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Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven van
Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld?
Vijftig jaar geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe
autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als ’s werelds
bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn
familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet uitkomen
door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op
zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson
combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin
over de hele wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen
oplevert, bewijzen behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss
en voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard Branson de
eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin Galactic, opzette en hoe hij het
hoofd moest bieden aan de grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij
de grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal
klaarspeelt, steeds maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend
voor iedereen die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil
maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson
gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons lessen
bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.’
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Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in
het leven en inspirerende tips.’ Metro
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw
vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft
gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te
groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus
niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt
sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een
wrede zeegodin die een hekel heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta
is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren,
sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd
door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot
het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
Aim High will help your students succeed as language learners in the classroom, with their
homework and also in exams. How will it do this? It builds students' vocabulary knowledge
through a structured and progressive approach. What does this mean?There are over 50
active vocabulary items in each unit, including words from the Oxford 3000TM. Students learn
the meaning of new words but they also learn how and when to use them for themselves. And
these are not just useful, everyday words. They're also introduced to expressions, idioms,
phrasalverbs, and so on. Essential language for communicating well in English.As a teacher
you'll want to help your students become autonomous learners. In Aim High there are lots of
opportunities to prepare for this. In the Student's Book there's a 'Dictionary Corner', with
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exercises to help them towards learner autonomy. There's also a Literacy Corner to extend
theirvocabulary, focusing on selected readers of the right level.With the self-check and review
boxes they can see how they're progressing for themselves. A Grammar Reference and
Grammar Builder bring together all the grammar and vocabulary for the unit. These allow
students to look back over grammar points and review what they have learned.
Na het plotselinge verongelukken van haar echtgenoot en de ontknopingen daarna komt een
vrouw tot het schokkende inzicht dat haar gelukkige leven met hem tamelijk betrekkelijk was.
Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en het schilderen. Hij is vrijgezel en
leidt een overzichtelijk leven. Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn patiënt
wordt nadat hij gepoogd heeft een doek in de National Gallery of Art met een mes te
bewerken, wordt Marlowes geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk
geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem naar de twee vrouwen die Oliver het beste
gekend hebben - en naar een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse
Impressionisme heeft afgespeeld. Elizabeth Kostova's meesterlijke nieuwe roman voert ons
van Washington naar Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater naar de
ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde naar laatste liefde. Zwanenroof is een
verhaal over obsessie en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over trouw - die aan
een ander en die aan jezelf. '
Inzichten in het proces dat patiënten doorlopen tijdens een (chronische) ziekte. Dat proces
loopt van de eerste klachten, naar de diagnose, de behandeling, het leren leven met de ziekte
en het mogelijk sterven als gevolg van de ziekte. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het
perspectief van de patiënt, de psychosociale adaptatie aan de ziekte en de verandering van
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gedrag door het planmatig bevorderen van gezondheid. De volgende vragen spelen daarbij
een rol: Welke psychologische processen maakt een patiënt door? Van welke factoren is
succesvolle adaptatie aan de ziekte afhankelijk? En hoe kan de gedragsverandering die vaak
nodig is bij het omgaan met een ziekte.

Liz en Jonathan hebben niet één maar twee hypotheken, een berg schulden en een
mopperende puberdochter. Tot makelaar Marcus in hun leven verschijnt - en al hun
problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Marcus regelt de perfecte huurders
voor hun oude huis. Harten en dromen slaan op tilt. En spoedig zijn de levens van alle
betrokkenen aan een grondige renovatie toe. Zou Marcus daar ook raad op weten?
Chloe, haar man Philip en de kinderen mogen een week logeren in de vakantievilla van
Chloe's rijke vriend Gerard in Spanje - perfect. Hugh, zijn echtgenote Amanda en de
kinderen accepteren dankbaar eenzelfde aanbod van Hughs oude vriend Gerard perfect. Wanneer de afzonderlijke families na een vermoeiende reis op hun
bestemming arriveren wacht hen een schok. Er is dubbel geboekt! Het dreigt een
ongemakkelijke week te worden. En spoedig bereiken de spanningen in de hitte van de
Spaanse zon het kookpunt. Tot overmaat van ramp begint het erop te lijken dat Gerard
heel goed wist wat hij deed...
Robin Youngson, anesthesioloog uit Nieuw-Zeeland, pleit voor een compassievol
zorgmodel met aandacht voor de hele mens: zorgverlener én patiënt.
Neurowetenschap en positieve psychologie hebben bewezen dat zorg niet kan zonder
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bewuste aandacht voor de relatie tussen beiden. Hij laat zien hoe focus op
compassievolle zorg bijdraagt aan kostenreductie, patiëntveiligheid en tevredenheid bij
medewerkers en patiënten. Hij geeft individuele zorgverleners en het management van
zorginstellingen concrete handvatten om vandaag nog te starten met deze
noodzakelijke verandering. Een belangrijk boek – precies wat wereldwijd nodig is in de
zorg. Ik ben vooral blij over het feit dat het de voordelen voor patiënten én
zorgverleners benadrukt. Michael Brophy, Irish Society for Quality & Safety in
Healthcare. De titel zegt alles — we moeten de tijd gaan nemen te zorgen voor onszelf,
onze collega’s en de mensen die wij dienen. Jim Conway, MD, Institute for Healthcare
Improvement (IHI), Harvard School of Public Health.
C.J. Box, Wildspoor 'Op de derde dag van hun huwelijksreis bespijkerden de beruchte
milieuactivist Stewie Woods en zijn kersverse bruid bomen in het bos toen ze
opgeblazen werden door een ontploffende koe. Tot dat moment waren ze gelukkig
getrouwd geweest.' Jachtopziener Joe Pickett krijgt een melding van een bizarre crime
scene diep in de bossen van Twelve Sleep County. Eco-activist Stewie Woods is door
een explosie opgeblazen, samen met een vrouw en tien stuks vee. De zaak wordt
afgedaan als een mislukte publiciteitsstunt. Maar wat heeft de steenrijke veehouder van
de ontplofte dieren te verbergen? En waarom krijgt Joes vrouw mysterieuze
telefoontjes van iemand die zegt Stewie Woods te zijn? Joes onderzoek drijft hem diep
de bergen in. Met twee onverwachte bondgenoten naast hem en twee huurlingen op
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zijn hielen, loopt Joe zich vast in het legendarische Savage Run, een levensgevaarlijk,
afgelegen ravijn dat onoverbrugbaar lijkt... C.J. Box komt uit Wyoming en zijn thrillers
zijn wereldwijde bestsellers, vertaald in 27 landen. Box heeft voor zijn boeken talloze
prijzen gewonnen, waaronder een Anthony Award en een Edgar Award. 'In Wildspoor
gebruikt Box een indrukwekkend dubbelperspectief, wisselend tussen Joe Pickett en de
belevenissen van twee huurlingen een zenuwslopende achtervolging.' Washington Post
`Box is een van de meest getalenteerde thrillerschrijvers die er zijn.' Daily Express `De
spanning raast voort als een bosbrand.' People Magazine
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun
leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere
plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
In het Amsterdam van 1659 probeert een joods-Portugese handelsman zich te mengen
in de opkomende koffiehandel, maar zijn vrienden zijn niet wie ze lijken, zijn vijanden
zijn talrijk en de Joodse Raad volgt hem met argusogen.
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee dochters
gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John Mail, een geesteszieke
die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport krijgt de opdracht de ontvoering tot
een goed einde te brengen, maar ondanks al zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail
ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop
een zwakke plek te treffen, zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te
bevrijden. Maar werkt de tijd in hun voordeel?
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Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de daarmee verbonden normen en waarden.
‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij
in de gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of niet heeft gepleegd. Dát is wat
detective Colborne zo graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen gaat. Tien jaar
eerder: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten op een arts college, spelen en
bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van Shakespeare, vol van zijn personages, en
zetten hun rol ook buiten het toneel voort. Totdat de vaste rolverdeling volledig wordt
omgegooid en het verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het echte leven. Een van
hen wordt dood aangetroffen, de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de politie, en
met name zichzelf, te overtuigen van hun onschuld.
Landscapes Is A Series Of Three Books 1,2,3 Catering To The Students Of Geography Of
Primary Leve.The Books Introduce Students To The Subject And Help Create An Interest In
Their Surroundings.The Chapters Are Made Enjoyable And Lively Through The Help Of
Carefully Chosen Coloured Photographs. These Pictures Help The Child To Relate Geography
To Real-Life Situations.
De liefde tussen een Portoricaans meisje en een Poolse jongen lijkt door rivaliserende
jongerenbendes in New York onmogelijk gemaakt te worden.
'Nosferatu Joe Hill is een meesterwerk. Time Magazine NOS4A2 is het kenteken van een heel
slechte auto, bestuurd door een heel slechte man: de 140-jarige Charles Manx. Charlie houdt
zoveel van kinderen, dat hij ze meeneemt naar een plek die hij Kerstland noemt, 'waar het
verboden is ongelukkig te zijn!' Er is nog nooit een kind teruggekomen, behalve één meisje,
Victoria McQueen. Dat was echter lang geleden. En het enige meisje dat ooit aan Charlies
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ongebreidelde gruwel is ontkomen, is nu volwassen en probeert hem wanhopig te vergeten.
Maar Charlie Manx denkt nog steeds aan de bijzondere Victoria. En nu ronkt hij weer rond in
zijn NOS4A2, op jacht En hij zal pas stoppen als hij wraak heeft genomen. Hij is op zoek naar
iets heel bijzonders, iets wat Victoria nooit zal kunnen vervangen. Het gevolg is een strijd op
leven en dood... Nosferatu is een griezelig goede thriller die je diep de donkere kant van de
verbeelding in trekt. 'Huiveringwekkend eng.' USA Today `Dit is Hills magnum opus, een
ongelooflijk boek, even fantastisch als gruwelijk. Eenmaal begonnen met lezen is het
onmogelijk te stoppen.' Geek Magazine Joe Hill (1972) is de gelauwerde schrijver van onder
andere Zwart hart en Hoorns, dat is verfilmd met Daniel Radcliffe in de hoofdrol. Hill is ook de
schrijver van de comics Locke & Key. Samen met Stephen King schreef hij de novellen
Hoogste versnelling en Het hoge gras.

Met het boek ‘Londen’ maak je een historische stedentrip vanaf de bank!
Londen heeft een fascinerende ontstaansgeschiedenis, en Rutherfurd neemt de
lezer mee in een geromantiseerde geschiedenis van de stad door de eeuwen
heen. ‘Londen’ begint met de strijd van de Kelten tegen de Romeinen in 54 na
Chr. en eindigt in onze tijd. Alle verhaallijnen zijn verbonden door vier families. Zo
werkt in 251 een jong Romeins staatsburger van Keltische afkomst in Londinium
als valsemunter. Van een van zijn nakomelingen wordt in 604 het leven gered
door een edelvrouw. In 1357 wordt de rijke koopman Gilbert Bull samen met
Geoffrey Chaucer peetvader van een vondeling, die later het leven van zijn
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dochter redt en daarom met haar mag trouwen. De vrouw van een van hun
nakomelingen raakt door haar broers betrokken bij de huwelijksperikelen van
Hendrik VIII en zo verder. Door de kleurrijke hoofdpersonen wordt de stad in elke
tijdsperiode tot leven gebracht. Gebonden editie met leeslint. 'Londen maakt
geschiedenis leuk, met spanning, avontuur en gepassioneerde verhalen over
liefde en oorlog.’ The Times 'Edward Rutherfurd verweeft de belangrijke
historische gebeurtenissen van Engeland in zijn roman. Met een ongelooflijk
resultaat.’ The New York Times ‘Deze boeiende roman is een ambitieuze, heel
geslaagde tour de force, waarin zowel de mensen in hun tijd als de reële
ontwikkelingen in de geschiedenis van Londen meeslepend worden
beschreven.’ NBD Biblion Edward Rutherfurd is de auteur van een groot aantal
omvangrijke historische romans, o.a. ‘New York’ en ‘Parijs’. Zijn boeken zijn
vertaald in meer dan twintig talen. Voor zijn werk ontving hij inmiddels vele
internationale prijzen.
Beschrijving van het islamitische recht met een pleidooi voor modernisering.
Harriet Manners weet best veel. Zo weet ze dat een gemiddeld mens 100 kilo per
jaar eet, al doet haar zwangere stiefmoeder hard haar best hier overheen te
gaan. Maar wat Harriet níét weet is wat haar rol binnen het gezin wordt als de
baby er straks is. Een modellenklus in Japan is dé kans om er tussenuit te
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glippen. Zal Geek Girl haar draai vinden aan de andere kant van de wereld?
The Congressional Record is the official record of the proceedings and debates
of the United States Congress. It is published daily when Congress is in session.
The Congressional Record began publication in 1873. Debates for sessions prior
to 1873 are recorded in The Debates and Proceedings in the Congress of the
United States (1789-1824), the Register of Debates in Congress (1824-1837),
and the Congressional Globe (1833-1873)
In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie Shadow and Bone, gebaseerd op
de vorige serie van Bardugo, van de makers van Stranger Things Alex Stern
heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit verwacht dat die gave nog
eens van pas zou komen. Als ze na een jeugd vol angsten een beurs krijgt om
aan de prestigieuze Yale-universiteit te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom
wordt uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar
gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren
vanuit de schaduwen, waar ze rituelen uitvoeren die de wereld naar de hand van
de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het
negende huis. Een negende genootschap dat de taak heeft de geesten op
afstand en de levenden veilig te houden. Als het lijk van een neergestoken
meisje wordt gevonden, komt Het negende huis direct in actie. De
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genootschappen ontkennen elke verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar
twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, des te
groter wordt het gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de geesten worden
steeds agressiever. Als haar mentor – de leider van Het negende huis –
verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich verweren tegen een
onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden
zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific
Coast Highway. Naast een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als
Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt
gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als je er eenmaal bent
neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd
Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is
Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
Een onvergetelijk verhaal over vertrouwen en verraad, huwelijk en hartstocht 1929:
Honora Beecher en haar kersverse echtgenoot Sexton hebben zojuist een huis aan zee
gekocht, maar worden volledig verrast door de crash op Wall Street. Sexton wordt
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ontslagen en het enige werk dat hij kan vinden, is in een nabijgelegen textielfabriek.
Honora raakt bevriend met een rijke buurvrouw en met een fabriekscollega van Sexton.
Het vertrouwen dat Honora en Sexton in elkaar hebben, wordt hevig op de proef
gesteld wanneer ze allemaal betrokken raken bij de gewelddadige staking in de fabriek.
Ellis Hock had nooit gedacht dat hij nog naar Afrika terug zou keren. Hij drijft een
ouderwetse herenmodezaak in een dorp in Massachusetts, maar droomt nog steeds
van zijn Afrikaanse Eden, het dorp aan een geïsoleerde benedenrivier in Malawi waar
hij vier jaar als schoolmeester doorbracht. Als zijn vrouw bij hem weggaat en zijn
dochter haar deel van het testament al wil opeisen, beseft hij dat er maar één plek op
aarde is waar hij naartoe kan: het dorp in Malawi waar hij ooit gelukkig was. Hij treft een
veranderd dorp aan: de school die hij heeft gebouwd is in verval geraakt, de kerk en de
kliniek zijn verdwenen, de bevolking is verarmd en apathisch. Ze herkennen hem nog
wel de blanke man die niet bang is voor slangen en ontvangen hem met open armen.
Maar is dit nieuwe leven een ontsnapping of wordt hij in de val gelokt?
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de
liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen
van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
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stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze maar door schandalen
geteisterde leven. Ze benadert de jonge journalist Monique Grant, die gefascineerd
luistert naar wat Evelyn te vertellen heeft. Maar naarmate Monique dieper in de
herinneringen van de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze het onbehaaglijke gevoel dat
Evelyn iets verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid
is een adembenemende roman die de lezer moeiteloos meevoert, van de gloriedagen
van Hollywood in de jaren zestig tot de harde, hedendaagse realiteit. Het is een verhaal
over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde,
geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. ‘Je
pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door
het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ –
Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een
van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
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