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Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de
greep van de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat
er de avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in
een soort zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.'
Getroffen door een eeuwenoude vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit.
Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper zweert dat ze Gemma terug
naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op zoek in de
gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren
naar haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd?
Amanda Hocking (1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een
miljoen exemplaren van haar zelf uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is
het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie. Over Watersong 1 Lokroep:
`Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel 2!'
Chicklit.nl ****
Hoewel kinderen die een traumatische gebeurtenis meemaken soms de nodige
veerkracht hebben, krijgen veel andere kinderen symptomen die een diepgaande
en langdurige invloed hebben op hun dagelijks functioneren, hun gezondheid en
hun veiligheid. Deze publicatie presenteert voor deze kwetsbare groep jongeren
en hun gezinnen een systematische behandelaanpak die geworteld is in de
cognitieve gedragstherapie. Er wordt een concrete leidraad geboden om op
verschillende soorten traumatische gebeurtenissen te reageren, waarbij een
apart deel is gewijd aan rouwgerichte modules voor mensen die een traumatisch
verlies hebben geleden. Deze methode is door vooraanstaande
clinici–onderzoekers ontwikkeld en wordt in de Verenigde Staten erkend als een
voorbeeldig evidence–based behandelprogramma. Het boek is helder en
toegankelijk van opzet en biedt een uitgebreid raamwerk voor de diagnostiek van
posttraumatische stressstoornis (PTSS), depressie, angst en andere
traumagerelateerde symptomen en voor het opstellen van een flexibel,
individueel afgestemd behandelplan. Terwijl het model primair is gebaseerd op
de cognitieve gedragstheorie, leggen de auteurs ook grote nadruk op
ontwikkelingsfactoren, het belang van het gezinssysteem en humanistische
waarden. Voorbeeldscenario's, praktijkvoorbeelden en tips voor het oplossen van
problemen helpen de therapeut om kinderen, adolescenten en hun ouders bij de
behandeling te betrekken en samen te laten werken aan het opbouwen en
versterken van essentiële vaardigheden op gebieden als affectregulering en
veiligheid. Er is speciale aandacht voor de vraag hoe de behandeling kan worden
afgestemd op de behoeften van cliënten met een uiteenlopende culturele
achtergrond en van cliënten met een uitermate lastig klinisch beeld en een
complexe gezinssituatie. In handige bijlagen staan mogelijke bronnen van
informatie en hulpmiddelen, folders die aan cliënten kunnen worden uitgedeeld
en gegevens over aanvullende opleidingen. Dit boek is verschenen in de Kind en
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Adolescent Praktijkreeks. Abonnees van de Kind en Adolescent Praktijkreeks
ontvangen 15% korting op de afzonderlijke delen van de praktijkreeks. Bij deze
handleiding horen drie werkboeken Verwerken en versterken: werkboek voor
kinderen en jongeren werkboek voor ouders werkboek voor therapeuten
De veertienjarige Teer heeft alle reden om van huis weg te lopen: zijn aan alcohol
verslaafde vader slaat hem regelmatig en zijn moeder is te zwak om hier iets tegen te
doen. Ook de verwende Gemma, Teers beste vriendin, loopt weg, Teer achterna weg
uit het benauwde milieu waarin zij zich onbegrepen voelt. De twee komen in een wereld
terecht waarin hasj, kleine diefstallen en linkse politieke ideeën de belangrijkste
voorwaarden zijn om te overleven. Gemma raakt echter in de ban van een meisje dat
heroïne gebruikt. Langzaam maar zeker gaat het mis: na een eerste kennismaking met
de harddrugs volgt er een verslaving die hen beiden in de greep houdt en uiteindelijk
zelfs tot prostitutie leidt. Junkies is een hard, realistisch verhaal, voor het eerst door
Gottmer uitgegeven in 1997. Het is een levendige beschrijving van een groep jonge
mensen in de greep van hun drugsverslaving, in de jaren dat de krakersbeweging en
punk hoogtij vierden.
Het boeddhisme spreekt een brede groep geïnteresseerden aan. Maar wat houdt
boeddhisme eigenlijk precies in? Met 'Boeddhisme in alle eenvoud' schreef zenpriester
Steve Hagen een korte, zeer toegankelijke en inspirerende tekst, waarin hij Boeddha’s
observaties en inzichten kort, bondig en ontdaan van hinderlijk jargon heeft verwerkt.
Dit veelgeprezen boek over boeddhisme is een inspirerende gids voor iedereen die de
kern van het boeddhisme wil doorgronden en deze levensvisie wil integreren in zijn
bestaan.

Een gewonde legerofficier wordt liefderijk verzorgd door een generaalsvrouw en
haar dochter.
Behandeling van trauma bij kinderen en adolescentenMet de methode:
TraumagerichteCognitieve GedragstherapieBohn Stafleu van Loghum
Een avonturier vertelt over de periode uit zijn leven toen hij in Costa Rica op zoek
was naar goud.
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