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In ‘How to stop feeling like shit’ geeft Andrea Owen een eerlijke en verfrissende benadering om vrouwen af te helpen van de
meest hardnekkige gewoonten om zichzelf naar beneden te halen. Van het luisteren naar hun bitchy innerlijke criticus tot het
pleasen van mensen. In ‘How to stop feeling like shit’ laat Andrea Owen zien wat er achter die gewoonten schuilt en geeft
vrouwen oplossingen voor dit zelfdestructieve gedrag. In elk hoofdstuk staat een bepaalde gewoonte centraal, zoals zelfisolatie of
perfectionisme, waardoor ‘How to stop feeling shit’ in elke volgorde gelezen kan worden. In 14 korte hoofdstukken leer je 14
gewoonten te doorbreken. # ‘Dit boek laat vrouwen zien wat ze aan het doen zijn en biedt no-nonsense adviezen om ze over
deze onzin heen te laten komen’ – Jen Sincero, auteur van ‘Jij bent een badass!’
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse
continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en
dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door
de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort een
Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge
luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een
van de meest indrukwekkende odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die als hardloper
uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en
doorzettingsvermogen.
De oorlog die mijn leven redde van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend jeugdboek voor lezers van 10 tot 14 jaar.
Kimberly Brubaker Bradley is een New York Times bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar. Haar aangrijpende
jeugdboek ‘De oorlog die mijn leven redde’ zal lezers van 10 tot 14 jaar doen huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft
nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten en houdt haar binnen. Maar als haar
broertje geëvacueerd wordt uit Londen om aan de oorlog te ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om hem te volgen. Zo
begint er een nieuw avontuur voor Ada, en voor Susan Smith, de vrouw die verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen. Er
ontstaat een sterke band tussen Ada en Susan, maar is hij sterk genoeg om de oorlog te overleven? Kimberly Brubaker Bradley
heeft al diverse jeugdboeken op haar naam staan, waaronder ‘Leap of Faith’ en ‘Jefferson’s Sons’.
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en
vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze
dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
The concept of flight is briefly but adequately discussed in this book of pictures. The presentation of information is direct-to-thepoint; thereby leading to an understanding of the concept by even the youngest readers. Kids will also learn to correctly identify
different species of birds based on the pictures included in the book. Be sure to grab a copy today.
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 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
Ideal for inquisitive younger readers, My Fun Book of Questions & Answers is full of fun and concise answers to key questions
about animals, plants, human body, oceans, science and more. Illustrations, photos and cartoons keep kids hooked, and activity
panels encourage further learning.

Let your children seek and find answers to their questions about the curious features of animals in this pretty
straightforward book. Designed to appeal to young children, this book encourages reading and learning. The question
and answer format allows for information to be broken down and better absorbed. Grab a copy of this book today.
Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar Antarctica vlucht, ontdekt ze de jacht op
ijsdraken en zet ze alles op alles om de ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather Fawcett is een
spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol draken, magie en avontuur. Ember komt voortdurend in de problemen.
Niet handig, als je eruitziet als meisje maar je eigenlijk een vuurdraak bent en iedereen je wil doden. Ze vlucht van het
drukke Londen naar Antarctica, maar daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken, en stort ze zich nog dieper in de
problemen. Want de ijsdraken moeten gered, al kost het haar haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is
dierenliefde. Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet aan onze natuur. Met pratende kat en humeurige deurklink.
Provides answers to questions about space, the earth, animals and plants, transportation, buildings, and other scientific
and technical topics.
Running out of ideas for fun kids & family activities? This awesome book, packed with hilarious and intriguing questions,
is a perfect solution for family game nights, kids parties, long road trips, and every other occasion when you need a fun
and engaging game to play. "Would You Rather..." is a brilliant and thought-provoking party game where you and other
players have to choose between two equally ridiculous and outrageous situations that you would never be faced with, in
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real life(hopefully). It offers hours of laughter and hilarity, but it is also easy to get into some amazing conversations by
just asking "why" after a "would you rather..." question. In "Would You Rather?: The Book Of Silly, Challenging, and
Downright Hilarious Questions" you will: Find a powerpack of silly, challenging, ridiculous, and outrageously funny
questions for people of all ages. Enjoy clean and family-friendly humor(no questionable questions!) Have the perfect
icebreaker and conversation starter that will make boring parties and awkward silences a thing of the past. Have a cute
book that makes a great gift for anyone equipped with a sense of humor. Nobody wins and nobody loses, but everybody
has a great time! ORDER NOW!
The sixth book in the popular TIME For Kids Big Book of Questions series! TIME For Kids Big Book of Who presents
1,001 amazing facts about the people who have shaped our world--past and present--including brilliant scientists, charttopping musicians, all-star athletes and powerful world leaders. Who invented Facebook? Who is the youngest person to
win the Nobel Peace Prize? Who is the greatest athlete of all time? Who was the only U.S. president to serve four terms
in office? Kids can jump into the book at any point and follow the popular question and answer format to explore these
comprehensive categories: Groundbreakers and Pioneers, Leaders and Changemakers, Artists and Entertainers,
Innovators, Sports Stars, and Everyday Heroes. For more fascinating answers to the questions kids want to know, check
out the other books in the TIME For Kids Big Book of Questions series: Big Book of Why, Big Book of How, Big Book of
When, Big Book of Where, and Big Book of What.
The song “Twinkle, twinkle little star” just got more interesting with this starry book. Your curious little one will find this
resource valuable because it briefly but adequately discusses some of the most commonly asked questions about the
night sky. Expect your children to know more about the night sky and astronomy, in general, the more he/she reads this
book.
1968. Het jaar dat heel Parijs de straat opgaat. Het jaar dat Martin Luther King zijn leven verliest om een droom. Het jaar
dat Eleanor Maud Portman wordt geboren. Het wereldbeeld van de jonge Elly wordt gevormd door de mensen om haar
heen: haar liefhebbende maar hinderlijk afwezige ouders; een beste vriendin die naar patat ruikt; een lesbische tante die
filmster is, een oude joodse buurman die het niet zo nauw neemt met de waarheid; een bejaarde dandy die al dansend
haar leven in komt, meteen gevolgd door een Shirley Bassey-imitator, en, natuurlijk, een konijn dat god heet. In een
kindertijd die zowel gewoon is als buitengewoon, is Elly's enige constante haar broer Joe. Twintig jaar later zijn Elly en
Joe volwassen en nog net zo close als ze altijd waren. Totdat, op een zonnige ochtend, een wereldschokkende
gebeurtenis hun band voor altijd dreigt te verbreken. Toen god een konijn was is een roman over een kindertijd, over
opgroeien, over vriendschap en familie, triomf en tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een roman over de
liefde in al haar vormen.
The story of Creation and Adam and Eve in the Garden of Eden are familiar Bible stories. But they also present a
wonderful opportunity to share important biblical truths with eagerly questioning minds through answers that even the
youngest believer can understand. Look inside to learn: How did God create everything from nothing? Why was the first
person that God created a boy? Why did God have Adam name the animals? The serpent talked to Eve, so why can't
snakes talk today? Children are never short of questions - and now there are answers to some of their most difficult ones
regarding the Bible and faith! The new Answers Book for Kids series is a unique collection from Ken Ham and the
creative team at Answers in Genesis. These answers will help you to impart a Biblical Worldview to Elementary aged
students in your Church or Homeschool. This is the 1st book of a 4 volume set.
Kids ask a lot of questions and this book compiles some of the most common they ask about animals and their diet. Composed of vivid
visuals and bright colors, this book truly captures the attention. Information is presented in a question and answer format for easier
absorption. This book is perfect for young children. Grab a copy today!
The Kids' Book of QuestionsWorkman Publishing Company
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van
haar familie berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet
weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een
beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed
verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een
manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
The phenomenon returns! Originally published in 1987, The Book of Questions, a New York Times bestseller, has been completely revised
and updated to incorporate the myriad cultural shifts and hot-button issues of the past twenty-five years, making it current and even more
appealing. This is a book for personal growth, a tool for deepening relationships, a lively conversation starter for the family dinner table, a fun
way to pass the time in the car. It poses over 300 questions that invite people to explore the most fascinating of subjects: themselves and
how they really feel about the world. The revised edition includes more than 100 all-new questions that delve into such topics as the
disappearing border between man and machine—How would you react if you learned that a sad and beautiful poem that touched you deeply
had been written by a computer? The challenges of being a parent—Would you completely rewrite your child’s college-application essays if it
would help him get into a better school? The never-endingly interesting topic of sex—Would you be willing to give up sex for a year if you knew
it would give you a much deeper sense of peace than you now have? And of course the meaning of it all—If you were handed an envelope
with the date of your death inside, and you knew you could do nothing to alter your fate, would you look? The Book of Questions may be the
only publication that challenges—and even changes—the way you view the world, without offering a single opinion of its own.
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.
Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid,
Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor Beatrice
betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze
spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
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Uncover the mysteries of the Bible with bestselling children's author Amy Parker and apologist Doug Powell as they team up to answer some
of the biggest questions kids have about the Bible and theology. The Big Book of Bible Questions addresses kids' toughest Bible questions
with theologically sound answers in a way that is relatable and engaging. It's filled with fun facts, debunking of common misconceptions, and
explanations of biblical and theological concepts. With eye-catching illustrations and real-life photos, this book will not only answer a kid's
Bible questions big and small, but it will also encourage spiritual conversations and a lifelong love of learning about the glory and wonder of
faith, the Bible, and God.
Griezels en geesten pas op! Lockwood & Co is terug! Dankzij hun spectaculaire succes met de Schreeuwende Wenteltrap is Lockwood & Co
nu een van de meest gevraagde bureaus voor paranormaal onderzoek in Londen. Hun nieuwe zaak begint op een geplaagd kerkhof, waar de
ijzeren grafkist van een sinistere arts wordt opgegraven. Zoals gewoonlijk is Lockwood vol vertrouwen over de afloop. En zoals gewoonlijk
gaat alles fout: er komt een huiveringwekkende geest vrij en er wordt een raadselachtig, magisch voorwerp uit de kist gestolen. Anthony,
George en Lucy moeten het object terugvinden voor de verwoestende krachten ervan worden ontketend. Het is een race tegen de klok
waarbij ze op de hielen worden gezeten door hun gehate rivalen van Bureau Fittes. Lukt het ze het complot te onthullen? Jonathan Stroud is
een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. De Fluisterende Schedel is het tweede deel in de
Lockwood & Co-serie. ‘Stroud is geniaal! Zet maar op je need-to-read-lijst!’ Rick Riordan, auteur van de Percy Jackson-boeken.
Every kid has questions...and they also have the capacity to discover very interesting answers. In A Book of Questions, Jane G. Meyer leads
kids through a pint-sized Socratic exercise in questioning the nature of the universe. Paired with Lucia Salemi’s whimsical illustrations, these
questions are sure to get kids thinking, and coming up with new questions of their own. Cada niño tiene preguntas ... y también tienen la
capacidad de descubrir respuestas muy interesantes. En un libro de preguntas, Jane G. Meyer conduce a los niños a través de un pequeño
ejercicio socrático al cuestionar la naturaleza del universo. Junto con las caprichosas ilustraciones de Lucía Salemi, estas preguntas
seguramente harán que los niños piensen y planteen nuevas preguntas propias. Discover series bilingual titles feature word picture
association in both English and Spanish.

‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In
‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van
Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die
universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over
de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een
intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel!
Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van
‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Now more than ever, parents are told how important it is to talk meaningfully to their kids. This is the book that makes it happen. A
revised and expanded second edition, The Kids' Book of Questions, with 634,000 copies in print, makes it easy to ask hard
questions and fun to answer them. Questions to challenge, questions to provoke. Questions to entertain and expand young minds.
Questions about right or wrong, about fears and hopes, ethics, religious beliefs, about why parents act the way they do--even
about ruling the world. Updated to include questions on subjects that have arisen since the book's original publication in
1988--from the internet to issues like school violence and terrorism--the book is a sure way to prod young people into discovering
who they really are and what they really believe. There are inquiries into values: "If you knew you wouldn't get caught, would you
cheat on a test by copying someone else's answers?" Intriguing fantasies: "If you could email any famous person and know they'd
read and answer your note, who would you write to and what would you say?" Philosophical queries: "Have you had any personal
experiences that lead you to believe in God?" Provocative scenarios: "After being given a truth pill, what would you say if you were
asked to describe your family?" Kids, and parents, will be amazed to find how far one little question will lead.
Kids bombard you with lots of questions everyday so allow them to find the answers out by giving them a copy of this book of
answers. Questions about your body are answered in a very simple, easy-to-understand manner. Coupled with fitting images, this
valuable resource will definitely satisfy the most inquisitive minds. Grab a copy today!
A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and sepia, The Arrival draws its inspiration from tales of migrants in past
and recent times. The central character is a middle-aged man who arrives in a strange new place and tries to find a place to live, a
job and a handle on a new language. He encounters many challenges, all described entirely through visual sequences. The
absence of words emphasises the strangeness of the situation and the loneliness experienced by many migrants, but the ending is
full of affirmation and hope, when the wife and son the migrant had to leave behind are finally able to join him in their new
homeland. www.thearrival.com.au
The follow-up to the TIME For Kids BIG Book of Why and the BIG Book of How, TIME For Kids BIG Book of What presents kids
8-12 years old with answers to the kinds of intriguing questions that appeal to their sense of curiosity. Colorful graphics,
spectacular photos, and clear, engaging diagrams will help answer such questions as: What is the fastest animal in the sea?;
What causes acid rain?; What is the most poisonous animal?; What was the longest war on record?; What will transportation be
like in the future? Divided by subject area-from animals, the human body, and technology to sports, games, and the future-the
book's photos, diagrams, art, and clear text will help kids discover the background behind the questions. TIME For Kids BIG Book
of What is a must-have book to satisfy the most curious of kids.
This kids' book is a collection of more than 300 brain teasing riddles, trick questions and puzzles for kids. Their purpose is to make
children think and stretch their minds.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven,
en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei
bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders
en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart
en vol moed.
Kleine Sam vindt de zee nog een beetje eng en stelt zijn grote zus ontelbare vragen voordat hij met haar mee durft. Prentenboek
met grote tekeningen in mooie kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich
een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele
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einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de
wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten.
George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige
sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International
Fantasy Award voor.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven over
ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
101 Fun Questions to ask your Kids - The supreme book for igniting conversations with the youngest members of your family.
Crack it open at dinnertime, on road trips, during vacations and beyond. Some of the questions are silly, others splashed with
science and history, while still others are fantastical. Once you ask one question, your kids will want to answer them all.
Een psychotherapeute beschrijft de conflicten die in een relatie tussen man en vrouw kunnen ontstaan, voortkomend uit een
traditioneel rolpatroon.
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