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In november 2007 was Amanda Knox 20, en ze was net een paar weken eerder
naar Perugia in Italië verhuisd om daar Italiaans te gaan studeren toen haar
vriendin en huisgenote, de jonge Engelse studente Meredith Kercher, op wrede
wijze werd vermoord. Het moordonderzoek haalde wereldwijd de voorpagina's en
toen Amanda werd gearresteerd, zou ze het middelpunt worden van een
mediahype. Jong en naïef als ze was, verdrietig om de verschrikkelijke dood van
haar vriendin en met niet meer dan basiskennis van het Italiaans, werd ze aan
zware verhoren onderworpen en had ze de grootst mogelijke moeite om de
politie te verstaan en te zorgen dat ze zelf werd begrepen. Tijdens de rechtszaak
die volgde werd ze het mikpunt van internationale kritiek en speculatie, en haar
zaak werd op de voet gevolgd door de rioolpers. In 2009, na een zeer omstreden
rechtszaak, werd ze ten onrechte veroordeeld voor de moord. In oktober 2011,
nadat Amanda vier jaar in een Italiaanse gevangenis had doorgebracht en een
langdurige beroepsprocedure had doorlopen, werd het vonnis vernietigd.
Amanda vloog direct terug naar de Verenigde Staten. In Wachten tot je gehoord
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wordt vertelt Amanda Knox voor het eerst welke verschrikkingen ze werkelijk
heeft moeten doorstaan. Op basis van de dagboeken die ze bijhield en de
brieven die ze schreef gedurende haar gevangenschap, geeft Amanda
vastberaden een zeer persoonlijk verslag van haar aangrijpende ervaringen, van
de verslagenheid over de moord op haar vriendin tot de talloze fouten en
misverstanden die tot haar arrestatie zouden leiden. Ze vertelt uitgebreid hoe het
was om als twintigjarige in een vreemd land gevangen te worden gezet voor een
misdaad die ze niet had begaan en om door de internationale media te worden
afgeschilderd als een demon. Ze schetst wat het betekende voor haar familie en
vrienden die steeds op en neer pendelden om te zorgen dat ze nooit lang alleen
zou zijn. Ze beschrijft hoe haar relatie met de mensen die in haar onschuld
geloofden sterker werd en hoe de kracht van haar familie haar door de zwaarste
tijd van haar jonge leven heen heeft geholpen. Uit haar gloedvolle beschrijving
van de uren direct na de rechtszaak en haar vlucht terug naar de Verenigde
Staten blijkt hoe dankbaar Amanda is dat ze nu weer toekomstplannen kan
maken. Wachten tot je gehoord wordt is een openhartig verslag van een
nachtmerrie die werkelijkheid werd, de gerechtelijke dwaling die daarop volgde
en de standvastigheid van alle betrokkenen, ook al leek alles tegen te zitten. Dat
maakt het tot een autobiografie zoals er maar weinig zijn geschreven. Amanda
Page 2/21

Read Book We Are All Born Free The Universal Declaration Of Human
Rights In Pictures
Knox werd in 2009 in Perugia in Italië veroordeeld voor moord. In 2011 werd dat
vonnis vernietigd en werd haar onschuld vastgesteld. In maart 2013 verwierp het
Italiaanse Hof van Cassatie de vrijspraak en besloot dat het proces moet worden
overgedaan. Knox woont nu in Seattle, de stad waar ze vandaan kwam, en
studeert aan de schrijversvakschool.
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.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag
hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van
Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend
naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen
persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen –
is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze
iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel
verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de
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politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze
niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens
van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer
kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een
personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een
nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
"Inspired by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which starts
memorably with Article 1: We are all born free and equal, Freedom is an
enthralling anthology of short stories"--Provided by the publisher.
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.
Als de Zuid-Afrikaanse Jamela speelt met de lap stof waarvan haar moeder een
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jurk voor een bruiloft wil maken, gaat er van alles mis. Prentenboek met grote
illustraties in warme kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en
verbondenheid een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar
jarenlange studie kwam ze tot tien stellingen over een `bezield leven : leven
vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en
grappige manier moedigt ze de lezer aan om perfectionisme te laten varen,
stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te
geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen anderen wel niet
denken? naar `Ik ben goed genoeg . `Brené Brown pakt moedig alle duistere
emoties aan die de weg naar een voller leven belemmeren. Lees dit boek en
wordt aangestoken door haar moed. Daniel H. Pink 'Mijn nieuwe Super
Soulmate. Oprah Winfrey
365 essays, each about 365 words, on Uncle Sam's Birth Right and Genealogy,
the U.S. Constitution's philosophical and historical presuppositions and
implications, or Philosophy for Dummies.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt
met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
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terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de
minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse
regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
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
Now in a mini edition! The Universal Declaration of Human Rights was signed on 10th
December 1948. It was compiled after World War Two to declare and protect the rights
of all people from all countries. This beautiful collection, published 60 years on,
celebrates each declaration with an illustration by an internationally-renowned artist or
illustrator and is the perfect gift for children and adults alike. Published in association
with Amnesty International, with a foreword by David Tennant and John Boyne.
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Includes art work contributions from Axel Scheffler, Peter Sis, Satoshi Kitamura, Alan
Lee, Polly Dunbar, Jackie Morris, Debi Gliori, Chris Riddell, Catherine and Laurence
Anholt and many more!
Vervolg op Het reuzenradmysterie Mijn naam is Ted Spark. Ik ben 12 jaar en 281
dagen oud. Ik heb zeven vrienden. Drie maanden geleden heb ik het mysterie opgelost
van de verdwijning van mijn neef Salim uit het London Eye. Dit is het verhaal van mijn
tweede mysterie. Deze zomer ging ik op vakantie naar New York om mijn tante Gloria
en neef Salim te bezoeken. Toen ik daar was, werd er een schilderij gestolen uit het
Guggenheim Museum, waar mijn tante Gloria werkt. Iedereen was heel ongerust en
verdrietig. Ik begreep het probleem niet. Ik zie niet het nut van schilderijen, zelfs als ze
9,8 miljoen dollar waard zijn. Misschien komt dat door mijn ongewone brein, dat anders
werkt dan dat van andere mensen. Maar toen werd tante Gloria beschuldigd van
diefstal – en tante Gloria is familie. En toen besefte ik hoe belangrijk het is om het
schilderij te vinden en te ontdekken wie het echt had meegenomen. Prachtig eerbetoon
aan veelgeprezen auteur Siobhan Dowd Geschreven door Robin Stevens Spannend en
ontroerend verhaal met autistische hoofdpersoon Het reuzenradmysterie is bekroond
met Vlag en Wimpel Siobhand Dowd schreef ook De weg, Het moerasmeisje en Donds
offer Is ook los te lezen van Het reuzenradmysterie
Boynes eerste boek over zijn vaderland Ierland is een krachtig verhaal over
vriendschap en morele moed 1972. De jonge Odran Yates gaat in het klooster, omdat
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zijn moeder hem ervan overtuigd heeft dat het priesterschap zijn roeping is. Hij begint
vol ambitie en hoop aan zijn nieuwe leven, toegewijd aan zijn studie en open voor
nieuwe vriendschappen. Veertig jaar later staat zijn vertrouwen in de Kerk onder grote
druk door de vele onthullingen over misbruik. Vrienden van hem zijn voor het gerecht
gesleept, collega’s zijn gevangengezet en vele jonge parochianen zijn getekend voor
het leven. Odran vermijdt contact met de buitenwereld uit angst voor afkeurende
blikken en beledigende opmerkingen. Tot hij gedwongen wordt zijn eigen voetsporen in
deze geschiedenis terug te volgen. Over het werk van John Boyne ‘De grote stilte is
John Boynes belangrijkste roman.’ John Irving ‘Boyne trakteert ons op veel
spannende scènes, op grappige dialogen, en op ontroering. Het is hem heel goed
gelukt om met dit verhaal de waargebeurde geschiedenis te illustreren.’ **** NRC
Handelsblad ‘Boyne verstaat, zoals Ierse schrijvers betaamt, de kunst van het
vertellen.’ **** Leeuwarder Courant ‘Boyne bewijst eens te meer een goed schrijver te
zijn die grote thema’s tot de kern weet terug te brengen en in meeslepende literatuur te
vertalen.’ Noordhollands Dagblad
We Are All Born FreeThe Universal Declaration of Human Rights in PicturesFrances
Lincoln Children's Bks
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
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ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die
aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle
kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het
leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap,
geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de
denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus
en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik
in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met
zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote
maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
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stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles
urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des
tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' TROUW
‘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
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een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
De baanbrekende speeches van Greta Thunberg, de jonge activist die dé stem van haar
generatie is geworden en met haar daden en woorden geschiedenis schrijft In augustus 2018
besloot een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, om één dag niet naar school te gaan.
Dit dappere besluit zou uiteindelijk leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis,
waarmee ze miljoenen leerlingen inspireerde te staken voor onze planeet. Zo wilde ze ervoor
zorgen dat regeringen en politici wel móeten luisteren naar de generatie die het kind van de
rekening wordt als het milieubeleid niet snel wordt aangepast. Thunberg sleepte er een
nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede mee in de wacht. In dit boek komen Thunbergs
eigen krachtige woorden bij elkaar. Haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest
spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze geschiedenis schrijft in
Europa en daarbuiten, schudden ons wakker. Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien
dat íedereen voor de bescherming van onze planeet moet vechten, hoe machteloos we ons
ook voelen. Onze eigen toekomst hangt ervan af.
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen
ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze
zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een
wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes
gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te
Page 11/21

Read Book We Are All Born Free The Universal Declaration Of Human
Rights In Pictures
blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen
dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar
hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren
het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is
van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in
De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te
omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het jaarlijkse ouderfeest in een chaos. Met
gillende sirenes. Schreeuwende mensen. Een verbijsterde schooldirecteur. En een van de
ouders: dood. Is er sprake van moord, een tragisch ongeluk of van een vreselijk ontspoorde
ruzie? Wat de ouders van Pirriwee Public zullen leren is dat soms de kleinste leugens het aller
gevaarlijkst zijn... Grote kleine leugens biedt een briljante kijk op ex-mannen en nieuwe
vrouwen, moeders en dochters, op schoolpleinschandalen en de leugens die we onszelf
vertellen om te overleven. Met haar nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze een
ster is in het schrijven van vlijmscherpe, grappige, soms pijnlijke maar altijd intrigerende
pageturners. ‘Grote kleine leugens beklijft zelfs nog meer dan Het geheim van mijn man.’ –
THE NEW YORK TIMES
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een
detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben
sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen drugsdealers bij hun
moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven
Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen
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Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan,
bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk alles te maken
met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over
economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een meeslepende
vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een
fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld
om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel
concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York
Times
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze
dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
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.
The Universal Declaration of Human Rights was signed on 10th December 1948. It was
compiled after World War Two to declare and protect the rights of all people from all countries.
This beautiful collection, published 60 years on, celebrates each declaration with an illustration
by an internationally-renowned artist or illustrator and is the perfect gift for children and adults
alike. Published in association with Amnesty International, with a foreword by David Tennant
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and John Boyne. Includes art work contributions from Axel Scheffler, Peter Sis, Satoshi
Kitamura, Alan Lee, Polly Dunbar, Jackie Morris, Debi Gliori, Chris Riddell, Catherine and
Laurence Anholt and many more!

Wist je dat haaien zo klein kunnen zijn als een banaan of groter dan een bus? Of
dat walvishaaien meer dan 3.000 tanden hebben? Leer alles over haaien en je
favoriete onderwaterwezens. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor
tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwartwit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven.
Alles wat cool is aan haaien is deel twee in een serie waanzinnige gidsen vol
feiten en humor van schrijver en illustrator Mike Lowery. Wist je dat haaien zo
klein kunnen zijn als een banaan en groter dan een bus? Of dat walvishaaien
meer dan 3.000 tanden hebben? Wist je dat gigantische inktvissen ogen hebben
ter grootte van dinerborden? En dat anemoonvissen worden beschermd door
een snotpantser? In Alles wat cool is aan haaien lees je alles wat je altijd al wilde
weten over je favoriete onderwaterwezens.
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit
magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander
verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als
offer voor de heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de
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achtergelaten kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het
woud brengt. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht,
waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als
haar eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische krachten sterker.
Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk
jacht te maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat
Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat het echte kwaad veel dichterbij
is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is net zo
spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ –
The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal voor het
mooiste kinderboek.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner
Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de loop
van de twintigste eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond
hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman over menselijke (over)moed en
de morele consequenties van wetenschappelijke vooruitgang. En over de
onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Op dezelfde dag dat een driejarig jongetje verdrinkt en aanspoelt op een Grieks
strand, waagt ook Nujeen Mustafa de oversteek, met haar rolstoel in een
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rubberboot. Ook zij is op de vlucht voor het oorlogsgeweld in Syrië en op zoek
naar een veilige toekomst. Dit is haar aangrijpende verhaal. Nujeen is zestien en
woont in Kobane. Omdat ze spastisch is, zit ze in een rolstoel en kan ze niet naar
school. Ze leert zichzelf Engels door heel veel Amerikaanse soaps te kijken op
tv. En ze droomt. Maar dan breekt de burgeroorlog uit en komt het moment dat
ook de familie van Nujeen het geweld moet ontvluchten. Geholpen door haar zus
maakt ze de uitputtende en gevaarlijke tocht via Turkije naar Griekenland, komt
ze vast te zitten in Hongarije, ervaart ze mensonterende situaties en weet ze
uiteindelijk Duitsland te bereiken. En al die tijd houdt ze dapper vol, probeert ze
te blijven lachen en durft ze te blijven dromen... 'Een land dat kinderen als
Nujeen laat gaan, zal alles verliezen.' - Fergal Keane, BBC News
ADELE: 'Dit boek zal je brein door elkaar schudden en je ziel laten schreeuwen.
Lees dit boek.’ / ‘Ongetemd leven’ van Glennon Doyle is al tijden een NEW
YORK TIMES BESTSELLER Bestsellerauteur Glennon Doyle laat in ‘Ongetemd
leven’ zien hoe vrouwen volledig en krachtig zichzelf kunnen zijn en daarmee
meer geluk in het leven kunnen ervaren. Van jongs af aan hebben vrouwen
geleerd te leven naar de verwachtingen van de buitenwereld, en Doyle pleit er in
dit boek voor dat we die verwachtingen nu loslaten en ontdekken wie we echt
willen zijn. Door haar eigen verhaal met de lezer te delen geeft de auteur ons
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allemaal de kracht om gehoor te geven aan de innerlijke stem die wij te lang
hebben genegeerd. Alleen door echt jezelf te zijn, kun je werkelijk gelukkig zijn
en je mooiste leven leiden. Ontdek wie jij was, voordat de wereld jou vertelde wie
je moest zijn. Zou het niet fantastisch voelen om volledig en krachtig jezelf te
zijn? ‘Ongetemd leven’ is eerlijk, kwetsbaar en compassievol en Glennon Doyle
inspireert als nooit tevoren. Daarnaast is dit een heerlijk meeslepend verhaal
over liefde, vertrouwen en overwinning. 'Als je er klaar voor bent, dan zal dit boek
je brein door elkaar schudden en je ziel laten schreeuwen. Ik ben zo klaar voor
mezelf na het lezen van dit boek. Alsof ik voor de eerste keer ooit in mijn lichaam
zit. Wow. Iedereen die het vermogen heeft om echt los te laten en om je aan je
eigen verlangens voor een dierbaar leven over te geven– doe het. Lees het.
Beleef het. Oefen het.' - ADELE ‘Ongetemd leven zal vrouwen bevrijden –
emotioneel, spiritueel en fysiek. Het is fenomenaal.’ - Elizabeth Gilbert ‘Moedigt
vrouwen aan de gevestigde orde af te wijzen en hun intuïtie te volgen.’ Publishers Weekly Glennon Doyle is de auteur van de bestsellers ‘Carry on en
leef’ en ‘Carry on, heb lief’. Ze is activiste, spreker en influencer en woont in
Florida met haar vrouw en drie kinderen.
Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij
het ook wel eens proberen. Prentenboek met grote schilderingen in kleur. Vanaf
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ca. 3 jaar.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de
grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan
intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat
werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en
de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek
doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden
hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
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biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In
2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige manier
waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld
waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke
uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken
hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als
eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen over de
OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten
opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om te
overleven: winnen.
Inspired by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which starts memorably with
Article 1: we are all born free and equal, Freedom is an enthralling anthology of short stories by
some of the world's top writers. Most of the stories have been written especially for this
anthology by a renowned array of internationally acclaimed writers, including Paulo Coelho,
Yann Martel, AL Kennedy, Ali Smith, Amit Chaudhuri, Ariel Dorfman, Helen Dunmore, Marina
Lewycka, Walter Mosley, Chimamanda Ngozi Adichie, James Meek, Kate Atkinson, David
Mitchell, Hector Aguilar Camin, Ishmael Beah, Boris Akunin, Alice Pung and Banana
Yoshimoto. Each acclaimed contributor has chosen one of the thirty UDHR rights as the basic
inspiration for his or her story, and the result is an anthology that contains a complete mix of
thoughtful, serious, funny and thrilling stories that provide some completely unexpected takes
on the issue of human rights. Published in association with Amnesty International, Freedom is
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an eclectic collection that will prompt readers to engage imaginatively with what human rights
mean for all of us.
Known as “Broadway’s social conscience,” E. Y. Harburg (1896–1981) wrote the lyrics to the
standards, “Brother, Can You Spare a Dime?,” “April in Paris,” and “It’s Only a Paper
Moon,” as well as all of the songs in The Wizard of Oz, including “Over the Rainbow.”
Harburg always included a strong social and political component to his work, fighting racism,
poverty, and war. Interweaving close to fifty interviews (most of them previously unpublished),
over forty lyrics, and a number of Harburg’s poems, Harriet Hyman Alonso enables Harburg to
talk about his life and work. He tells of his early childhood on the Lower East Side of
Manhattan, his public school education, how the Great Depression opened the way to writing
lyrics, and his work on Broadway and Hollywood, including his blacklisting during the McCarthy
era. Finally, but most importantly, Harburg shares his commitment to human rights and the
ways it affected his writing and his career path. Includes an appendix with Harburg’s key
musicals, songs, and films.
In 2009 I worked in person on the law on protection from domestic violence in Kosova
(Albanian for Kosovo). That was a highlight and a very exhilarating experience for me.
However, I am not happy at all with the implementation of the law. Around one entire decade
later, better social assistance, especially for survivors who want to get free from abusive
situations is still outstanding. How long will it take for the state of Kosova to be able to protect
women in need?
Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois sans avoir consulté mes
forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de ce qui
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était fait, celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le moins indigne
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