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Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit de Netflix-hitserie The Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt. Een collectie korte verhalen vol magie en monsters. Geralt valt behoorlijk op, met zijn witte haar en doordringende
ogen, zijn cynische houding en totale gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel meer dan zijn indrukwekkende uiterlijk
doet vermoeden. Geralt is een hekser, een man met magische krachten die van hem een briljante vechter en een genadeloze
huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het land terroriseren. Als beschermer van de onschuldigen
ontmoet Geralt incestueuze koningen met ondode dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen, vampiers met
relatieproblemen en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig, sommigen zelfs verdorven, maar het belangrijkste is dat de
meesten niet zijn wie ze lijken...
Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van de dag 'een makkie' zijn (aldus Mark Twain). 'Eat
that frog' laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de taken waar je het minst
zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken namelijk bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest
positieve impact op je leven zullen hebben. In deze klassieker over productiviteit legt Brian Tracy uit dat succesvolle mensen niet
alles proberen te doen, maar focussen op de belangrijkste taken en zorgen dat die goed gedaan worden. Hij vertelt je hoe je
voorkomt dat technologie je tijd domineert en geeft eenentwintig praktische en haalbare stappen die je helpen om te stoppen met
uitstellen. En vandaag nog je leven te veranderen.
Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof
van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar
Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de
nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het
collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een
onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een
familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze nu leidt
en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een
wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante gaat Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus Pocus. Maar alleen al om daar te komen blijkt een ware heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto
Harry en zijn vriend Ron uitkomst biedt. Na alle avonturen van het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen Toverdranken, Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen wijden.
Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder dagboek...
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te
leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op
een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om
te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt
van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is
vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht
naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven
waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je
bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een transformerende
tour. Ze laat je zien hoe je je financiën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar je
naar verlangt. Ben je bang om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook een scepticus
en heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje. Na het lezen van dit boek ben je
een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de dingen die je niet kunt veranderen en de
dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en jezelf zijn,
poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de
mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de poëtische teksten
vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen
leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig
vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
Een reiziger door Australië wordt door de Aborigines geïnspireerd tot speculaties over de oorspronkelijke nomadische leefwijze
van de mens.
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets werkte zoals
hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te
concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen tegenkwamen, en voor
hij het wist had hij een viral beweging in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet Journaling vindt inmiddels
wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat
over wat Carroll ‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen die er echt toe
doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het verleden vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid
overzicht van je gedachten, met niets meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je takenlijst op een
bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet interesses en losse aantekeningen om in
zinvolle doelen en verdeel die vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit
boek voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al
jarenlang een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien, De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven
Page 1/3

Get Free Moleskine 18 Month Weekly Planner Large Black Soft Cover 5 X 8 25
weer in eigen handen te nemen.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een weeffout in
onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige
Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs.
Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als
iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.

MOLESKINE WEEKLY PLANNER: Moleskine weekly planners are perfect planners for business planning, bullet
journals, travel planning, daily diary, drawing & sketch diaries, reading & book journals, college & academic planning &
professional project planning.INCREASE & TRACK PRODUCTIVITY: Moleksine monthly & weekly planners come with
calendar grids & pages for to do lists, bullet journaling, & other scheduling, & project tracking styles. Moleskine weekly
planners & monthly planners make it easy to reach goals.GIFT QUALITY PLANNERS: Moleskine planners, journals &
notebooks come in hardcover, softcover, lined, unlined & multi-colors like red, blue, black, pink & green. The binding &
cover are a durable finish, designed for daily journaling, writing & sketching.MOLESKINE QUALITY: We're dedicated to
culture, travel, memory, imagination, & personal identity--both physical & digital. We bring this commitment to our
notebooks, bags, apps & smart pens & notebooks.
Reece Gilmore heeft alle reden om Boston te ontvluchten. In Angel's Fist, een dorpje midden in de prachtige natuur van
Wyoming, vindt ze een baan als kok in een klein wegrestaurant. Op haar vrije dag trekt ze de bergen in. Door haar
verrekijker bewondert ze het uitzicht over de rivier. Bij toeval ziet ze aan de overkant een stel dat blijkbaar ruzie heeft.
Plotseling grijpt de man de vrouw bij de keel tot ze niet meer beweegt. Als Reece vertelt wat ze heeft gezien, is er
niemand die haar gelooft. Behalve Brody, ook een buitenstaander in het dorp. Na een aantal bedreigingen wordt het
duidelijk dat iemand Reece uit de weg wil ruimen, en moeten ze samen achter de waarheid zien te komen...
The Moleskine 18 Month Weekly Notebook large with black hard cover is dated from July 2011 to December 2012.
Formatted to show the week's appointments on the left and a ruled page for notes and ideas on the right, this popular
planner style is perfect for students and professionals. The expandable inner pocket houses an address book of 28 lined
pages with laminated alphabetical labels. You can remove and use it again in the years to come. This Moleskine planner
is thread bound and has a hard cover with rounded corners, acid free paper, a bookmark, an elastic closure and an
expandable inner pocket that contains the Moleskine history.
De vertelsels van Baker de Bard is het boek dat Albus Perkamentus naliet aan Hermelien Griffel om Harry Potter te
helpen bij het vernietigen van Voldemorts gruzielementen. Het zijn vijf toversprookjes die door Hermelien uit de
oorspronkelijke runen zijn vertaald, geïllustreerd door J.K. Rowling. Professor Albus Perkamentus voorzag de vertelsels
van uitgebreide aantekeningen. Alle opbrengsten van de verkoop van dit e-boek gaan naar Lumos. De Lumos-stichting is
een goed doel dat geregistreerd staat in Engeland en Wales met registratienummer 1112575.
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren
twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en
over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat
meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA
omvat een reeks openhartige, onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en
muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende
momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof
tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een
witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van
president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd,
waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit
de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische
foto's en documenten die dienen als omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met
gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het
vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur en de lokroep terug
naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest inspirerende
Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter
en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog
verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian
Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in
een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al
snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
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brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende
verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking
van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
GIFT QUALITY PLANNERS: Moleskine planners, journals & notebooks come in hardcover, softcover, lined, unlined &
multi-colors like red, blue, black, pink & green. The binding & cover are a durable finish, designed for daily journaling,
writing & sketching.DELUXE QUALITY PAGES: Moleskine's creamy, thick paper pages in a hardcover Moleskine
notebook, softcover Moleskine notebook, Cahier journal, or Moleskine planner are perfectly textured for writing with a
ballpoint pen, fountain pen, marker or pencil.MOLESKINE QUALITY: We're dedicated to culture, travel, memory,
imagination, & personal identity--both physical & digital. We bring this commitment to our notebooks, bags, apps & smart
pens & notebooks.
Moleskine 18 Month 2020-2021 Weekly PlannerMoleskine 18 Month 2020-2021 Weekly Planner, Hard Cover, Large (5 X
8. 25 ) Sapphire Blue
MOLESKINE WEEKLY PLANNER: Moleskine weekly planners are perfect planners for business planning, bullet
journals, travel planning, We're dedicated to culture, travel, memory, imagination, & personal identity--both physical &
digital. We bring this commitment to our notebooks, bags, apps & smart pens & notebooks.
Stephen Kings Dodenwake wordt gezien als een van zijn engste boeken ooit. Als Dr. Louis Creed met zijn vrouw, drie
kinderen en de kat naar het kleine plaatsje Ludlow verhuist lijkt er niets aan de hand. Niet ver achter het huis liggen twee
begraafplaatsen, een voor de honden en katten uit de buurt, en een veel oudere indiaanse begraafplaats waar de
mensen uit het dorp magische krachten aan toeschrijven. Als de kat overreden wordt en deze op de begraafplaats achter
het huis begraven wordt, komt Louis er pas achter hoeveel waarheid er in dat bijgeloof steekt, en betekent dat het begin
van de ondergang van het gezin. Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan,
waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken zijn Gevangen, 22-11-1963,
Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de National
Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Een boek voor iedereen die zin heeft in een
gruwelijk spannend verhaal.’ The New York Times ‘Het engste boek dat Stephen King ooit heeft geschreven.’
Publishers Weekly
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 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.
An essential guide for over-scheduled teachers Maia Heyck-Merlin helps teachers build the habits, customize the tools, and create
space to become a Together Teacher. This practical resource shows teachers how to be effective and have a life! Author and
educator Maia Heyck-Merlin explores the key habits of Together Teachers—how they plan ahead, organize work and their
classrooms, and how they spend their limited free time. The end goal is always strong outcomes for their students. So what does
Together, or Together Enough, look like? To some teachers it might mean neat filing systems. To others it might mean using time
efficiently to get more done in fewer minutes. Regardless, Together Teachers all rely on the same skills. In six parts, the book
clearly lays out these essential skills. Heyck-Merlin walks the reader through how to establish simple yet successful organizational
systems. There are concrete steps that every teacher can implement to achieve greater stability and success in their classrooms
and in their lives. Contains templates and tutorials to create and customize a personal organizational system and includes a
companion website: www.thetogetherteacher.com Recommends various electronic or online tools to make a teacher's school day
(and life!) more efficient and productive Includes a Reader's Guide, a great professional development resource; teachers will
answer reflection questions, make notes about habits, and select tools that best match individual needs and preferences Ebook
customers can access CD contents online. Refer to the section in the Table of Contents labeled, Download CD/DVD Content, for
detailed instructions.
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