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Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de
wildernis van Noord-Canada in leven zien te houden. - 13 jaar
e.o.
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.
This invaluable guide offers step-by-step, research-based
strategies that will help you increase your students' reading
comprehension, strengthen writing skills, and build
vocabulary across content areas.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw
medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om
een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te
worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste
van een been. Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar
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ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende
wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands
tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar
lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten,
een roman over een ziek meisje, die midden in een zin
eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van
Houten om hem te vragen hoe het de personages vergaat
nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar
Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is
in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun
leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen
indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven:
het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij
verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland.
In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor
verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het
boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY
Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in
meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een
weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de
publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een
unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-ageverfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De film
werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Jihad is the most organized force against Western capitalism
since the Soviet era. Yet jihadism is multifaceted and
complex, much broader than Al Qaeda alone. In the first wideranging introduction to today's rapidly growing jihadism,
Khosrokhavar explains how two key movements variously
influence jihadi activists. One, based in the Middle East, is
more heavily influenced by Islamic religion and political
thought. The other, composed of individuals growing up or
living mostly in Europe and Western democracies including
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the United States, is motivated by secular as well as religious
influences. Khosrokhavar interprets religious and lesserknown Arabic texts and the real-world economic and political
dynamics that make jihadism a growing threat to Western
democracies. Interviews with imprisoned jihadists on what
motivated their plots and actions help the readers understand
reality as seen by jihadists. The author concludes with
recommendations to safeguard democracies from future
jihadism.
In 2005 my wife, Jan, and I moved into a condo along the
shores of Lake Washington. Even though I had served as
President of Seattle Pacific University back in the 1970s, I
was unknown on the streets of the resort-like village of
Kirkland, Washington. Each morning Molly, our Maltese
puppy, and I went across the street for her "potty break" and
exercise. Soon, with Molly as the introducer, I discovered a
new world where strangers became friends through the
connection of our dogs. Later, after two back surgeries, Jan
joined us on our daily walk down the street, through the
village, and around the park by using a doggie stroller as a
substitute for a walker. The sight of the three of us walking
down the street, with Molly peering forward from her seat at
the helm of the stroller, became a phenomenon of its own on
the streets of Kirkland. Together, we walked through an open
door of learning and found that friendship based upon
listening, caring, and giving is a grace that God reserves for
plain people who walk daily and serve joyfully in common
places.
In 1960, To Kill a Mockingbird was published to critical
acclaim. To commemorate To Kill a Mockingbird's 50th
anniversary, Michael J. Meyer has assembled a collection of
new essays that celebrate this enduring work of American
literature. These essays approach the novel from educational,
legal, social, and thematic perspectives. Harper Lee's only
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novel won the Pulitzer Prize and was transformed into a
beloved film starring Gregory Peck as Atticus Finch. An
American classic that frequently appears in middle school and
high school curriculums, the novel has been subjected to
criticism for its subject matter and language. Still relevant and
meaningful, To Kill a Mockingbird has nonetheless been
under-appreciated by many critics. There are few books that
address Lee's novel's contribution to the American canon and
still fewer that offer insights that can be used by teachers and
by students. These essays suggest that author Harper Lee
deserves more credit for skillfully shaping a masterpiece that
not only addresses the problems of the 1930s but also helps
its readers see the problems and prejudices the world faces
today. Intended for high school and undergraduate usage, as
well as for teachers planning to use To Kill a Mockingbird in
their classrooms, this collection will be a valuable resource for
all teachers of American literature.
Een ex-kindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij de
burgeroorlog in Sierra Leone betrokken raakte, zijn familie
verloor en later met succes meedeed aan een ontwapeningsen ontwenningsprogramma.

In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit
wat het hart is van het christelijk geloof. Een
klassieker! Er is geen schrijver die zo helder en
warm kan uitleggen wat het betekent om christen te
zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet steken in een
abstracte theologische uiteenzetting, maar maakt het
Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een
prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het
geloof en hij verliest zich niet in details en morele
kwesties. Wie toe is aan een verfrissing en
verdieping van zijn of haar geloofsleven kan nog
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steeds het best bij C.S. Lewis terecht.
Rosemary woont al haar hele leven in de Londense
wijk Brixton. Maar haar buurt is onherkenbaar
veranderd; de bibliotheek waar ze vroeger werkte
werd gesloten, de kruidenier die iedereen kende is
nu een trendy bar en haar geliefde man, George, is
overleden. Wat haar vooral nog plezier brengt, is
zwemmen. Kate is net verhuisd en voelt zich alleen
in de grote stad. Ze is begonnen met haar eerste
baan voor een lokale krant. Als het buitenzwembad
van Brixton met sluiting wordt bedreigd, weet Kate
dat dit een kans is op een goed verhaal. Rosemary
weet dat dit het moment is waarop ze ook haar
laatste strohalm kan verliezen. De twee besluiten
zich samen in te zetten voor het behoud van deze
belangrijke plek in de wijk. Want het zwembad is
meer dan alleen een plaats waar gezwommen wordt.
Door hun actie laten Kate en Rosemary zien wat de
waarde is van gemeenschap en van verbondenheid,
en tonen zij hoe heel gewone mensen zich sterk
kunnen maken voor datgene waar hun hart ligt. ‘Het
zwembad is een stralend en hartverwarmend debuut
– een ode aan zachtheid en vriendschap, aan alle
waarden die we meer zouden moeten koesteren.’ –
Sarah Winman
ENJOY THE MOST HILARIOUS QUOTES OF ALL
TIME Presenting the best of the best from
AllGreatQuotes.com, this uproarious volume
features gems on every topic, from sex and money
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to spouses and politics. Bringing together clever
remarks from celebrities, politicians, thinkers,
comedians and generally funny people, this
collection of snappy quotes will leave you in
hysterics. • God gave man a penis and a brain, but
not enough blood to use both at the same time. —
Robin Williams • Money can’t buy you happiness,
but it does bring you a more pleasant form of misery.
— Spike Milligan • Some cause happiness wherever
they go; others whenever they go. — Oscar Wilde •
The answers to life’s problems aren’t at the bottom
of a bottle, they’re on TV! — Homer Simpson • When
I eventually met Mr. Right, I had no idea that his fi rst
name was “Always.” — Rita Rudner • Happiness is
having a large, loving, caring, close-knit family in
another city. — George Burns
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk
van Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog
speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel
blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk
de ‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat SunTzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen
over het onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn
nooit overtroffen wat omvang en diepte betreft. De
meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is
voorzien van een helder geschreven commentaar.
Door het meesterlijke strategische inzicht van
meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek
ook voor het bedrijfsleven en is dit boek een goede
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aanbeveling voor managers, bestuurders en
leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland,
de beste journalist van de 20e eeuw bleef in stand
voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is
ook het e-book gereed dat nog niet eerder is
uitgegeven.
De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt
vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb,
Alabama te bezoeken. Tegen de achtergrond van de
spanningen rond de burgerrechten en de politieke
strijd in het zuiden van Amerika, ervaart Jean Louise
een bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid
leert over haar familie, haar geboortestad en de
mensen die ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd
komen bovendrijven en haar waarden en
overtuigingen worden op de proef gesteld. Vele,
inmiddels iconische, personages uit Spaar de
spotvogel keren terug in Ga heen, zet een wachter,
dat een perfect portret schetst van een jonge vrouw
en haar wereld die beide een pijnlijke, maar
noodzakelijke verandering doormaken. Ga heen, zet
een wachter werd halverwege de jaren vijftig
geschreven en is een onvergetelijke roman, vol
wijsheid, menselijkheid, passie en humor. Een
ontroerend boek dat niet alleen een prachtig
tijdsbeeld oproept, maar ook relevant is voor onze
huidige tijd. Het bevestigt de voortdurende kracht
van Spaar de spotvogel en geeft tegelijkertijd extra
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diepte en een nieuwe betekenis aan deze
Amerikaanse klassieker.
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de
nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende,
inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te
herlezen. Christopher, de detective in deze
ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige
jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van
wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van
lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van
de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit
verder geweest dan het einde van de straat, maar
wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt
te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op
z’n kop zet.
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een
arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot
geliefde comedian en presentator van The Daily
Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij
werd, hoewel gemengde relaties verboden waren,
geboren als zoon van een blanke Europese vader en
een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld
moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige
momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn
briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol
in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op
zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn
hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors
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belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en
hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er
geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd
tijdens een poging tot kidnapping, en over
tienerverliefdheden in een door huidskleur
geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen
een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit
in een snel veranderende wereld, gewapend met
een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke
moederliefde.
Every year since 1976, Project Censored, our
nation's oldest news-monitoring group--a universitywide project at Sonoma State University founded by
Carl Jensen, directed for many years by Peter
Phillips, and now under the leadership of Mickey
Huff--has produced a Top-25 list of underreported
news stories and a book, Censored, dedicated to the
stories that ought to be top features on the nightly
news, but that are missing because of media bias
and self-censorship. Seven Stories Press has been
publishing this yearbook since 1994, featuring the
top stories listed democratically in order of
importance according to students, faculty, and a
national panel of judges. Each of the top stories is
presented at length, alongside updates from the
investigative reporters who broke the stories.
Beyond the Top-25 stories, additional chapters delve
further into timely media topics: The Censored News
and Media Analysis section provides annual updates
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on Junk Food News and News Abuse, Censored
Deja Vu, signs of hope in the alternative and news
media, and the state of media bias and alternative
coverage around the world. In the Truth Emergency
section, scholars and journalists take a critical look
at the US/NATO military-industrial-media empire.
And in the Project Censored International section,
the meaning of media democracy worldwide is
explored in close association with Project Censored
affiliates in universities and at media organizations
all over the world. A perennial favorite of booksellers,
teachers, and readers everywhere, Censored is one
of the strongest life signs of our current collective
desire to get the news we citizens need--despite
what Big Media tells us.
In november 1959 leest Truman Capote in The New
York Times een bericht over het boerengezin Clutter in
Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee
jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit
deze tot het onderwerp te maken van een roman. Zes
jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle
betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun
laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In
koelen bloede is de magistrale reconstructie van een
gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de
romanschrijver paart aan de techniek van de journalist.
Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek
was een nieuw literair genre geboren: de nonfictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien
hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze
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levens voor altijd verandert.
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel
de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed
van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en
zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het
Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van
een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege
zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden
gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde
overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds
beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de
positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim
draagt hij met zich mee?
Sadie heeft geen makkelijke jeugd gehad. Sinds haar
moeder uit beeld raakte, voedt Sadie haar zusje Mattie
zelf op in hun afgelegen dorpje, en doet ze haar best om
Mattie een normaal leven te bieden. Wanneer Mattie op
een dag dood wordt aangetroffen, stort Sadies wereld in
elkaar. Na een mislukt politieonderzoek is Sadie
vastbesloten om haar zusje te wreken en gaat ze zelf op
pad om Matties moordenaar te vinden. Wanneer West
McCray – een radiopersoonlijkheid die werkt aan een
programma over kleine, vergeten steden in Amerika –
Sadies verhaal op een lokale nieuwszender hoort, raakt
hij geobsedeerd met het vermiste meisje. Hij begint zijn
eigen podcast om Sadies sporen te traceren en haar te
vinden voordat het te laat is.
Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik
kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik
de dood in de ogen keek, was het middaguur net
aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in
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2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een
talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd
dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een
gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als
meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de
aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over.
Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala
zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie
omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu
uitziet.
Ga heen, zet een wachterDe Bezige Bij
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.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun
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meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren
lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke
leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe
elite, even oppermachtig als de oude heersers. De
catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan
ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in
1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire
staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan
zeggingskracht heeft verloren.
Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat
betekent dat ik de enige mens in het universum ben. Dat
is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood
hebben nog niet. De eerste golf: de wereld wordt gehuld
in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te
ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je
De vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw
niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de
vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar
het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te
vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft dat er
maar één manier is om te overleven: door alleen te
blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de
verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige
hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En
haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet
kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of
overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al
maanden op de Amerikaanse bestsellerlijsten staat, is
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een meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over
verlies, ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf

Born 8-30-58 in Cleveland Ohio, graduated from
Lincoln-West high school in 1977 (Honor Roll), and
was on the chess and track team, and started
working for the city of Cleveland water dept. in 1977
and retired in 2007. I write short stories, slogans,
saying, philosophy, songs, and comedy, restore
paintings and comic books, and I can invent almost
anything technical. I jog and it seems like I don't age;
do to mixing a Dr Jackal and Mr. Hide type
concoction when I was 20 years old. My parents are
Joseph and Dorothy Bonkowski. I wrote "The secrets
of mind reading revealed" (Howell Press), and
Casablanca 2 (Unpublished), the Theory of Relativity
2, which expands on Einstein's Theory of Relativity
(Only 200 copies printed.) My future plans are to
keep on writing, and start a career in comedy. I still
have thousands of unpublished quotes and saying,
and if this book sells well I will write a second book
lord willing.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken
stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept
'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end
beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze
gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een
groep schooljongens stort neer op een onbewoond
eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht
moeten ze met elkaar samenwerken om te
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overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om
het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse
trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning
met lof overladen, maar commercieel succes bleef in
eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter
een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd
het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het
graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Tijdens een warme zomernacht roept Jasper Jones
de hulp in van Charlie Bucktin. Jasper is de schelm
van het dorp die altijd overal de schuld van krijgt,
Charlie is een dertienjarige wijsneus die ervan
droomt schrijver te worden. Die nacht zijn ze getuige
van de verdwijning van hun dorpsgenoot Laura, en
door dit gedeelde geheim ontstaat er een ongewone
vriendschap tussen beide jongens. Die lange hete
zomer van 1965 broeit er onrust in het dorp en
speculeren kinderen en volwassenen over het
verdwenen meisje. Het is de zomer waarin Charlie
voor het eerst verliefd wordt en in opstand komt
tegen zijn ouders. Jasper gaat op zijn beurt de strijd
aan met zijn verleden en de vooroordelen die zijn
leven beheersen. Samen ontdekken ze langzaam de
waarheid over Laura en doen een grote stap op hun
weg naar volwassenheid.
Jill Mansell: daar word je vrolijk van! Lola gooit haar
eigen glazen in als ze ja zegt tegen een
onweerstaanbaar aanbod: met al dat geld kan ze
dan wel iemand helpen, ze raakt er ook haar grote
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liefde Doug door kwijt. Tien jaar later komen Doug
en Lola elkaar weer tegen. Zij voelt meteen weer die
kriebels van vroeger. Hij blijkbaar niet... Maar Lola
laat zich niet zomaar afpoeieren. Haar
vasthoudendheid brengt haar in onmogelijke
situaties. Lukt het haar om Doug terug te winnen?
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n
liefje, m n duifje, die nog zeventien andere
spannende korte verhalen over de duistere kant van
het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert
een opmerkelijk gerecht aan een stel
nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met
korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd,
en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer
huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van
het korte verhaal worden genoemd.
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld
de South Side van Chicago, waar zij en haar broer
Craig in het appartement van hun ouders op de
eerste verdieping een slaapkamer deelden en waar
ze in het park tikkertje speelden en waar haar
ouders, Fraser en Marian Robinson, haar
opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge
vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw naar heel
andere werelden, onder andere de collegezalen van
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Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het
betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te
zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als
topbedrijfsjurist werkte - en waar op een
zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack
Obama voor haar bureau verscheen en haar
zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In dit
boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de
beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een
evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin
enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière
van haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot
van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet
stellen voor het presidentschap en als het zover is,
over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde
persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met
charme, humor en ongebruikelijke openhartigheid en
geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel
de historische lancering van haar familie in de
wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis
in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar
land leert kennen en het land haar. Mijn verhaal
voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de
balzaal van Buckingham Palace, door momenten
van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende
veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die
unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar
streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht
en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door
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haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze
ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we
worden?
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha
Company vechten tegen de vijand maar ook tegen
de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun
wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven
van hun geliefde of familie. Aan het front hebben ze
alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te
bieden.Ieder van hen komt aan het woord in deze
magistrale hommage aan de mannen die hun leven
waagden in een van de meest controversiële
oorlogen uit de Amerikaanse geschiedenis.Tim
O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel,
een subtiel spel van feit en fictie. Twintig jaar na
verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn
zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op
onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen
waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en
vrede.
Life is not what you get out of it . . . it’s what you put
back in. Yet our current means for summarizing
life’s work, from resumes to salaries, are devoid of
what matters most. This is why the work we do is
often bad for our wellbeing, when it should be
making us happier and healthier. What are the most
meaningful contributions we can make? This is
Life’s Great Question. Life is about what you do that
improves the world around you. It is about investing
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in the development of other people. And it is about
efforts that will continue to grow when you are gone.
Life’s Great Question will show you how to make
your work and life more meaningful, and greatly
boost your wellbeing. In this remarkably quick read,
author Tom Rath describes how finding your
greatest contribution is far more effective than
following talent or passion alone. More than a book,
each copy includes a code for an online program
that identifies the most significant contributions you
can make. This deeply practical book will alter how
you look at your work and change the way you live
each day.
De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur Holly
Black, van wie er wereldwijd al miljoenen boeken over de
toonbank gingen. Natuurlijk wil ik zijn zoals zij. Ze zijn
prachtig, als zwaarden gesmeed in een hemels vuur. Cardan
is nog mooier dan de rest. Hem haat ik het allermeest. Ik haat
hem zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks kan
ademhalen. Toen Jude zeven was, kwam er een vreemde
man langs: een man met gekke kleren, puntige oren en een
donderstem. Voor Jude wist wat er gebeurde, haalde hij een
zwaard tevoorschijn en vermoordde daarmee haar ouders.
Jude en haar zusjes moesten met hem mee, ver weg naar
het elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een opstandige
jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in Elfhame: ze wordt
gediscrimineerd om haar menselijke afkomst en soms zelfs
bedreigd. De arrogante prins Cardan is het ergst van
allemaal, dus waarom krijgt ze het altijd zo warm als hij in de
buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer, kroonprins
Dain, wordt ingeschakeld als spion. Naarmate haar
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spionnentraining vordert, krijgt ze meer zelfvertrouwen en
maakt ze nieuwe vrienden. Eindelijk lijkt ze haar plek te
hebben gevonden. Maar in Elfhame is niets wat het lijkt, en
wie hoog vliegt, kan diep vallen... De pers over De wrede
prins ‘Wat je als lezer ook zoekt – hartkloppingen
veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige of morele
complexiteit – dit boek heeft het allemaal.’ Booklist ‘De
koningin van de duistere fantasy. Holly Blacks
razendspannende boek vol intrige en magie is onmisbaar
voor de fans van Sarah J. Maas.’ Buzzfeed UK ‘Er zijn veel
verhalen over elfen, maar geen zoals deze. Complexe,
genuanceerde personages, onderliggende sensualiteit en
een fantastische schrijfstijl werken samen om de lezer
volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
Dit e-book 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. Vlammen. Het
tweede deel in de verslavende HONGERSPELEN-trilogie
Katniss Everdeen heeft samen met Peeta Mellark De
Hongespelen gewonnen. Sinds hun terugkeer naar District 12
wordt er gefluisterd over een opstand tegen het Capitool.
President Snow stelt Katniss persoonlijk verantwoordelijk
voor het temperen van alle onrust. Ze raakt verstrikt in een
angstaanjagend politiek web en twijfelt of ze de vlammen van
de revolutie echt wil doven...
Een oude Cubaanse visser die lang niets gevangen heeft,
gaat ver de zee op om zich te bewijzen tegenover zijn
jongere collega's.
Bible scholar and avid reader Ron Rhodes gathers his
favorite quotes from classic and contemporary Christians
about Scripture, belief, God, and life. For added spiritual
insight, Rhodes provides Bible truths behind each presented
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quote. Topical selections can be read in order or as areas of
interest arise for a reader. Attitude “If you can’t change
circumstances, change the way you respond to them.” Tim
Hansel (1941-2009), Seminar leader Bible Truth Behind the
Quote: “For those who love God all things work together for
good, for those who are called according to his purpose”
(Romans 8:28). This recognition helps us to respond
positively to our circumstances. This rich collection will be a
must-have for home and church libraries and will be a great
gift for those who love gathering words of wisdom for their
Christian walk.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest
gedreven zakenman van dit moment – een eigentijdse mix
van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en Steve
Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld
waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven
PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij
bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau
te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor
het eerst een inkijkje in het buitengewone leven van de meest
gedurfde ondernemer van Silicon Valley. Geschreven op
basis van exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en
vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe
opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale
zakenwereld.
Copyright: 38cd708af4b32bbd72c6f025536241a7

Page 21/21

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

