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Actress Beth Behrs of 2 Broke Girls presents a lighthearted, down-to-earth, and holistic
wellness guide to giving up the junk food junkie lifestyle and achieving physical and emotional
health. Before hitting her stride as one of Hollywood's hottest rising stars, Beth Behrs was a
junk-food-loving couch potato, high-strung and stressed out. And then one day, she decided
she'd had enough: she was going to take back her life. Beth began with simple steps that led
to big changes-and now she wants to help readers do the same. In The Total ME-Tox, Beth
shares her journey toward wellness, along with easy-to-follow healthy recipes, shrewd
shopping tips, and fun living-room fitness routines (a.k.a. "Meh Workouts") designed to
revitalize and inspire even the laziest among us. As entertaining as it is instructive, The Total
ME-Tox is an achievable program for looking and feeling great about yourself.
De meest uitgebreide biografie over het leven van topvoetballer Cristiano Ronaldo van
bestsellerauteur Guillem Balagué behoeft weinig introductie. De meest succesvolle en
bekende voetballer ter wereld maakte ruim 480 doelpunten in zijn carrière en verbrak vele
andere doelpuntenrecords. Verschillende malen werd hij verkozen tot beste voetballer ter
wereld en tot 2013 was hij de duurste voetballer aller tijden. In 2016 werd hij met Portugal
Europees kampioen. Toch is er niet heel veel bekend over de voetballer die opgroeide op het
Portugese eiland Madeira. Een opzienbarende biografie waar al meer dan 10.000 exemplaren
van zijn verkocht.
Voetbalkunstenaar Johan Cruijff is een icoon. Hij was misschien wel de beste speler aller
tijden. De invloed van zijn speelstijl en voetbalfilosofie was en is groot. Hij is een held, een
voorbeeld, een leermeester. Zowel voor- als tegenstanders luisterden geboeid als hij het
woord nam, op zijn onnavolgbare wijze. Johan Cruijff is van ons allemaal en daardoor heeft
iedereen zijn ‘eigen’ Johan: een mengeling van feit en fictie. Nu is dan het woord aan
hemzelf, in deze meeslepende autobiografie. Hierin geeft hij zíjn visie op alles wat hem
bezighield, op het voetbal en op het leven. Johan Cruijff – Mijn verhaal is een heel persoonlijk
boek, het enige met zijn éígen verhaal. Als je het leest, is het alsof hij zelf tegen je praat.
Eindelijk leren wij de echte Johan kennen. ‘Je bent net zo lang gestoord tot je een genie
bent.’ Johan Cruijff ‘Ik wist niks van voetbal voordat ik Cruijff leerde kennen.’ Pep Guardiola
‘Cruijff was een icoon, maar hij bleef gewoon. Ik kan me niet herinneren dat ik andere
wereldsterren heb ontmoet die zo benaderbaar bleven als hij.’ Edwin van der Sar ‘De beste
die er was en de beste die er ooit zal zijn! De man die ons spel heeft veranderd.’ Robin van
Persie ‘Johan is altijd een geweldige inspirator geweest. Zijn visie op voetbal wist hij geweldig
te verwoorden en daarbij wist hij je altijd aan het denken te zetten. Hij was een goede
dwarsdenker.’ Guus Hiddink ‘Een wonderlijk vrije geest, een briljant voetballer en een
buitengewoon mens (...).’ Mart Smeets ‘Ik heb vroeger altijd gedacht dat Cruijff een van de
beste voetballers was. Ik heb me vergist. Cruijff is de beste voetballer aller tijden.’ Willem van
Hanegem
Today's female athletes are taking sports to new heights. Carli Lloyd, Michelle Kwan, Jackie
Joyner-Kersee, Diana Taurasi, Billie Jean King, Serena Williams, and Venus Williams have
turned the old saying to play like a girl on its head. This 6-Pack of math readers introduces
these amazing female athletes to students while giving them the opportunity to demonstrate
their own perseverance while problem solving. By using real-world scenarios from soccer,
tennis, figure skating, and track, this informational text provides problem-solving examples that
allow students to explore mathematics in a meaningful, relevant way. The Let's Explore Math
sidebars and the clear mathematical charts and diagrams provide numerous opportunities for
students to practice what they have learned. The DOK-leveled Math Talk section includes
questions that facilitate mathematical discourse and higher-order thinking skills with activities
that students can respond to at school or home. With intriguing full-color images, the book
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includes text features such as a glossary, index, captions, and a table of contents to increase
understanding. Score an understanding of word problems with this engaging title! This 6-Pack
includes six copies of this title and a lesson plan.
Ik, Zlatan is het levensverhaal van de inspirerende Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic,
verteld in zijn eigen woorden en opgeschreven door David Lagercrantz (bekend van Wat ons
niet zal doden, het vervolg op de Millenium-serie van Stieg Larsson). Van straatjongen in een
immigrantenwijk tot superster in de Champions League, van Malmö tot Amsterdam, van Ajax
tot AC Milan: het leven van Zlatan leest als een voetbalsprookje.
If readers have ever wondered how soccer players "bend it like Beckham," they'll enjoy this
unique look at the science behind the world's most popular sport. Detailed text, fact boxes,
sidebars, and diagrams help readers understand the many ways scientific concepts are
applied on the soccer field. Readers also learn how scientific knowledge is put to use along
with the other areas of STEM – technology, engineering, and math – to help soccer players
train, avoid injury, and heal more quickly if they do get hurt. Full-color photographs place
readers in the middle of the action on the pitch.
‘Stap over je eigen schaduw. Wees meer, wees beter, wees groter, doe meer dan je kunt.’
Dat is de boodschap van Megan Rapinoe, een van de meest getalenteerde atleten ter wereld.
Met het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal behaalde ze olympisch goud en won ze tweemaal
een WK. Maar ook naast haar succes op het voetbalveld is Rapinoe een grootheid. Ze is
voorvechter van vrouwenrechten en drijvende kracht achter sociale veranderingen. Ze strijdt
voor gelijke behandeling en betaling, en voor lhbti-rechten. Deze fenomenale atleet met een
groot rechtvaardigheidsgevoel schreef een autobiografie voor iedereen die van sport houdt of
een rechtvaardiger wereld nastreeft. Of allebei.
In 2008 speelde Borussia Dortmund een marginale rol in de Bundesliga. Geen passie, geen
resultaten, geen geld. Drie jaar later was Dortmund landskampioen en speelde betoverend
voetbal. Weer een seizoen later overtroffen de Westfalen zichzelf door voor het eerst in de
clubhistorie de dubbel te winnen: de titel, met een nationaal puntenrecord bovendien, én de
beker. Verantwoordelijk voor dit alles was Jürgen Klopp, die als een nobody voor de leeuwen
was geworpen. Hoe kon deze middelmatige tweede-ligaspeler in zo'n korte tijd uitgroeien tot
een charismatische, internationaal erkende toptrainer? Dit boek poogt daarop een antwoord te
geven. Een tocht langs het dorp van zijn jeugd in het Zwarte Woud, langs Mainz waar speler
Klopp tijdens carnaval 2001 als trainer in het diepe werd gegooid, langs Dortmund en langs
Liverpool, zijn huidige standplaats.

Manifest met elf stellingen die het feminisme moeten richten op de gelijkstelling van alle
vrouwen en niet alleen van de elite.
When Alex Morgan was eight years old, she dreamed of becoming an Olympian. In
2012, that dream came true when she helped the United States Women's National
Team (USWNT) win the soccer gold medal at the Olympic Games in London, England.
In 2015, Alex and her USWNT teammates beat Japan in the championship match to
win the World Cup. Alex is also an author, a model, and much more. Read all about
Alex's life and her path to soccer stardom.
Have you ever been a member of a team? You may think teamwork is all fun and
games, but it can be daring and even dangerous. Some people depend on teamwork to
remain safe while at work or completing a goal. Learn all about the importance of
teamwork in daring situations at incredible heights and speeds, in the open sea, and
while facing natural disasters.
In dit toonaangevende, compleet herziene boek toont ultramarathonloper Danny Dreyer
ons de hardlooptechniek die hij heeft gecreëerd om blessures te voorkomen en te
genezen, en die ervoor zorgt dat men met minder moeite sneller en verder kan lopen.
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De Chi Running-methode maakt gebruik van de diepe krachtreserves die schuilgaan in
de kernspieren van de romp – een aanpak die voortvloeit uit disciplines als yoga,
pilates en taichi. Het bevat een zeer effectief stappenplan dat diverse
trainingsprogramma’s in zich verenigt en dat zeer gebruiksvriendelijk is. • Verminder
de kans op blessures • Verkort de herstelperiode na het lopen • Creëer een veilig en
effectief persoonlijk trainingsprogramma • Maak het lopen op afstand plezierig Danny
Dreyer, een erkend hardloopcoach en ultramarathonloper, heeft meer dan dertig jaar
loopervaring en is leerling van de internationaal befaamde taichi-meester George Xu.
Hij woont met zijn vrouw Katherine Dreyer, ook fervent hardloopster, in Amerika en
heeft de Chi Running-methode al aan duizenden mensen onderwezen – met
verbluffende resultaten.
Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed...
Het leven is niet gemakkelijk voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en
zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort van een
radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen
te kunnen oplossen. Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen. Maar wanneer
hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit
angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor iedereen geheim te houden...
15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop.
En dat alles vanuit het perspectief van een vindingrijke puber die het hoofd boven water
probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is
een genot om te lezen' Sunday Times
Carli Lloyd is one of the country's best female athletes. Learn about her childhood, the
challenges she has overcome, and this soccer star's greatest accomplishments. Get
the inside scoop on her Olympic and World Cup wins.
The #1 sports series for kids takes readers onto the field and behind the scenes of the
U.S. Women's Soccer team, in this action-packed and inspiring collection of brand new
biographies. The U.S. women's national soccer team cemented their legendary status
with their 2019 World Cup championship. Get to know four of the team's most talented
players and prominent stars: the steadfast Carli Lloyd, superstar Alex Morgan,
newcomer Mallory Pugh, and fearless Megan Rapinoe. This action-packed biography
collection brings readers onto the field with the women's national team to experience
the biggest moments of their careers, and the journeys that brought these players
together. Complete with stats and photographs, this book makes the perfect gift for any
young sports fan.
Het was de zomer waarin de Amerikaanse effectenbeurs floreerde, de president slechts
vier uur per dag werkte, een honkballer genaamd Babe Ruth het spel voorgoed
veranderde, een beeldhouwer het idiote plan had opgevat om vier reusachtige hoofden
in een berg te houwen, een gigantische overstroming gebieden rond de Mississippi
blank zette en een onbekende vliegenier de bekendste man ter wereld werd. Het was
ook de zomer waarin kranten in opkomst waren, de televisie uitgevonden werd, een
bomaanslag werd gepleegd op een school in Michigan, Al Capones macht zijn
hoogtepunt bereikte, een ondoordachte beslissing genomen werd die tot de Grote
Depressie zou leiden. Bill Bryson vervlecht al deze prestaties tot één groot
avonturenboek vol roekeloos optimisme en uitzinnige energie en beschrijft de zomer
waarin de Verenigde Staten de eerste stappen zette naar volwassenheid.
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Alexandra Heminsley dacht dat ze kon zwemmen. Tot ze op een dag de zee in dook, en
erachter kwam dat ze het niet écht kon. Haar watervrees besloot ze te lijf te gaan en ze
doorstond de schaamte van het aantrekken van een wetsuit. Ze behaalde een persoonlijke
triomf door tijdens een zware periode van ivf-behandelingen als een eigentijdse Odysseus in
de Ionische Zee naar Ithaka te zwemmen. Ondertussen probeerde ze haar lichaam te
accepteren zoals het is en haar geest tot rust te brengen. De grote les die ze leerde van haar
verwoede zwemtrainingen: als het tij verloopt, verzet men de bakens.
Kicking off his new series of sports biographies for young readers, journalist Dan Wetzel tells
the inspiring true life story of a US Women's Soccer star in Epic Athletes: Alex Morgan.
Featuring graphic-style illustrations by Cory Thomas! Fierce competitor. World Cup winner.
Role model. U.S. Women's Soccer star Alex Morgan has earned each of these impressive
titles throughout her incredible career. As a young girl growing up in Southern California, she
dreamed of being a professional soccer player, fighting to compete on the international stage
against the world's greatest athletes. Flash forward to the present and Alex Morgan has
emerged as the face of U.S. Women's soccer, famous for her clutch, late-game goals, and an
inspiration to kids across the country. Bestselling author Dan Wetzel details the rise of an
American champion in this uplifting biography for young readers, complete with dynamic comicstyle illustrations.
Coaches around the world teach sports using two nearly universal symbols: "X" and "O". The
resulting play diagrams show positioning, assignments, movement, alleys, opportunities,
threats, and the play's intended execution. Well-executed plays are exhilarating to be a part of
and thrilling to watch. Illustrator Mark Guarino presents artistic representations of more than
140 famous sports plays in THE PLAYBOOK (300 pages), including Division I collegiate sports
and major professional team sports in the United States and around the world. Author Chris
Stockwell supports each illustration with colorful background information describing each play
and its significance. A sampling of X and O illustrations and descriptions include: Bobby Orr's
1970 Stanley Cup winner; Franco Harris' Immaculate Reception; Christian Laettner's winning
shot; Reggie Jackson's three homers on three consecutive pitches in the 7th game of the
World Series; Derek Jeter's Flip; the Cubs' Ben Zobrist's World Series game winning double;
Doug Flutie's Hail Mary pass; the 1972 US Men's Olympic Hockey team winning goal;
Herschel Walker's first college touchdown; Randy Moss's 90 yard reception as a Marshall
freshman; the Stanford Band on the field too soon; Pelé to Carlos Alberto in the 1972 World
Cup final; Lionel Messi's magic goal against Zaragoza in 2010; Carli Lloyd's 2015 World Cup
goal from midfield; Michael Jordan's 1998 championship game winner; the Villanova Kid's
2016 NCAA Championship buzzer-beater; Walter Payton's record-breaking run, and dozens
more much like these. Sportswriter Wendell Maxey sets the tone by presenting several equally
amazing (if not-so-famous) moments executed to perfection, reminding us that moments of
greatness in Sport are not accomplished solely by MLB, NBA, NCAA, NFL, NHL or FIFA
athletes, coaches and teams. Great plays are executed every day at every level of sport, in
schools, towns and cities around the world.
'Geweldig boek. Zeldzaam inkijkje in de werkwijze van de invloedrijkste voetbalcoach van zijn
generatie.' - Michiel de Hoog, De Correspondent 'Guardiola in topvorm. Erg goed geschreven
en interessant voor professionals, voetbalfans en zelfs voor hen die er niet van houden.' - El
Pais Met een voorwoord van Edwin Winkels Met instemming van Guardiola heeft Perarnau de
Catalaanse coach, zijn staf en zijn sterrenteam geschaduwd tijdens trainingen en
wedstrijddagen. Hij maakte mee hoe Bayern, op weg naar de dubbel, het Duitse puntenrecord
in de competitie verpulverde, maar ook hoe ze werden vernederd door Real Madrid in de halve
finale van de Champions League. Perarnau is bij Guardiola wanneer alle grote clubs ter wereld
naar zijn gunsten dingen tijdens zijn sabbatical in New York. Guardiola vertelt openhartig en in
detail over de radicale en tactische veranderingen gedurende het seizoen. Perarnau heeft
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exclusieve en fascinerende gesprekken met bepalende spelers als Arjen Robben, Manuel
Neuer, Philipp Lahm, Thiago Alcantara en Bastian Schweinsteiger. Maar Herr Pep is meer dan
het verslag van een seizoen, het is bovenal een uniek en indrukwekkend portret van een van
de grootste voetbalcoaches ooit. Guardiola vertelt over zijn carrière als speler, zijn
leermeesters Cruijff en Van Gaal, de succesjaren bij Barcelona, Messi, zijn obsessie voor de
details, zijn onverzettelijke zoektocht naar perfectie en wat hem uiteindelijk voor Bayern
München heeft doen kiezen. Een must voor elke voetbalfan!
Novak Djokovic beleefde in 2011 een fantastisch jaar: hij won tien titels, drie
grandslamtoernooien en drieënveertig opeenvolgende wedstrijden. Heel bijzonder voor een
sporter die nog geen twee jaar eerder nauwelijks een toernooi kon winnen. Hoe kon een
tennisser, geplaagd door aandoeningen, blessures en ademproblemen plotseling de nummer
één van de wereld worden? Het antwoord is verbluffend: hij ging anders eten. In Eten om te
winnen vertelt Djokovic hoe hij de bombardementen op Belgrado overleefde en opgroeide van
oorlogskind tot een absolute topper in zijn sport. Hij onthult het dieet dat zijn leven veranderde
en zijn prestaties omhoog deed schieten. Door glutenvrij te eten werd hij beter, lichter,
helderder en sneller. Djokovic verfijnde zijn dieet en verloor nog meer gewicht, zijn lichaam en
mentale focus werden sterker, wat ertoe leidde dat hij een jeugddroom kon verwezenlijken:
Wimbledon winnen en de eerste plaats in de ATP Rankings bereiken. Zijn succes inspireerde
Djokovic een methode te ontwikkelen waarmee iedereen zijn gezondheid en manier van leven
in 14 dagen kan verbeteren. Met weekmenu’s, tips voor bewust eten en heerlijke recepten die
makkelijk te maken zijn, kun je overgewicht verminderen en ga je je beter voelen. Djokovic
geeft ook tips om stress te verminderen en eenvoudige oefeningen om in beweging te komen.
Met Eten om te winnen word je slanker, sterker en gezonder in twee weken. Richard Krajicek
en William Davis (auteur Broodbuik) schreven allebei een voorwoord voor dit boek.
Carli LloydLerner Publications
Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een bloedige burgeroorlog geteisterde
Sierra Leone. Als haar vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder aan ondervoeding
sterft, wordt Michaela in een weeshuis geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de
witte vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en mishandeld, totdat een Amerikaans
echtpaar haar op vierjarige leeftijd adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben:
ballerina worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet en laten haar les
nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en vecht zich in de harde en door vooroordelen
gekenmerkte wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me duivelskind vertelt op
indrukwekkende wijze hoe Michaela DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina.
'Een van de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.' Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal,
waar mijn hart van opleeft en tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een
getalenteerde, gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat een schitterend verhaal. Net een
sprookje. Ongelooflijk!' Magali Messac, ballerina en Michaela's grote voorbeeld
In Mijn autobiografie vertelt voetbalicoon Sir Alex Ferguson openhartig over zijn carrière als
coach van bekende voetbalclubs. Ferguson was jarenlang manager van Manchester United en
won twee keer de Champions League. Hij zag Manchester United zich ontwikkelen van een
conventionele voetbalclub tot een groot bedrijf. Ferguson heeft altijd mee kunnen gaan met de
veranderingen, dankzij zijn visie, energie en teambuilding-capaciteiten op en buiten het veld.
Mijn autobiografie van Sir Alex Ferguson is volledig geautoriseerd en bevat veel verhalen over
wereldberoemde voetballers, als Beckham en Van Persie. Aan collega-coaches Keane en
Mourinho besteedt Ferguson een apart hoofdstuk. Een inspirerende must-read over voetbal,
leiderschap en teambuilding!
Even among the most elite performers, certain athletes stand out as a cut above the rest, able
to outperform in clutch, game-deciding moments. These athletes prove that raw athletic ability
doesn't necessarily translate to a superior on-field experience—its the mental game that matters
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most. Sports participation—from the recreational to the collegiate Division I level—is at an alltime high. While the caliber of their games may differ, athletes at every level have one thing in
common: the desire to excel. In The Champion's Mind, sports psychologist Jim Afremow, PhD,
offers the same advice he uses with Olympians, Heisman Trophy winners, and professional
athletes, including: • How to get in a "zone," thrive on a team, and stay humble • How to
progress within a sport and sustain long-term excellence • Customizable pre-performance
routines to hit full power when the gun goes off or the puck is dropped With hundreds of useful
tips, breakthrough science, and cutting-edge workouts from the world's top trainers, The
Champion's Mind will help you shape your body to ensure a longer, healthier, happier lifetime.
Boxer Manny Pacquiao has won multiple world championships and is the only fighter in the
sport's history to win titles in eight different weight classes. When Manny fought Floyd
Mayweather in 2015, many people called it the fight of the century. But Manny is much more
than just a boxer. He is also a musician and an actor, and he has even played professional
basketball. In 2010, Manny became a congressman in the Philippines. Learn more about the
Filipino fighter who has taken the boxing world by storm.
Chris Anderson en David Sally prikken in Corners moet je kort nemen een aantal vastgeroeste
mythen door en ze laten zien welke cijfers echt belangrijk zijn. Met statistieken bewijzen ze
bijvoorbeeld waarom het veel belangrijker is om een goal te voorkomen dan er een te scoren
en dat je veel beter je slechtste speler kunt verbeteren dan een dure superster kopen.
Onconventioneel, gepassioneerd en moedig. Beryl Markham was een van de meest
uitzonderlijke vrouwen van de twintigste eeuw. Toen ze als kind in Kenia woonde sprak ze
Swahili en ging ze blootvoets op jacht met de lokale stammen. Later werd ze een beroemd
trainer van racepaarden, een schoonheid die in de high society voor menig schandaal zorgde
en een van de grootste luchtvaartpioniers. In 1936 vloog ze als eerste persoon solo over de
Atlantische Oceaan van oost naar west. Ze vertrok vanuit Engeland en landde ruim 21 uur
later met een defecte motor in Nova Scotia, Canada.
Het gevecht van Duitslands nummer één tegen zijn dodelijke depressie Toen de Duitse keeper
Robert Enke op 10 november 2009 zelfmoord pleegde ging er een schokgolf door de wereld.
De eerste reactie was er een van verbijstering, ongeloof: wat bezielt een succesvol topsporter,
die tijdens het WK in Zuid-Afrika voor het Duitse nationale elftal zou spelen, er plotseling een
einde aan te maken? Langzaam kwam er meer begrip. Enkes leven en carrière gingen niet
altijd over rozen. Zo was er zijn traumatische debuut in het FC Barcelona-team van Louis van
Gaal. In 2006 verloren zijn vrouw Teresa en hij hun eerste dochter. En al jaren leed Enke aan
een zware depressie, iets wat hij voor de buitenwereld zorgvuldig verborgen hield. Robert
Enke had zich ooit voorgenomen zijn biografie te schrijven, samen met zijn vriend en collegakeeper Ronald Reng. Nu heeft Reng het boek alleen geschreven. Hij vertelt het aangrijpende
en tragische levensverhaal van de ogenschijnlijk rustige doelman: het gevecht tegen zijn
ziekte, de pieken en dalen van zijn sportloopbaan en de verhouding tot zijn dierbaren.
In Vlinderslag van vluchtelinge Yusra Mardini vertelt de olympische zwemster over haar vlucht
uit Syrië. Wanneer de veertienjarige Yusra beseft dat de rubberboot, waarin ze samen met
achttien andere vluchtelingen zit, langzaam zinkt, twijfelt ze geen seconde. Ze springt
overboord en begint met hulp van haar zus de boot te trekken. Na een drie uur durend gevecht
met de golven bereiken ze de Griekse kust. Puur op doorzettingsvermogen en wilskracht
vervolgt ze haar levensgevaarlijke tocht dwars door Europa, naar Duitsland. Daar richt ze zich
op haar olympische droom. Vlinderslag is Yusra Mardini’s ongelooflijke verhaal, van haar
jeugd in Syrië tot de Olympische Spelen en haar functie als UNHCR Goodwill Ambassador. In
het huidige politieke klimaat is Vlinderslag niet alleen een inspirerend maar ook een urgent
verhaal.
Introduces the life and career of basketball player LeBron James.
De grootste tennisser van zijn generatie onthult voor het eerst wat hem een kampioen maakt.
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Sinds Andre Agassi is er geen tennisser geweest die de wereld zo in zijn greep houdt als
Rafael Nadal. Hij is een unicum in de hedendaagse sportwereld - een ware sportman die zich
door zijn rauwe talent, toewijding en bescheidenheid laat leiden. Miljoenen fans bewonderen
hem om zijn discipline, zijn intensiteit tijdens wedstrijden en de sterke band die hij heeft met
zijn familie. Deze autobiografie vertelt over zijn jeugd, zijn ontwikkeling als speler en het
verloop van zijn bijzondere carrière tot nu toe. Van de memorabele overwinning op Wimbledon
in 2008 - een finale die John McEnroe omschreef als 'the greatest match ever played' - tot het
behalen van de career Golden Slam in 2010 door alle vier de Grand Slam-toernooien en de
olympische gouden medaille te winnen. En van het eiland Mallorca waar hij al zijn hele leven
woont tot de kleedkamer in Melbourne waar Nadal vertelt over de druk die hij voelde tijdens de
Australian Open van 2011. Rafa is een persoonlijk en onthullend verhaal, en net zo
fascinerend als Nadal zelf.
Soccer hero Carli Lloyd knows how to score goals when her team needs them the most. She is
one of the top players on the United States Women's National Team (USWNT). At the 2008
Olympic Games in Beijing, China, Carli scored the winning goal to give the USWNT the gold
medal. Then, in 2012, she scored the gold medal game-winner again at the Olympic Games in
London, England. In 2015, Carli scored three goals in the World Cup championship game to
help her team take the title. Read all about her journey to the top.
A progressive Christian parenting book with a social-justice orientation How do we build a
better world? One key way, says Cindy Wang Brandt, is by learning to raise our children with
justice, mercy, and kindness. In Parenting Forward Brandt equips Christian parents to model a
way of following Jesus that has an outward focus, putting priority on loving others, avoiding
judgment, and helping those in need. She shows how parents must work on dismantling their
own racial, cultural, gender, economic, and religious biases in order to avoid passing them on
to their children. “By becoming aware of the complex ways we participate in systems of
inequality or hierarchy,” she says, “we begin to resist systemic injustice ourselves, empower
our children, and change our communities.”
Life lessons from the soccer field, from the bestselling author of Strong is the New Pretty. A
bruised shin, a bloody nose. Racing across the field into the arms of your teammates. Leaping
high to save a goal. Getting up at dawn to kick ball after ball into the net. Making friends for life.
Teaching your younger sister how to dribble. Sharing cupcakes at practice on your birthday.
Going to sleep in your jersey. That’s what it means to be fearless, dedicated, confident,
resilient, proud, persistent. It doesn’t matter whether you’re 3 or 63––that’s what it means to
play like a girl. “Kate T. Parker is my hero. She moves me. The whole world she has created
moves me.”––Drew Barrymore
Soccer's best teams had superstar players, incredible goals, and epic victories. From Brazil's
national team that featured the legendary Pelé to the 2019 US Women's National Team, meet
the greatest soccer teams of all time.
Sinds zijn aantreden op dertienjarige leeftijd bij de jeugdopleiding van FC Barcelona heeft
Messi zijn geheel eigen speelstijl gecreëerd. Messi aan de bal is poëzie op het groene vlak.
Met zijn wervelende spel heeft hij wereldwijd talloze mensen gelukkig gemaakt, maar niemand
raakt zo in vervoering als de Catalaanse schrijver Jordi Puntí. In tweeëntwintig hoofdstukken
analyseert Puntí de schoonheid en het genie van het spel van de Argentijn. Hij neemt ons mee
naar de velden van weleer, de plekken waar Messi als jongetje leerde voetballen, en hij
bezingt diens glansrijke loopbaan als internationale ster. Een voetbalboek zoals we dat nog
niet eerder kenden, zo eigenzinnig en sprankelend als het spel van de kleine maestro zelf.
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