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Sam Adeyemi Motivational Books
Darius (ik-persoon) wordt gepest en is vaak depressief. Zijn moeder is Iraans,
zijn vader Amerikaans. Met zijn vader kijkt hij vaak naar Star Trek en Darius
spreekt dan ook vloeiend Klingon. Als hij voor het eerst naar Iran gaat om zijn
familie te bezoeken, ontdekt Darius wat vriendschap en je ergens thuis voelen
betekenen. Vanaf ca. 12 jaar.
Eerbied betonen is een belangrijk onderwerp voor elke christen om te kennen.
Eerbiedigen is een bijbels gebod. Eerbiediging is erg belangrijk in je relatie met
God. Eerbiediging is erg belangrijk in je relatie met je profeet, je voorganger, je
man en andere gezagsdragers. Als je geen eer betoont aan wie eer verschuldigd
is, zul je nooit de juiste relatie hebben met bepaalde mensen. Dit is een
handboek voor het leven. In dit boek wordt je geleerd hoe iemand te eren, de
tekenen van oneerbiediging, de beloningen van eerbiedigen en nog veel meer.
Dit boek heeft sleutels om je te helpen uw belangrijke relaties te behouden. Moge
het je niet ontbreken op het gebied van eerbied betonen!
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een
kikker en gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is?
Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Dit boek is weer een geschenk van de pen van Dag Heward-Mills aan alle
bedienaars, die het zouden willen lezen. Dit boek beantwoordt de vragen over
hoe de ingewikkelde relaties tussen vaders en zonen moeten worden beheerd.
Door de lering in dit boek zul je een vloek van je leven afwenden en een zegen
over jezelf brengen. Vaders zijn bijzondere mensen, die zonen en
beschermelingen opvoeden. Zonder vaders zouden er geen kinderen zijn om de
bediening aan andere generaties voort te zetten. De roep van God komt tot bloei
of sterft door je vermogen om een relatie met vaders aan te gaan. Lees dit boek
en vermijd de vloek, die wordt geassocieerd met oneerbiedigheid,
ongehoorzaamheid en slechte relaties met vaders.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede
jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden.
Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge
resultaten op school, is aanvoerder van de debatclub en hij mag volgend jaar
naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien
rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere
aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij
verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de
jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas.
De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner,
van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond. Op een dag rijdt Justyce samen
met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan.
Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten
voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard
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zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend
verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie
van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk,
hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The Hate U Give
'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben
voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen
van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit
voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze
zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het
anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze staan:
blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het
kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?
The book in your hand is a mandate that will unveil the essence of living in the
Christ purpose for your life and make you channel your God-given potential in the
right direction in life. And to a be blessing to mankind and an useful vessel of
honor to God. In this book are some true-life encounters which I used as an
illustration portraying the thought and promises of God toward us.
Authentiek Koninkrijk geloof: Vertrouwt niet op de beloften van God, maar in de
God die belooft. Zoekt niet de zegeningen van God, maar de God die zegent.
Terug naar Congo, het klassieke reisboek, is het begin van een
liefdesgeschiedenis die het hart vormt van Lieve Joris’ oeuvre. De auteur
groeide op in een katholiek Vlaams gezin, in de tijd dat elke familie nog een oom
of tante in de missie had. Congo was het land van heeroom, die haar eentonige
geboortedorp tot leven bracht met verhalen over de brousse, waar hij
‘kroezelkopkes’ bekeerde. Jaren na zijn dood gaat Lieve aan boord van de
Fabiolaville naar Belgiës oud-kolonie. In heerooms voetspoor trekt zij van
missiepost naar missiepost. Dan schudt zij haar blanke gidsen van zich af en
reist het Zaïre van president Mobutu binnen. Ze bezoekt diens geboortedorp
Gbadolite, verkent de zwarte cité waar plantrekkerij de toon aangeeft, vaart met
drieduizend passagiers de majestueuze Zaïrestroom op in een oude boot. Tot ze
door een onfortuinlijk incident kennismaakt met een verborgen kant van het
Mobutu-regime.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy
Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer
Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer,
met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken.
Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in
dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken…
In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat
is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke
illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
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geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
"Misschien is een van de grootste vijanden die je ooit zult tegenkomen" 'de
beschuldiger te midden van de broeders'." Begrijp de geweldige inzichten over hoe dit
beschuldigingswapen wordt ingezet en leer hoe u dit kunt overwinnen, terwijl u dit
klassieke boek door Dag Heward-Mills leest.
Nieuw Babylon is gehuld in een geheimzinnig, martelend duister. Alleen de gelovigen
kunnen nog iets zien. Rayford, Abdullah en Naomi vliegen naar het paleis in Nieuw
Babylon om Chang daaruit te helpen ontsnappen. Ondertussen houden Buck, Chloe en
nog enkele leden van het Verdrukkingscommando zich schuil in San Diego. Hoe lang
zal het duren voordat ook deze ondergrondse schuilplaats wordt ontdekt? De enige
plaats waar gelovigen echt veilig zijn, is in de oude stad Petra. Maar Carpathia bereidt
een grootscheepse aanval voor op Petra en op Jeruzalem, om zijn tegenstanders
definitief uit de weg te ruimen. Vanuit de hele wereld verzamelt hij zijn troepen in het
dal van Megiddo. Het grootste leger uit de geschiedenis van de mensheid staat klaar
voor de laatste, beslissende slag – de slag van Armageddon. Sommige
commandoleden zullen dit laatste jaar van de Grote Verdrukking niet overleven...
This collection of true life stories loaded with life lessons is guaranteed to make you
laugh and laugh … and then learn. The book should not be read by anyone allergic to
laughter. But whether you laugh or not, it will stir something in you. Chris Ekpekurede
opens up his humorous side, as he unravels uncommon perspectives of everyday life
experiences to bring out the serious issues hidden in them. The book is like finding gold
in the midst of dust. Despite the seriousness of the lessons that these stories teach,
laughter looms large in the book’s main thrust, as the stories Make You Laugh and
Reflect. Says the author, “If we do not make a conscious effort to laugh over some of
the serious matters of life, we will allow them to permanently drown us.”
Bri is zestien en wil een van de grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te
bewijzen, aangezien haar overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt
Bri's moeder ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in
haar raps. Het is nu geen kwestie meer van willen: ze móét het maken!
Een thriller, waarin de spanning tot het einde wordt vastgehouden en waarin ook humor
en een vleugje romantiek niet ontbreken.' NBD Biblion over Dieper dan de doden 'Een
onvergetelijk psychologisch drama over verlies, schuld, frustratie en ongekend en
onverklaarbaar kwaad.' Kirkus Het ongeïdentificeerde lichaam dat gevonden wordt in
Minneapolis is het negende in precies een jaar tijd. Rechercheurs Sam Kovac en Nikki
Liska zijn geschokt als ze ontdekken dat het lichaam van het meisje onherkenbaar is
verminkt. Als Kovac en Liska zich verdiepen in de zaak stuiten ze op een beerput van
familieproblemen, pesterijen en uiteindelijk een prille liefde. Wat is het jonge meisje
uiteindelijk fataal geworden? Tami Hoag is de #1 New York Times bestsellerauteur van
vele thrillers, waaronder Dieper dan de doden en Geheimen in het graf.
Londen, 1826. Frannie Langton is geen alledaagse vrouw: ze is jong, heeft een
opleiding gehad en staat terecht voor een afschuwelijke dubbele moord. Maar ze is ook
zwart. De rechtbank en de kranten zijn in alle staten. Wie is deze voormalige slavin inmiddels vrije vrouw - die helemaal vanuit de kolonie Jamaica naar het Engelse
moederland gekomen is om haar werkgevers in hun bed op vreselijke wijze te
vermoorden? Ze was bedoeld als een geschenk maar bleek hun ondergang. De
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getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een verleidster, een heks en een
meesterlijke manipulator. Maar Frannie heeft en ander verhaal te vertellen en zal dat
koste wat kost doen, ook als anderen haar liever de mond snoeren. Sara Collins neemt
de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische Oceaan en langs de duisterste
bladzijden van onze geschiedenis. Het schetst een indringend beeld van hoe ras,
klasse en onderdrukking het slechtste in mensen naar boven brengt terwijl het voor
anderen een innerlijke kracht aanwakkert. Bovenal is het een verhaal over een meisje
dat in de verkeerde tijd op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje dat zowel
slachtoffer als dader is in een wereld die haar het liefste ten onder ziet gaan.
Queenie Jenkins, een 25-jarige Jamaicaans-Britse vrouw uit Londen, verliest de grip op
haar leven. Ze krijgt een miskraam, haar vriend maakt het uit, ze verlaat hun gedeelde
flat en als klap op de vuurpijl verliest ze haar baan bij de krant. Ze zoekt afleiding in
datingapps en kortstondige affaires, maar het wil niet baten. En als ze in therapie wil
gaan, krijgt ze te maken met vooroordelen van haar Jamaicaanse familie. De positie die
Queenie inneemt in de maatschappij, haar onzekerheden en haar vrienden worden
voor een belangrijk deel gevormd doordat ze zwart is; niettemin beschrijft ze haar
verhaal met een luchtige pen en valt er heel veel te lachen. Queenie maakt je
deelgenoot van de turbulenties en escapades die haar leven beheersen en overhoop
gooien; je zult veel herkennen, solidair verdrietig met haar zijn en haar levensweg
bewonderen. Queenie is een ontwapenend eerlijk, inclusief verhaal dat iedereen zal
aanspreken die op zoek is naar liefde maar o zo vaak wordt geconfronteerd met iets
heel anders. Candice Carty-Williams (1989) is journalist en scenarioschrijver en schrijft
onder meer voor The Guardian, The Sunday Times en Vogue International. Ze woont in
Zuid-Londen. Queenie is haar debuutroman.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je
dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand interesse in
je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact? Wat is het verschil in
lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de
mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat
je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse. Dit helpt je tijdens een feestje, bij internetdating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease
laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de liefde is.
Do you want to have a perfect outline on how to live a meaningful and purposeful life? Passion:
The Mystery to Fame is a dependable book that will assist you in your journey through the ever
challenging life. This book is a transformational guide full of unbreakable principles of life
fulfillment. It is easy-to-understand and very practical to guide. In this book, you will discover
how to create your passion with the requisite ingredients, the visa to your pictured future, the
mark that cannot be erased, the credit to passion, why you need to help others, the strength in
obeying the law of process, your ideal self and real self, and many more. Reading this book will
save your time, energy, and money in achieving real success in life. This isn’t just a book of
information but a goldmine of practical examples of both the author and people that have lived
remarkably passionate lives. As you read through you will discover that you can become
whatever you want to become, you only need to want it bad enough. “This isn’t just a book of
information but a goldmine of practical examples of both the author and people that have lived
remarkably passionate lives. As you read through you will discover that you can become
whatever you want to become, you only need to want it bad enough” - Smith Bam
Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van
dat lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen. Charmant
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zelfs, zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste
seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms wel erg letterlijk
nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar politieagenten een moord voor
zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz vader zit al jaren achter de tralies, maar toch
duiken er ineens overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit
besluit Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van zaken. Maar is hij wel zo anders
dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een diamant van een
boek. Publishers Weekly
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.
Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en praktische
adviezen om je carrière richting te geven. Van salarisonderhandelingen en het opzetten van
een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een spoedcursus netwerken en spreken in
het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu
op het punt staat om de arbeidsmarkt voor het eerst te betreden of al jaren aan het werk bent:
Little Black Book is een onmisbare gids voor elke creatieve vrouw met ambitie. Met bijdragen
van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi
Adichie en Piera Gelardi, medeoprichter van Refinery29.
Dr. Myles Munroe, heeft in zijn bestseller, Het Koninkrijk opnieuw ontdekt, onthult dat het
Koninkrijk van God de ware boodschap is van het Evangelie en dat is ook de boodschap die
Jezus bracht. Hier in Koninkrijk Principes, zijn tweede boek in de serie over het Koninkrijk,
vertelt Dr. Munroe dat we de voordelen van het Koninkrijk niet in ons leven kunnen toepassen
tenzij wij begrijpen hoe het werkt.
De Antichrist, Nicolae Carpathia, is opgestaan uit de dood - en dat zal de wereld weten ook.
Carpathia bedient zich niet langer van mooie woorden, maar kondigt openlijk aan dat hij zijn
tegenstanders uit de weg zal ruimen. Wie niet uit zichzelf vol aanbidding voor hem neerknielt,
wordt daartoe met harde hand gedwongen. Voor de gelovigen breekt dan ook een zware tijd
aan. Het is nu hard tegen hard.
In ‘100 dingen die succesvolle mensen doen’ helpt Nigel Cumberland je om dichter bij je
doelen te komen en je leven en werk meer geïnspireerd en gefocust te maken. De 100
thema’s klinken eenvoudig, maar dringen door tot de kern. Met zijn inzichten en oefeningen
kun je werken aan een optimale mindset en het ontwikkelen van effectieve gewoonten. Enkele
thema’s: - Wees nieuwsgierig - Kom op tijd thuis - Doe wat je zegt (beloof dus niet te veel) Omarm de positieve kanten van technologie - Denk na voordat je op ‘Verzenden’ klikt - Focus
op karakter, niet op populariteit - Sluit vriendschap met je verleden
Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van Katherine Rundell, die veel grote prijzen
heeft gewonnen en wordt beschouwd als een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs
van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt.
Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie. Haar
moeder leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis.
Feo lijkt een speciale band te hebben met drie van de wolven die altijd in de buurt van hun huis
rondzwerven. Dan wordt Feo’s moeder gevangengenomen door het leger. Terwijl Feo een
barre tocht door het besneeuwde landschap onderneemt om haar moeder te bevrijden, leren
de wolven haar hoe ze moet overleven in een gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de
dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The Rooftoppers en The Explorer
(verschijnen nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de Costa Children’s
Book Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van
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Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages
hun grenzen op en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te komen tegen
het kwaad. Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum,
Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle jeugdroman, van een van de belangrijkste
Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt
gelezen.) Dit is geen motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt
gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen
strategieën aan te reiken die ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning
Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu
is veelgelezen, maar weinig begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair
leiders, politici en zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren,
maar leert je hoe je je doelen kunt bereiken op de efficiëntste manier. De adviezen van Sun
Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te behalen. Het
is geen boek waar een set regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet
toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de
omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en
zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek
waarin het meesterwerk van Sun Tzu specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en
geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen, dan vechten en
Verander je zwakheden in je sterke punten en aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks
leven laat Chin-Ning Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een
nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van de Ming-dynastie werd. Op haar tiende
begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze
als televisieactrice en later als marketeer voor Taiwanese en Europese farmaceutische
bedrijven. Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit
De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt als consultant voor overheden en
internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian
Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media gevraagd als expert over de
politieke situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in zeventien talen.
In ‘Dans zonder benen’ vertelt Jennifer Bricker haar levensverhaal. Jen Bricker is geen
doorsnee Amerikaanse tiener: geboren zonder benen, en daardoor bij de geboorte afgestaan
door haar biologische ouders. Dankzij de steun van haar adoptieouders, die haar
onvermoeibaar bevestigen en stimuleren, groeit Jen uit tot een topsporter van wereldklasse.
Dat is overigens niet het enige wonder in haar leven... Jen ontdekt wie haar biologische
tweelingzus is. Een ontroerende hereniging volgt. Voor de liefhebbers van Spoorloos, een
peptalk voor iedereen!
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een 93-jarige vrouw
op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op zoek zijn
naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een
geliefde, een sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke wijze samen en herinnert ons
aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Het Meisje in de Toren is het sprookjesachtige vervolg op Katherine Ardens De Beer en de
Nachtegaal. Vasilisa groeide op aan de rand van de Russische wildernis, waar de sneeuw zich
huizenhoog ophoopte en waar er waarheid school in de sprookjes die rond het vuur werden
verteld. Vasilisa’s gave om te zien wat anderen niet zien trok de aandacht van Morozko –
Vorst, de winterdemon uit de verhalen – en samen redden zij Vasilisa’s volk van de
ondergang. Maar omdat ze anders is dan de anderen, wordt ze door haar eigen mensen voor
heks uitgemaakt. Na te zijn weggejaagd uit haar huis heeft Vasilisa nog maar twee opties:
trouwen of het klooster in. Een onmogelijke keuze, en dus kiest ze voor het avontuur. Verkleed
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als jongen trekt ze eropuit op haar schitterende hengst Solovey. Als Vasilisa echter een stel
bandieten te slim af is, verandert alles. De grootvorst van Moskou roemt haar heldendaden, en
plots wordt Vasilisa weer herenigd met haar zus en broer, die nu deel uitmaken van de
vriendenkring van de vorst. Maar als ze er aan het hof achter komen dat ze eigenlijk een
meisje is, zal dat grote gevolgen voor haarzelf en haar familie hebben. Voordat ze zich kan
bevrijden uit het web van Moskouse intriges – en terwijl Morozko met advies komt waarvan niet
te zeggen valt of het betrouwbaar is – wordt Vasilisa geconfronteerd met een gevaar dat heel
Moskou bedreigt.
In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla
met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt
met haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk
moeten ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een
hellevaart door een landschap dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg
wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het platteland van
het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet
voorbij. Ward ontving de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor
‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft
gekregen voor fictie.
Mensen die je verlaten, kunnen je vernietigen. Niets kan het gevoel van neerslachtigheid,
verwarring en angst beschrijven, dat neerdaalt als mensen bij je weglopen. Dit boek is
geschreven om je e helpen de vernietiging te bestrijden, die loskomt, als mensen u verlaten.
Laat je niet misleiden. Verlaten of inde steek gelaten worden is niet uniek voor jou en je
bediening. Vele anderen hebben hetzelfde geleden. Satan was de eerste opstandeling en
heeft sindsdien alle opstanden geïnspireerd. Met dit boek in je hand sta je er tegen op en vecht
je tegen de geest van disloyaliteit, die wordt losgelaten door "degenen die je verlaten".
Achter gesloten deuren ligt een wereld van mogelijkheden verborgen. Haal eruit wat erin zit!
The Secret leert ons dat we door middel van positief denken kunnen manifesteren wat we voor
onszelf wensen. Echter, de focus op deze wet alleen is net zoiets als het eten van alleen een
toetje. Over een toetje zeggen we: 'Goh, dat was lekker, maar ik zit nog niet vol!' We willen het
volledige menu zien om een passende keuze te maken, en zo onze honger te stillen. The Meta
Secret biedt een onthullende blik in de keuken van het universum. Mel Gill leert ons onze
bestelling in het juiste perspectief te plaatsen. De wet van de aantrekkingskracht is maar één
van de zeven aloude principes; The Meta Secret onthult de andere zes en biedt een praktische
methode om meer liefde, geluk, humor en rijkdom aan te trekken.
Dit werkboek vult "De zeven eigenschappen die jou succesvol maken' praktisch aan en helpt
het leven beter en leuker te maken. Vind jij het weleens moeilijk om keuzes te maken? Je weet
misschien niet precies wat je wilt en wat nu eigenlijk goed voor je is. Bijvoorbeeld op school, bij
de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige vrienden je onzeker maken. Maar je weet dat
je het zelf wel kan en dat je ouders niet voor jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt dat dan toch
moeilijk te zijn. Je wilt graag zelfstandig beslissen, maar hoe doe je dat nou 't best? Sean
Covey kent deze problemen; de oplossing beschreef hij in Zeven eigenschappen die jou
succesvol maken! Dit boek werd een succes in Nederland en er ontstond grote vraag naar het
praktische werkboek. Dit werkboek helpt je om de ideeën in Zeven eigenschappen toe te
passen op je eigen leven; het staat vol tips en trucs, invuloefeningen, enquêtes en doelijstjes
zodat je heel praktisch aan het werk kunt om je leven beter, leuker en spannender te maken.
Je kunt het thuis gebruiken, of met klasgenoten. ALLEEN GESCHIKT VOOR TABLETS.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans
om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot
een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
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vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning
haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te
brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen.
Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in
haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en
een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras, politiegeweld,
onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo
schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW
'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en
Warcross
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie
teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door
een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat niet alleen
zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer
de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te
verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is het van het
grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op haar
schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
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