde SS'er Adolf Eichmann om de kinderen te redden...In een race tegen de klok
begeleidt ze Stephan, Zofie-Helene en uiteindelijk duizenden anderen kinderen op een levensgevaarlijke tocht
naar een onzekere toekomst. Kan ze de kinderen – en zichzelf – in veiligheid brengen?Over De laatste trein
naar vrijheidGetipt door het boekenpanel van De Wereld Draait Door‘Adembenemende roman en een krachtig
eerbetoon aan deze helding.’ - Zin'Een van de grootste helden uit de Tweede Wereldoorlog.' – Eva Jinek over
Truus Wijsmuller-Meijer'Een geweldige vertelling over de kindertransporten, een roman vol compassie, hoop en
liefde.' – Heather Morris, auteur van De tatoeëerder van Auschwitz'Een briljant portret van een vrouw die het
onmogelijke doet om kinderen te redden.' – Kristin Hannah, auteur van De nachtegaal'Een aanrader voor

iedereen die denkt dat één persoon niet het verschil kan maken.' – Karen Joy Fowler, auteur van De Jane
Austen Leesclub'Deze roman, gebaseerd op historische feiten, steekt boven het maaiveld uit. Het boek herinnert
ons er op huiveringwekkende wijze aan hoe het kwaad geleidelijk aan in het dagelijks leven kan doorsijpelen.' –
Publishers Weekly'Verhelderend en zorgvuldig onderzocht. Een rijke roman over een opmerkelijke vrouw,
bijgestaan door een meeslepende cast van fictieve personages.' – Booklist (starred review)'Een adembenemend
verhaal.' - Margriet
Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste
astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven
Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en
de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten,
bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele
mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn
voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij
waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige
omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het
op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven
probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om
tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
G Strings & Gangsters Steve Bennett 2022-07-23 Valentina yearns for love, happiness, and security, aspects
sadly missing from her life. As the highest-paid exotic dancer in the City of London, she despises the gangsters
who have taken over the club she once loved. Hiding so many secrets, her life is a myriad of identities, wearing
multiple masks of secrecy to protect herself and others from hurt and harm. Concealing the realities of her job
from loved ones is a painful pretence, leaving her isolated and mistrusting. Sean Kelly is the Detective Chief
Inspector, tasked to bring down the organised crime gang, unaware that Valentina has been recruited by the
Secret Service to work undercover with the syndicate. The gangsters want Valentina on their team. The
syndicate doesn’t make offers, they make demands, with resistance resulting in life-threatening danger and
criminal atrocities. Valentina finds her heart unexpectedly in a tug-of-war triangle with the love of two men. Torn
between the hero cop she loves, and the millionaire syndicate boss, a highly educated and cultured bad boy she
finds herself irresistibly attracted to. Their lives in danger at the hands of the barbaric syndicate, the relationship
between Valentina and Sean is a slow-burning fuse, building into an explosive pairing, What brought them
together now threatens to tear them all apart.
Maak je bed op Admiraal William H. McRaven 2017-10-04 Admiraal William H. McRaven sprak in 2014 bij de
diploma-uitreiking van de Universiteit van Texas. Hij vertelde hoe zijn opleiding tot Navy SEAL hem zijn hele
leven lang heeft geholpen om succesvoller en gelukkiger te zijn. Zijn speech ging viral en werd meer dan tien
miljoen keer bekeken. In Maak je bed op vertelt hij meer over de principes die hem niet alleen in zijn militaire
carrière veel hebben opgeleverd, maar ook daarbuiten. Met leuke voorbeelden en wijze lessen toont hij dat
discipline en doorzettingsvermogen voor iedereen binnen handbereik zijn. Hoe haal je meer uit jezelf, ga je
uitdagingen aan en overwin je tegenslagen? Begin de dag met je bed opmaken.
Keeping Your Smile Jeff A. Johnson 2010-04-01 Filled with warmth, humor, and honesty, Keeping Your Smile is
a resource for anyone who cares for children and who wants to manage their own stress, tension, or anxiety
before burnout becomes an overarching obstacle in their daily interactions with children. Jeff A. Johnson, a child
care professional who wrote about his own burnout in Finding Your Smile Again, offers strategies, activities, tips,
and tools help caregivers and educators work with children with passion and maintain a satisfying career in the
field. Included are profiles of several professionals who have experienced burnout and survived to become
stronger, better care providers.
De verkeerde kist Robert Louis Stevenson 2019-08-19 Robert Louis Stevenson schreef de zwarte komedie De
verkeerde kist samen met zijn stiefzoon, met wie hij nog twee romans schreef. Het boek gaat over twee broers
die de laatste overlevenden zijn van een investeringsplan waarbij de laatste nog levende deelnemer al het geld
van de anderen krijgt uitgekeerd. Het boek werd in 1966 verfilmd met Michael Caine in de hoofdrol. De Schotse
schrijver Robert Louis Stevenson (1850-1894) werd vooral bekend met zijn piratenroman Schateiland uit 1883,
maar hij schreef vele romans, reisverhalen, gedichten en toneelstukken. Zijn werk werd veelvuldig verfilmd.
Graaf in Moskou Amor Towles 2017-02-14 Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het
postrevolutionaire Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een
levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats
van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest tumultueuze
decennia in de Russische geschiedenis. Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert
kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen

samen alle geheime gangen en krochten van het hotel, en er ontstaat een hechte band.
Een kwestie van hoffelijkheid Amor Towles 2012-01-25 New York, oudjaarsavond 1937: de vriendinnen Katey en
Eve, twee provinciaalse schoonheden die de wereld willen veroveren, laten in een jazzkelder hun oog vallen op
de charmante Tinker Grey. Een turbulente ménage à trois begint, tot een auto-ongeluk een einde maakt aan hun
spel. Met als vrienden een verlegen multimiljonair, een losbol uit het welvarendste deel van Manhattan en een
vastberaden weduwe die haar tijd ver vooruit is, leert Katey hoe de de hoogste kringen hun waardigheid
ontlenen aan rijkdom en status. Maar ook leert zij hun onder de oppervlakte sluimerende ambities, jaloezie,
onbetrouwbaarheid en wensdromen kennen. Terwijl Katey bedenkt hoe ze Tinker terug in haar leven kan krijgen,
ontdekt ze dat toevallige ontmoetingen van allesbepalende invloed op je leven kunnen zijn.
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.
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
Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie 2013
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03 Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze
neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag
verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22
maanden van zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn
bijzondere levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als
al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een
kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in
maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het
leven zijn hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie
tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest vervullen.
De reisgenoten J.R.R. Tolkien 2012-11-12 In een rustig dorpje in de Gouw krijgt een jonge hobbit een immense
taak. Hij moet een gevaarlijke reis door Midden-aarde ondernemen naar de Doemberg om daar de Ene Ring te
vernietigen. Alleen op die manier kan hij voorkomen dat Sauron de Zwarte met zijn heerschappij de hele wereld
zal overmeesteren. Zo begint J.R.R. Tolkiens klassieke verhaal In de ban van de ring, dat vervolgd wordt in De
twee torens en De terugkeer van de koning. 'Meesterwerk? O, ja, daar bestaat geen twijfel over.' - Evening
Standard 'Uniek, groots en meeslepend.' Algemeen Dagblad
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther
Greenwood in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat lopen bij een
populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten de schoolbanken
geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer
bij haar moeder in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie, totdat opname
in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk verslag van een ambitieuze
jonge vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in
Esthers waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste
krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar)
een Amerikaanse klassieker geworden.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Timesbestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te
gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten
en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen
waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus
ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen, maar
bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers

van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek
nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de
literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Letting Myself Go Buzzy Enniss 2007-01-01
De ellendigen Victor Hugo 1895
Het portret van Dorian Gray Oscar Fingall O'Flahertie Wills Wilde 1991 Een jongeman behoudt een stralend
jeugdig uiterlijk terwijl zijn portret steeds meer de sporen van zijn perverse leven gaat vertonen.
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Haemin Sunim 2017-06-09 Koreaanse megabestseller
over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de invloedrijkste
boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse boeddhistische
monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en
spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo
legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim
laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn
tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen
rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen
ziet als je er de tijd voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol
wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn
diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een
lieve, bedachtzame vriend dan als het lezen van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op
zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke leven. Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet
denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor
de moderne tijd. Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse sleur – en over in het
oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken voor het
slapengaan.’ Real Simple
Beminde Toni Morrison 2020-07-02 Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede
helft van de negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde om
haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en terroriseert haar moeder. Het
is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen.
Beminde is een schitterende en angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde Staten.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken
om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de
term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit
onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen laten zich
gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek
bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep
werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en
bereik je meer in minder tijd.
The secret Rhonda Byrne 2017-05-09 'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen
over de hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het
boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht.
De tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden
randje en een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor
onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van The
Secret? Wat kan het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de
Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een
droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit
mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het
onmogelijke... ‘Ik ben opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat
ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere impact op
m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. –
Catherine Keyl
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