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Het verhaal van de zus van Jane Austen Drieëntwintig
jaar na de dood van haar beroemde zus keert
Cassandra Austen terug naar het dorp Kintbury, waar de
familie Fowles woont, al generaties lang vrienden van de
familie Austen. Cassandra weet dat ergens in de oude
pastorie een verzameling brieven moet liggen die een
geheim bevatten dat nooit aan het licht mag komen.
Terwijl ze herinneringen ophaalt aan haar leven met
Jane, haar briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze
een moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie
beschermen en de brieven verbranden of de
geschiedenis haar beloop laten hebben? Geïnspireerd
door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane
Austen zo weinig van haar correspondentie is
teruggevonden, schreef Gill Hornby een origineel en
hartverwarmend boek over de vriendschap tussen twee
zussen.
Het zit Hank Devereaux, een gesjeesd auteur, niet mee.
Als voorzitter van de faculteit Engels moet hij zich het
gekonkel van zijn collega’s laten welgevallen, terwijl hij
zijn vrouw ervan verdenkt een relatie te hebben met de
decaan. Ook is hij niet in staat zijn dochter te begrijpen
of op goede voet te komen met zijn eigen vader, een
gevierd schrijver in wiens schaduw hij nog steeds lijkt te
staan. Wanneer de spanningen door een op handen
zijnde bezuiniging oplopen, krijgt hij te maken met fysiek
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ongemak en veroorzaakt hij een rel als hij dreigt de
campusgans om het leven te brengen. En dat allemaal in
één week... De geluksvogel is een tijdloos en
humoristisch relaas van een academicus in een
midlifecrisis. Voor de liefhebbers van Zadie Smith,
Willem Frederik Hermans en Philip Roth.
De zomer van 1991 is zinderend heet in Scarborough,
een multiculturele wijk van Toronto. De broers Michael
en Francis proberen zich tevergeefs te verweren tegen
de vooroordelen en de lage verwachtingen waarmee ze
zich als zonen van immigranten uit Trinidad
geconfronteerd zien. Leraren delen hen in op lagere
niveaus, de middenstand ziet ze slechts als potentiële
winkeldieven en vreemden versnellen hun pas wanneer
de jongens achter ze lopen. Gedreven door de
pulserende beats en lifestyle van hiphop droomt Francis,
de oudste van de twee, van een toekomst in de muziek.
Michael droomt vooral van Aisha, het slimste meisje van
hun middelbare school, die op haar beurt droomt van
een leven elders. Maar de heldere ambities van de drie
worden onherroepelijk verwoest door een tragische
schietpartij, en het politieoptreden en verstikkende
verdachtmakingen die daarop volgen. Een intens mooi
en krachtig, tijdloos verhaal over de diepgaande liefde
tussen twee broers en de zinloosheid van levens die
door een kogel worden beëindigd.
Na de zelfmoord van zijn vrouw verbreekt een
Amerikaanse man alle banden met het verleden totdat hij
verneemt dat zijn moeder ongeneeslijk ziek is.
Voordat Robin Van Persie zijn overstap maakte naar
Manchester United was hij jarenlang de gevreesde
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centrumspits en de aanvoerder van Arsenal. In zijn
laatste jaar bij de club van Arsène Wenger werd hij zelfs
uitverkozen tot beste speler in de Engelse Premier
League. Van Persie groeide op in Rotterdam. Zijn ouders
vonden kunst belangrijker dan sport, maar Robin
speelde vooral graag buiten: voetballen op de pleintjes
van Kralingen. Op vierjarige leeftijd ging hij spelen bij
Excelsior, op zijn zestiende vertrok hij naar Feyenoord.
Van Persie maakte zijn debuut in de Eredivisie in 2002.
Hij werd uitgeroepen tot talent van het jaar en won met
Feyenoord de finale van de UEFA Cup. De Engelse
sportjournalist Andy Lloyd-Williams vertelt het verhaal
van een van de meest fascinerende voetballers van onze
tijd. Ook verkrijgbaar in: var bol_pml={"id":"bol_1400245
929285","secure":false,"baseUrl":"partnerprogramma.bol
.com","urlPrefix":"http://aai.bol.com/openapi/services/aai/
","productId":"productid=9200000010110521&","site_id":"
27864","target":true,"rating":true,"price":true,"link_name":
"Persie ebook","link_subid":"","image_size":false,"image
_position":"left","width":"250","cols":"1","background_colo
r":"#FFFFFF","text_color":"#CB0100","link_color":"#0000
FF","border_color":"#FFFFFF","letter_type":"verdana","le
tter_size":"11"};
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en
volledige biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft
de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken
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voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson
kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar
Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en
met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman
te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten
kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van
het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN.
Hij schreef eerder gezaghebbende biografieën van
Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
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 voorals 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
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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
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!
In current political debate, liberalism and nationalism are
often portrayed as one another's enemies. In contrast
liberal nationalists believe that the tolerance and relative
openness of liberal societies depends on the unifying
force of a shared national identity. This multidisciplinary
book explores the different forms that national identities
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can take, as well as their political consequences,
drawing not only on philosophy but also on political
science andpsychology. It argues that a liberal national
identity must be cultural, rather than ethnic or merely
civic, and examines the challenges involved in
integrating immigrants, dual nationals, and
otherminorities into the national community.
Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een
genot om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De
alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het
verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die
door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een
bijna noodlottige hartaanval krijgt. Geconfronteerd met
zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis
door die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden
op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te
breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en
waagt zich op een buitengewone odyssee naar een
eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een
krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de
potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te
ontplooien en intenser, gelukkiger en harmonieuzer te
leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een
inspirerende vertelling, waarin de tijdloze spirituele
wijsheid van het Oosten wordt vermengd met
messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat
u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer
moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de
kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot
een mooier en zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life
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beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt
benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je
negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk
om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het
leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed
in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn
antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers.
Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te
houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen,
nuchter en herkenbaar is.
Mesut Ozil is a midfield magician, casting an elegant
spell over opponents and conjuring passes through gaps
lesser mortals can't even see. After an eventful sojourn
among the Galacticos of Real Madrid he has savoured
silverware at Arsenal, while in 2014 he lifted the World
Cup with Germany. But his life and career have been a
test of resilience. Growing up in Germany's Turkish
community, he faced prejudice from those who claimed
his dual identity would prevent him giving his all for the
national team. Later came questions over a different type
of commitment, the kind levelled against those, like
Mesut Ozil, who excel in football's finer arts rather than
relying simply on running and ruggedness. He has
proved concerns on both these issues lack substance. In
Gunning for Greatness, Mesut Ozil reveals the inside
stories of his relationships with Jose Mourinho and
Arsene Wenger, his quest to help the under-fire
Frenchman restore Arsenal's pre-eminence - and how he
silenced the sceptics by conquering the world.
‘Het is alsof Heather Clark uur na uur naast Sylvia Plath
loopt. Adembenemend.’ – Connie Palmen Zestig jaar na
Page 7/23

Download Ebook Gunning For Greatness My Life
With An Introduction By Jose Mourinho
haar spectaculaire debuut als dichter verschijnt een
gloednieuwe, allesomvattende biografie van Sylvia Plath.
Rode komeet geeft ons de uitzonderlijk getalenteerde
vrouw terug die zo lang door haar tragische einde is
overschaduwd. Met een rijkdom aan nieuwe bronnen
reconstrueert Heather Clark Plaths stormachtige
ontwikkeling als dichter en intellectueel. We lezen over
haar vastberadenheid geen conventioneel pad te volgen,
haar conflictueuze verhouding tot haar moeder, haar
worstelingen met een volkomen inadequate geestelijke
gezondheidszorg, haar jaren in Cambridge en haar
explosieve verbintenis met Ted Hughes, met wie ze
samen de poëziewereld diepgaand zou beïnvloeden.
Rode komeet gaat over een leven in volledige toewijding
– niet aan de dood maar aan de kunst. ‘“Kracht is het
vermogen om te lijden,” heeft de denker Wittgenstein
eens genoteerd. Die kracht heeft Sylvia Plath in haar
poëzie ten volle weten te ontplooien, zoals deze
biografie overtuigend laat zien.’ – Anneke Brassinga
‘Eindelijk de biografie die Sylvia Plath verdient... Een
magistraal boek... Een indrukwekkende prestatie.’ –
Ruth Franklin, literair criticus en biograaf ‘Dit is de
grootse biografie van deze grote dichter waar we zo lang
op hebben gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en
biograaf ‘Een grandioze biografie.’ – Kirkus Reviews
‘Leest als een pageturner... een fantastisch werk.’ –
Publisher’s Weekly
Mijn naam is Ethan Chase. En of ik ooit mijn achttiende
verjaardag zal halen, is nog maar de vraag. Want ik zit
dik in de problemen. Toen ik nog maar een kleuter was,
werd ik ontvoerd door de fae en meegenomen naar hun
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magische wereld vol vreemde en wrede wezens. Ik werd
gered door Meghan, mijn zus, die nu koningin is van het
IJzerrijk. Sindsdien heb ik geprobeerd de fae te negeren
en nóóit te laten merken dat ik ze kan zien, want hoe
minder je opvalt, hoe veiliger het is. Stom genoeg heb ik
het verpest. Ik wíst gewoon dat ik me niet had moeten
bemoeien met de problemen van Todd, een half-phoeka,
die zich de woede van de fae op de hals heeft gehaald.
Nu kan ik me niet meer afzijdig houden - helemaal niet
nu een groot en lang vergeten gevaar almaar dichterbij
komt... Maar wat pas echt stom is, is dat ik verliefd ben
geworden op Kenzie, het mooiste meisje van school,
waardoor zij nu ook groot gevaar loopt...
Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder
toegankelijke en informatieve biografie.’ The New York
Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven,
denken en wetenschappelijk werk van een man die onze
kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft
een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk
werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins
vaak gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele
wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing
naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter
Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was
hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de
bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is
Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van
onze digitale wereld.
Ook in Lancaster County gaat het leven niet alleen over
rozen. De zussen Rose en Hen Kauffman staan beiden
voor een grote uitdaging, die bepalend is voor hun plek
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binnen de Amish gemeenschap. Rose heeft verkering
met de onberispelijke Silas, maar onderhooudt ondanks
de waarschuwing van haar zus ook een hechte
vriendschap met Nick, de geadopteerde zoon van de
bisschop. Hen ziet met lede ogen aan hoe Rose
dezelfde fout begaat als zij en valt voor de verkeerde
man. Geen rozen zonder doornen
BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora is
slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar helse leven
staat op het punt om nog erger te worden: de wrede eigenaar
heeft zijn oog op haar laten vallen. Ze besluit om te vluchten,
en met hulp van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het
begrip voor het clandestiene netwerk van
antislavernijactivisten) begint ze een lange,
huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van Amerika
richting het vrije Noorden, met de slavenpatrouille op haar
hielen.
`Daag me uit is niet alleen een pageturner, het biedt ook
inzicht in de rivaliteit tussen tienermeisjes. Entertainment
Weekly Coach Colette begint het nieuwe schooljaar met als
enige doel haar cheerleadersteam naar de top te brengen.
Haar groeiende populariteit zet kwaad bloed bij cheerleaders
Beth en Addy, tot nu toe de meest geliefde meiden op school.
Een zelfmoord vestigt onverwacht de aandacht van de politie
op coach Colette en haar team. Addy probeert de waarheid
over de zelfmoord te achterhalen. Zij komt tot de ontdekking
dat de lijn tussen loyaliteit en liefde gevaarlijk terrein is.
Megan Abbott (Detroit, 1971) won meerdere malen de Edgar
Award voor haar thrillers Ze wordt ook wel de koningin van de
kleinburgerlijke beklemming genoemd, door haar
vlijmscherpe beschrijvingen van het bekrompen leven in een
provinciestadje. De pers over De koorts: `De koorts heeft een
ijzersterk plot waar je vrijwel direct in meegezogen wordt.
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Koortsachtig lees je door om achter de oorzaak van de
mysterieuze uitbraak te komen. Chicklit.nl `De koorts is een
onwijs spannend boek dat gebaseerd is op een waargebeurd
verhaal. Flair
In zijn biografie De tweede helft vertelt Manchester Unitedicoon Roy Keane openhartig over zijn carrière als
profvoetballer en de tijd erna. Keane speelde jaren onder Sir
Alex Ferguson als aanvoerder bij Manchester United en voor
het nationaal elftal van Ierland. Hij werd door velen gezien als
een harde, soms meedogenloze vechter. Zijn status als
grootse voetballer staat buiten kijf, maar buiten (en binnen)
het veld zorgde Keane vaak voor ophef. In dit boek vertelt hij
onder andere over zijn vechtpartij met Peter Schmeichel, zijn
onenigheid met Sir Alex Ferguson en zijn leven als
topvoetballer, maar ook over de tijd erna, hoe hij zichzelf
opnieuw uitvond en coach en radiopersoonlijkheid werd.
Geschreven met Roddy Doyle.
Leonardo is een genie – in zijn eigen ogen, tenminste ! De
doldwaze karikatur van de beroemde Leonardo da Vinci,
beroemd door zijn damesportretten met raadselachtige
glimlach, vindt de potsierlijkste machines uit, waarvoor hij zijn
Leerling als proefkonij
Pulitzer Prize-winnaar Michael Cunningham neemt ons in
Een wilde zwaan mee terug naar de welbekende sprookjes
uit onze jeugd. Iedereen kent de verhalen over vergiftigde
appels, meisjes met ellenlang haar, en huisjes in het bos
gemaakt van gemberkoek en suikergoed. Maar in Een wilde
zwaan lezen we wat we niet hebben meegekregen, of wat er
is gebeurd na ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. De
personages uit de landen hier heel ver vandaan, die onze
huidige moraal hebben gekleurd - onze perceptie van goed
en kwaad - keren terug in de magische verhalen van Michael
Cunningham. Over het Beest dat in de rij moet wachten bij de
supermarkt om sigaretten te kopen, over een misvormde
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kleine man die door middel van tovenarij wanhopig een kind
wil bemachtigen, tot aan Sjaak die voordat hij zijn koe ruilt
tegen magische bonen bij zijn moeder woont. Michael
Cunningham betovert in Een wilde zwaan zijn vele lezers op
magische wijze. Michael Cunningham (1952) is een van de
grootste schrijvers van het moderne, westerse levensgevoel.
Hij werd wereldberoemd met zijn bestsellers Bloedverwanten,
Huis aan het einde van de wereld, De uren, Stralende dagen
en Bij het vallen van de avond. Voor De uren ontving hij
zowel de Pulitzer Prize als de pen/Faulkner Award. Het boek
werd tevens verfilmd met onder anderen Meryl Streep en
Nicole Kidman in de hoofdrollen. Cunningham woont in New
York. Over De uren (1998): ‘Halverwege was ik sprakeloos
van bewondering. Wat een prachtige hommage. Niet alleen
aan Virginia Woolf, maar aan de ziel van de literatuur.’ de
Groene Amsterdammer ‘Een dromerig-filosofische roman die
getuigt van Cunninghams talent voor melancholieke zinnen
en scherpe psychologische portretten.’ NRC Handelsblad
Over Bij het vallen van de avond (2010): ‘Bij het vallen van
de avond is onderhoudend, goed geobserveerd en getuigt
van diep psychologisch inzicht.’ het Parool Over De
sneeuwkoningin (2014): ‘Michael Cunningham is de meester
van het drieluik; hij verweeft zo drie verhaallagen met
indrukwekkend resultaat.’ de Volkskrant ****
Yoga is de laatste jaren flink in populariteit gestegen en is
een beproefde methode om stijfheid of stress te lijf te gaan.
Maar dat yoga ook een spirituele kant heeft wordt vaak
genegeerd. De zeven spirituele wetten van yoga laat zien hoe
je die spirituele dimensie kunt ontdekken en integreren in je
leven wanneer je De zeven spirituele wetten van yoga als
richtsnoer neemt. Het boek bestaat uit drie delen. In het
eerste deel wordt de filosofie van yoga uit de doeken gedaan
en worden de zeven spirituele wetten geformuleerd. Het
tweede deel benadrukt het belang van meditatie en
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ademhaling, en het derde deel gaat over de beoefening van
yoga en sluit af met een yogasessie volgens de zeven
spirituele wetten. De zeven spirituele wetten van yoga
Deepak Chopra en David Simon ISBN 9789069636450 240
blz., 13 x 19 cm Gebonden E 15.90
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 collega-keeper 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 het koninkrijk Alban gaat het volk gebukt onder het
schrikbewind van koning Keldec. Het gebruik van magie is er
verboden. Contact met een van de vele magische wezens die
het land bevolken, wordt steeds vaker met de dood bestraft.
De vijftienjarige Neryn is samen met haar vader op de vlucht
voor de krijgers van Keldec. Dan gebeurt er iets
verschrikkelijks. Haar vader ondergaat als het ware een
gedaanteverwisseling, en vóór het goed en wel tot Neryn
doordringt, wordt ze door hem verspeeld in een illegaal
dobbelspel. Neryn rest geen andere keuze dan zich te
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schikken naar de wensen van de geheimzinnige onbekende
die nu haar heer en meester is. Maar er is hoop. Neryn
ontdekt dat zij beschikt over een unieke gave, een
onverwacht talent dat haar het doelwit maakt van
verschillende partijen, onder wie de trawanten van Keldec. En
dat talent komt maar wat van pas als Neryn het vluchten zat
is en besluit terug te vechten...

Een scherpzinnig denker over brisante thema’s en
morele dilemma’s ‘De waardigheid van een mens is
onaantastbaar,’ zegt de grondwet. Maar dat is
onjuist. Want ze wordt elke dag geschonden. Weegt
het ene leven tegen het andere op? Wat maakt een
dader tot dader? Hoe kan een democratie zich
verdedigen tegen terrorisme? Ferdinand von
Schirach houdt zich bezig met de grote thema’s van
onze tijd. Hij schrijft over markante strafzaken, de
eurocrisis, de literatuur, zijn jeugd en zijn grootvader,
het feminisme en het roken. Als geen ander laat hij
ons zien hoe de rechtsstaat werkt.
Dit is het duizelingwekkende avontuur van de
elfjarige Washington Black, die weet te ontsnappen
aan zijn slavenbestaan en aan een ongekend
avontuur begint, op zoek naar vrijheid. Wanneer
Washington Black, een elfjarige slaaf op een
suikerplantage in Barbados, de persoonlijke
bediende van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt
hij de kans op een nieuw leven. Titch is bioloog,
ontdekkingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd door
zijn creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van
een familielid vermorzelt zijn idealistische plannen
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en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te
vluchten, maar dan verdwijnt Titch. Washington
moet zijn weg alleen zien te vinden, op zoek naar
echte vrijheid. Edugyan neemt je mee op een
ongelooflijk avontuur, van de zengende
rietsuikervelden van Barbados tot de ijzige woestenij
van het Canadese Noorden, in haar bijzondere
roman over identiteit, vrijheid, liefde en verlossing.
‘Moore schetst bij vlagen beeldend de weg naar
onsterfelijkheid van de woordkunstenaar die
inmiddels volgens velen de beste rapper van zijn
generatie is.’ – NRC Handelsblad De al dertien keer
met een Grammy Award bekroonde rapper Kendrick
Lamar is nog maar begin dertig, maar hij won al de
Pulitzerprijs voor muziek, produceerde de
soundtrack van een van de grootste bioscoopfilms
van deze eeuw Black Panther en werd al eens
uitgeroepen tot een van Time’s honderd invloedrijke
mensen ter wereld. Als tekstschrijver en artiest heeft
hij bovendien zijn naam gevestigd als een geduchte
tegenstander van onderdrukking. Met zijn poëtische
teksten, zijn politiek beladen songs en zijn radicale
optredens roept Lamar onvermoeibaar op tot
verandering en is hij een voorbeeld geworden voor
miljoenen fans over de hele wereld. Niemand minder
dan Barack Obama noemt hem een vernieuwer en
iemand die hij bewondert vanwege het geweldige
werk dat hij doet. Kendrick Lamar – de biografie is
het buitengewone en triomfantelijke verslag van
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Lamars coming of age als artiest, van de invloed die
hij heeft op de muziekindustrie, zijn rol in de
herontdekking van de jazz en bebop en van zijn
opkomst als de King of Rap. Maar het is ook het
verhaal over zijn diepgaande invloed op een raciaal
beladen Amerika, over de stem die hij geeft aan
degenen die te maken hebben met systematische
onderdrukking, en over hoe hij iedereen eraan
herinnert dat er altijd hoop is.
Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016
werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver
Ahmet Altan wist hij meteen dat de politie voor de
deur stond. Hij en zijn broer Mehmet werden
gearresteerd in de nasleep van de mislukte
staatsgreep in Turkije. De verdenking: verspreiding
van verborgen boodschappen ter aanmoediging van
de coupplegers. Begin 2018 werd Altan veroordeeld
tot een levenslange gevangenisstraf. De rest van zijn
leven zal hij drieëntwintig uur per dag doorbrengen
in eenzame opsluiting. In Ik zal de wereld nooit meer
zien beschrijft Altan op urgente wijze de politieke
situatie in Turkije en zijn leven in de gevangenis. Hij
overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft
indrukwekkend over universele thema's als vrijheid
en het verloop van de tijd, die in een ander licht
komen te staan als je weet dat je voor altijd
opgesloten zit. Vanuit zijn cel kan Altan nog maar
één ding doen: een verhaal vertellen dat zijn lezers
niet meer loslaat. Ik zal de wereld nooit meer zien is
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een oprecht en belangrijk verhaal voor iedereen die
gelooft in de kracht van het woord.
Methode voor ouders en opvoeders om kinderen
aan te moedigen de verantwoordelijkheid te dragen
voor het vinden van eigen oplossingen voor hun
problemen.
Deel 2 in de populaire Rusk University-serie van
bestsellerauteur Cora Carmack. Alle delen zijn los
van elkaar te lezen. Dylan is ervan overtuigd dat ze
de wereld een betere plek kan maken, als ze er
maar fel genoeg voor strijdt. Om welk goed doel het
ook gaat, Dylan staat op de barricaden. Wanneer ze
door de politie wordt weggestuurd bij een protest,
weigert ze te vertrekken en wordt gearresteerd. Silas
Moore is goed in twee dingen: football en problemen
veroorzaken. Na een vechtpartij belandt hij een
nachtje in de cel en daar ontmoet hij
wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes,
denkt hij, die een gebroken jongen zoeken om te
repareren. Maar hij is helemaal niet kapot. En hij
heeft Dylan echt niet nodig. Of toch wel...?
Spelbreker is het tweede deel in de Rusk Universityserie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af
op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal los
van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie
heet Op het spel. Cora Carmack brak door met haar
debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn
haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer
geluisterd en gelezen. ‘Niemand combineert
Page 17/23

Download Ebook Gunning For Greatness My Life
With An Introduction By Jose Mourinho
romantiek en humor zo goed als Cora Carmack!’ –
Jennifer L. Armentrout
Mesut Özil: de magische aanvallende middenvelder
die wereldkampioen met Duitsland en Spaans
kampioen met Real Madrid werd. De koning van de
assists, de ster van de linkspoten. Maar Özils weg
naar succes was niet gemakkelijk. Hij groeide op in
een arm gezin in de Duits- Turkse gemeenschap
Gelsenkirchen en moest vanaf jongs af aan vechten
tegen vooroordelen. Verrassend openhartig vertelt
Özil over zijn leven en carrière en de hindernissen
die hij heeft moeten overwinnen om te worden wie
hij nu is. Zijn verhaal laat zien dat je iets van je leven
kunt maken, ook al zijn de omstandigheden moeilijk.
Verwezenlijk je dromen door je passie in te zetten!
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag
naar een blanke school buiten het reservaat te gaan.
Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij
toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Gunning for Greatness: My LifeWith an introduction
by Jose MourinhoHachette UK
Na Feo en de wolven van Katherine Rundell
verschijnt nu haar jeugdroman De
ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een
vliegtuig crashen en op mysterieuze stad in de
jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De
ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over vier
kinderen die met een vliegtuig crashen en op een
mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een
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betoverend avontuur van een veelvoudig bekroonde
auteur. Vier kinderen overleven een crash in het
Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is
bezweken. Maar ze zijn ver weg van de bewoonde
wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een
meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek.
Ze eten larven en een tarantula, redden een
babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot.
Maar hun kans op redding wordt met de dag kleiner.
Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat
aangegeven. Blijkbaar zijn ze niet de eersten op
deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om
de verloren stad te vinden... ‘Een geweldige
leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die
lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport
van de Costa Children’s Book Award 2017 over De
ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine Rundell
is anders, elk boek is een avontuur. (...) Feo en de
wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel
Van Rossum
Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van
Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dierentrilogie en winnaar van de Guardian Fiction
Children’s Prize. Een magisch winters sprookje. Er
was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers
Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie
en winnaar van de Guardian Fiction Children’s
Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn
familie door een besneeuwd landschap, op weg naar
Page 19/23

Download Ebook Gunning For Greatness My Life
With An Introduction By Jose Mourinho
zijn grootouders. Maar ze komen er nooit aan. De
auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij
wordt wakker in een magisch landschap met een
praatziek schaap en een nogal bazige paard als
gezelschap. Mouse onderneemt een wonderlijke reis
door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en
mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar
een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij
zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van
zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij
een van de beste kinderboekenauteurs van dit
moment is.’ The Guardian
‘Frank en wij’ is een perfecte roman voor fans van
‘Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht’
van Mark Haddon, ‘Wij’ van David Nicholls en ‘Het
Rosie project’ van Graeme Simsion! M.M. Banning –
Mimi voor intimi – heeft zich teruggetrokken op haar
landgoed in Bel Air. Ze heeft ooit een bestseller
geschreven maar nu is ze blut: malafide bankiers
zijn er met haar fortuin vandoor gegaan. Voor het
eerst sinds tijden moet ze een nieuw boek schrijven.
En om ervoor te zorgen dat ze zich aan haar
deadline houdt, stuurt haar redacteur een jonge
assistente, Alice. Wanneer Alice aankomt, wordt ze
direct aan het werk gezet. Ze moet op Frank passen,
Mimi’s negenjarige zoon, die zich kleedt als een
jarendertigfilmster en weinig vriendjes heeft. Hij is
autistisch. Terwijl ze Frank beter leert kennen, vraagt
ze zich af waar zijn vader is. Mimi probeert achter
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gesloten deuren te schrijven, maar het wil niet
vlotten. Aan Alice de taak Mimi te helpen met haar
boek... ‘Frank en wij’ is een mooie roman van Julia
Claiborne Johnson. Vele enthousiaste
lezersreacties! ‘Ik vond het geweldig. Grappig en
hartverwarmend.’
Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de
ijsbeer het beste detectivebureau van het land, of
misschien wel van de hele wereld: Fiasco bv. Nu te
zien op Disney+. Flip Fiasco – Oeps... is een
supergrappig debuut van Stephan Pastis. Een
graphic novel voor de jonge fans van de serie Het
leven van een Loser van Jeff Kinney. Fiasco is de
naam. Flip Fiasco, aangenaam. Ik ben de oprichter,
eigenaar en directeur van het beste detectivebureau
van het land. Wat zeg ik? Van de hele wereld. Dit
boek is een verslag van mijn leven als detective. Elk
feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de
meesterlijke tekeningen zijn van mijzelf. Ooit
tekende mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar
dat leek nergens naar. Stephan Pastis tekende
Pearls Before Swine, een grappige strip die in meer
dan 650 kranten verscheen en later ook in boeken.
Flip Fiasco – Oeps... is zijn eerste kinderboek.
Stephan woont in Amerika.
Het verhaal Als Michael op een dag met autopech
langs een onbekende weg strandt, heeft hij geen
flauw vermoeden dat hij op een keerpunt in zijn
leven staat. Hij gaat op zoek naar het dichtstbijzijnde
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huis en komt bij een prachtige villa op een
indrukwekkend landgoed met de naam 'Twaalf
Zuilen'. Charlie, de tuinman, helpt Michael terug op
weg en dit is meteen de start van een nieuwe
vriendschap. Tijdens hun gesprekken leert Michael
de fundamenten van succes kennen: de Twaalf
Succeszuilen. Deze hebben de eigenaar van het
huis, mijnheer Davis, tot een rijk en succesvol man
gemaakt. Dit verhaal van Jim Rohn en Chris
Widener inspireert om je leven (opnieuw) te plannen
en daagt je uit om het beste uit jezelf te halen!
TWAALF SUCCESZUILEN Enkele lessen die je
ontdekt: * Werk harder aan jezelf dan aan je carrière
* Leid een leven van driedimensionale gezondheid *
Relaties zijn een geschenk * Bereik je doelen * Hoe
je tijd verstandig gebruiken * Omring je met de beste
mensen * Word een levenslange leerling * Inkomen
overtreft zelden persoonlijke ontwikkeling *
Communicatie leidt tot begrip * De wereld kan altijd
nog een groot leider gebruiken * Laat een erfenis na
Dit E-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers.
'Flip Fiasco - Schoon genoeg' is het vierde deel in de
succesvolle graphicnovelreeks Flip Fiasco,
geschreven door Stephan Pastis. Flip Fiasco,
aangenaam! Groots! En allerbeste detective ooit.
Eigenaar van Fiks Fiasco bv, mijn wereldberoemde
detectivebureau. Dit voorjaar moet ik met mijn
moeder en haar beste vrienden op vakantie.
Bestemming onbekend. Hoe ik hier nou weer in ben
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beland doet er niet toe, maar de wereld lijkt wel gek
geworden; goeierds worden gestraft, slechteriken
worden beloond. Ik heb er schoon genoeg van!
'Grappiger dan Het leven van een Loser' - 'Kirkus
Book Review'
De nieuwe orde is het tweede deel van de
Overlevers-trilogie van Chris Weitz. Het is een
adembenemend spannende dystopische YA fantasyserie vol actie en avontuur! Na hun gevaarlijke
zoektocht met de schokkende ontknoping
inOverlevers , raken de hoofdpersonen Jefferson en
Donna van elkaar gescheiden. Jefferson keert terug
naar New York met een medicijn tegen de Ziekte,
die alleen tieners hebben overleefd. Donna komt
terecht in Engeland. Zullen Jefferson en Donna
elkaar terugvinden? Kunnen zij een nog grotere
ramp dan de Ziekte voorkomen? En wie zijn de
vijanden van de nieuwe orde? Als je van series als
Gone van Michael Grant of Divergent van Veronica
Roth houdt, dan is de Overlevers-serie een aanrader
voor jou. Chris Weitz is een Amerikaanse
filmproducer en regisseur. Hij regisseerde o.a. About
a Boy, The Golden Compass en de verfilming van
The Twilight Saga: New Moon. De Overleverstrilogie is zijn eerste boekproject. Het is de vertaling
van The Young World. De nieuwe orde is het tweede
deel in de serie.
Copyright: 1d57d0862f100afb967a6bb3f8e42c07
Page 23/23

Copyright : matula.hu

