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dachten, en komt bovendien de
onthulling van een familiegeheim
steeds dichterbij. Hun omgeving denkt
daar echter anders over. Uiteindelijk
zullen ze een keuze moeten maken;
doen ze wat van hen wordt verwacht of
volgen ze hun hart? Voor de moesson
is een romantisch, hartverscheurend
verhaal over een schijnbaar
onmogelijke, allesoverrompelende
liefde dat de lezer zal meevoeren en
ontroeren. Dinah Jefferies werd in
1948 in Maleisië geboren. Ze
verhuisde toen ze negen was naar
Engeland, maar behield altijd een
grote voorliefde voor Zuidoost-Azië.
In 2014 publiceerde ze haar eerste
roman, Het afscheid van de tropen,
waarna vervolgens de bestsellers De
vrouw van de theeplanter en De
dochter van de zijdekoopman
uitkwamen. Voor de moesson is haar
vierde roman. Dinah Jefferies woont
met haar man in Gloucestershire.
22 wezen Tjibbe Veldkamp 1998 De
nieuwe directrice van een
kindertehuis verbant de 22 wezen naar
de slaapzaal, maar dat laten ze niet
op zich zitten. Prentenboek met
grote, gedetailleerde tekeningen in
zachte kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.
Wolf en Abel Sergio Lairla 2004 Op
zijn eigen wijze sluit Abel, die
lekker kan koken, vriendschap met
Wolf. Prentenboek met grote,
eenvoudige illustraties in kleur.
Vanaf ca. 5 jaar.

Voor de moesson Dinah Jefferies
2018-01-04 De nummer 1 Sunday Timesbestseller 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner
en bevestigt Jefferies' reputatie als
een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de
twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' LANCASHIRE POST Over
De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon
het niet wegleggen.' SANTA MONTEFIORE
'Rijk en ongelooflijk levensecht. De
vrouw van de theeplanter is
historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' THE SUNDAY
EXPRESS 1930, Rajputana, India. Sinds
de dood van haar man zijn de 29jarige fotografe Eliza en haar camera
onafscheidelijk. Wanneer de Britse
overheid haar naar een van de Indiase
prinselijke staten stuurt om de
koninklijke familie en het Indiase
leven te fotograferen, neemt ze zich
dan ook heilig voor er een succes van
te maken. Maar wanneer Eliza bij het
paleis arriveert, ontmoet ze daar de
knappe en mysterieuze broer van de
vorst, Jay. Zij wijst hem op de
armoede van zijn mensen, terwijl hij
haar aandacht vraagt voor de
onrechtvaardigheden van het Britse
regime. Maar gaandeweg ontdekken
Eliza en Jay dat ze meer gemeen
hebben dan ze op het eerste gezicht
descubramos-level-5-teachers-edition
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Lichaam - ziel - geest C. A. van
Peursen 1961
Misschien moet je eens met iemand
praten? Lori Gottlieb 2019-05-29 Eén
op de drie Nederlanders zit wel eens
op de bank bij een psycholoog – en
sommige van deze patiënten zijn zélf
therapeut, zoals Lori Gottlieb. In
Misschien moet je eens met iemand
praten? beschrijft ze sessies in haar
spreekkamer met uiteenlopende
patiënten als een pasgetrouwd stel
dat moet omgaan met een dodelijke
ziekte, een man met
zelfmoordneigingen en een vrouw die
telkens relaties begint met verkeerde
mannen – maar ook de therapie die ze
zelf volgt. Want naast psycholoog is
Gottlieb allereerst mens, die
worstelt met relatieproblemen en het
opvoeden van haar zoon. Met humor,
wijsheid en empathie gaat ze in op
essentiële levensvragen over
verlangens en behoeften, leegtes en
betekenis, schuldgevoelens en
opluchting, eenzaamheid en liefde.
‘Ik werd meteen verliefd op dit boek.
Gottlieb neemt ons mee naar het hart
van haar therapeutische sessies met
patiënten, én die van haarzelf. Als
je ook maar een beetje geïnteresseerd
bent in het therapeutische proces, of
in het mens-zijn, móet je dit boek
lezen. Het is wijs, warm, slim en
grappig.’ – Susan Cain ‘Lori Gottlieb
neemt ons mee in de intiemste
confrontaties en laat ons achter met
een verrassend frisse blik op
onszelf, de ander, en de menselijke
aard. Het boek is grappig,
hoopgevend, wijs en fascinerend – en
dat alles tegelijkertijd.’ – Arianna
Huffingto
De ogen van Kronos / druk 1 Marie
Rutkoski 2009 Mikal, de vader van
Petra (12), kan met zijn ogen uit
metaal prachtige dingen maken. De
prins van Bohemen steelt Mikals ogen.
Petra gaat naar Praag om de ogen van
haar vader te zoeken. Vanaf ca. 11
jaar.
De eikelvreters Els Pelgrom
2022-03-29 Aangrijpende jeugdroman
van Els Pelgrom weer verkrijgbaar, nu
met een omslag van Gouden Penseelwinnaar Ludwig Volbeda De
eikelvreters van Els Pelgrom is een
van de mooiste jeugdboeken over
armoede en veerkracht. Dit boek, dat
descubramos-level-5-teachers-edition

bekroond is met een Gouden Griffel,
verschijnt nu met een nieuw omslag
van Gouden Penseel-winnaar Ludwig
Volbeda. Andalusië, eind jaren
veertig van de vorige eeuw. De
Spaanse burgeroorlog is voorbij, maar
in Spanje zijn veel mensen nog altijd
straatarm. Zo ook Curro en zijn
familie. Wanneer Curro acht jaar
wordt, moet hij van school om te
werken als varkenshoeder. Om zijn
honger te stillen zoekt hij tijdens
het werken eikels om te eten. Maar
alles op het land is eigendom van de
rijke landeigenaren, en het stelen
van eikels is niet zonder gevaar...
De eikelvreters is een indrukwekkende
jeugdroman over de kloof tussen arm
en rijk. Maar bovenal gaat het over
de veerkracht van een jongen die
leerde zijn geluk niet te laten
afhangen van zijn omstandigheden. Els
Pelgrom, die bekend is van o.a. Sofie
en Lange Wapper en De kinderen van
het Achtste Woud, won in binnen- en
buitenland veel prijzen, waaronder
drie keer een Gouden Griffel. ‘Het
authentieke karakter wordt versterkt
door de vorm van het verhaal, waarin
het net is of Curro naast je zit te
vertellen over zijn jeugd.’ Uit het
juryrapport Gouden Griffel
De bushkinderen Gary Crew 2001
Wanneer een Australisch stadje wordt
opgeschrikt door de moord op een
goudzoeker, gaat men op zoek naar
diens verwaarloosde kinderen in de
wildernis.
Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06
'Vandaag proberen we over de zee te
schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen,
Anna!' Hand in hand rennen ze naar de
zee. Het stormt en de golven zijn zo
hoog als een kerktoren. 'Aan de
overkant ligt Engeland,' zegt vader.
'Wie is de koning van Engeland?'
'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij
nu maar eens naar de koning van
Engeland en vraag wat hij bij zijn
ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.'
Anna was tijdens de oorlog
ondergedoken en gescheiden van haar
ouders. Nu woont ze weer bij hen,
maar ze moeten aan elkaar wennen. En
het is moeilijk om niet meer bang te
zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt
gepraat, kun je niet meer
schreeuwen... Anna durft bijna
niemand te vertrouwen. Ook mevrouw
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Neumann niet. Tot ze het verhaal
hoort over haar verdwenen dochtertje.
Dan neemt Anna een besluit: Fannie
moet gevonden worden! Ida Vos kreeg
bekendheid als jeugdboekenschrijfster
met Wie niet weg is wordt gezien,
waarin ze vertelt over de tijd dat ze
zelf was ondergedoken. Ook Anna is er
nog is gebaseerd op de werkelijkheid.
De gebeurtenissen die worden
beschreven heeft Ida zelf meegemaakt
of van andere mensen gehoord.
De zeven eigenschappen voor succes in
je leven Stephen Covey 2014-01-27 De
7 eigenschappen is al 25 jaar een
klassieker. Het is het perfecte boek
voor mensen die meer sturing aan hun
leven willen geven. De zeven
eigenschappen vormen een complete
aanpak om te leven naar de principes
die voor jou belangrijk zijn of je nu
betere keuzes wilt maken, jezelf en
anderen beter wilt begrijpen of
weerbaarder wilt worden in deze
hectische tijden. Essentieel,
krachtig, realistisch: De 7
eigenschappen is een boek waar je je
leven lang profijt van hebt. Stephen
Covey (1932-2012) is de grootmeester
van de persoonlijke ontwikkeling. Hij
was een veelgevraagd en gedreven
coach, schrijver en spreker. De 7
eigenschappen werd in 38 talen
vertaald en er zijn wereldwijd meer
dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Monsterlijke mythen Anthony Horowitz
2011 Elf spannende mythen en
legenden, over de Minotaurus op
Kreta, Romulus en Remus die Rome
stichtten, de ridders van koning
Arthur en een gewelddadige
Braziliaanse indiaan. Vanaf ca. 10
t/m 13 jaar.
De gezelschapsdame van Willowgrove
Sarah E. Ladd 2016-02-28 In deze
historische roman van Sarah Ladd
ontmoet een gezelschapsdame een man
die haar geheim kent. Kan ze hem
vertrouwen? De rentmeester van
Willowgrove Hall, Nathaniel Stanton,
houdt iedereen in de gaten. Ook de
nieuwe, beeldschone gezelschapsdame
ontsnapt niet aan zijn aandacht. Hij
vermoedt dat Cecily Faire iets
verbergt en hij voelt zich verplicht
om dat boven water te krijgen. Maar
hij heeft zelf ook een geheim: hij is
de bastaardzoon van de vorige heer
van Willowgrove. Cecily en Nathaniel
descubramos-level-5-teachers-edition

voelen zich steeds meer tot elkaar
aangetrokken, maar dan overlijdt de
vrouwe van het landgoed en verandert
alles. Sarah Ladd schrijft net als
Julie Klassen romans die zich
afspelen in de Regency-periode in
Engeland. Eerder verschenen van haar
hand ‘De erfgename van Winterwood’ en
‘De directrice van Rosemere’.
Het rama document Paul Maier
2012-03-29 Nog voor zijn sabbatsjaar
goed en wel begonnen is, wordt de
briljante bijbelwetenschapper
Jonathan Weber ontboden bij de Paus.
Tijdens een bezoek aan de archieven
van hetVaticaan wordt hij
geconfronteerdmet een verontrustende
ontdekking.Met veel vragen vertrekt
hij naar Israël om daar mee te werken
aan een veelbelovende archeologische
opgraving bij de plaats Rama. Wanneer
Weber na enige tijd stuit op een
unieke vondst lijkt de droom van
iedere archeoloog voor hem
werkelijkheid te worden. Deze droom
verandert echter met één slag in een
nachtmerrie bij de volgende
ontdekking: een 2000 jaar oude brief.
Nog nooit heeft een archeologische
vondst de wereld zo op zijn kop gezet
als het Rama-document. Terwijl de
wereld en haar religieuze leiders
discussiëren over de betekenis van de
archeologische ontdekking gaat Weber,
samen met de eigenzinnige Shannon
Jennings, op zoek naar meer gegevens.
Dat hun leven daarbij gevaar loopt,
kan hen niet meer tegenhouden.Maar
hoe meer zij ontdekken, hoe meer
vragen er rijzen.
De grote scheiding Clive Staples
Lewis 2012-06-19 De hellebewoners
maken per bus een uitstapje naar de
hemel, maar niemand van hen wil er
blijven. Hemel en hel passen niet bij
elkaar, net zomin als goed en kwaad.
Tussen beide bestaat een absolute
scheiding. Lewis schrijft: 'Ik
verzoek mijn lezers te bedenken dat
dit verhaal een allegorie is. Het
bevat natuurlijk een moraal, maar de
in dit boek vertelde gebeurtenissen
na de dood zijn slechts vrucht van de
verbeelding: ze bedoelen niet een
speculatie te zijn over wat ons
werkelijk wacht.'
De handen van Kalman Teller Gauke
Andriesse 2011-08-02 Winnaar Gouden
Strop 2011 Als de jonge Mira Roes in
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het ziekenhuis slachtoffer wordt van
een verkeerd uitgevoerde medische
ingreep, is dat voor haar en haar man
Frederik het begin van een tien jaar
durende lijdensweg langs tal van
medische beroepsorganen en
gerechtelijke instanties. Ondanks
haar ernstige verminkingen vallen de
rechterlijke uitspraken keer op keer
in haar nadeel uit en lijkt het er
steeds meer op dat de schuldige de
hand boven het hoofd wordt gehouden.
Als haar zaak hopeloos is
vastgelopen, besluit haar protegé, de
vermogende Joodse zakenman Kalman
Teller, de hulp in te roepen van de
Amsterdamse privédetective Jager
Havix. Wanneer Havix een belangrijke
getuige weet op te sporen, wordt deze
echter op beestachtige wijze
vermoord. Hiermee loopt het spoor
dood. Maar Kalman Teller laat Havix
niet meer met rust. Waarom is hij zo
vasthoudend en wat is er waar van de
geruchten dat deze overlevende van de
Holocaust zon teruggetrokken bestaan
leidt, omdat hij iets heeft te
verbergen? Er doet een verhaal de
ronde over Kalman Teller. U moet
weten dat hij een heel laag nummer
heeft en toch Auschwitz heeft
overleefd. Mensen praten daarover, al
is het maar uit nieuwsgierigheid. Een
laag nummer? Iedereen die in
Auschwitz kwam, werd geregistreerd en
kreeg een nummer op de linkeronderarm
getatoeëerd. Het feit dat Kalman
Teller een laag nummer heeft betekent
dat hij daar als een van de eersten
is binnengekomen. Mensen hielden het
meestal niet lang vol en toch heeft
hij de bevrijding gehaald.
De volgende stap Graham McNamee 2005
Duncan voelt zich schuldig omdat hij
een meisje niet heeft kunnen redden
van de verdrinkingsdood. Wanneer hij
een notitieboekje vindt van een
moordenaar in spe, wil hij er alles
aan doen om hem tegen te houden.
Vanaf ca. 13 jaar.
Journey to the Center of the Earth
Jules Verne 2019-09-22 Journey to the
Center of the Earth recounts the
adventure of Axel and his Uncle,
professor Otto Lidenbrock, as they
explore the unknown. When Lidenbrock
finds a mysterious parchment, Axel
translates that it is a map to
finding the center of the Earth. With
descubramos-level-5-teachers-edition

the help of Icelander hunter Hans,
they decended into the unknown and
travel backwards through history to
discover prehistoric plants and
animals, and coming to understand the
origins of humanity itself.
GEORGII EVERHARDI RUMPHII, Med. Doct.
Hanavensis, Mercatoris Senioris, & in
Amboina Consulis, nomine PLINII
INDICI celebris, & Membri Inlistris,
Societatis Academiae Naturae
Curiosorum Germaniae, HERBARIUM
AMBOINENSE, Plurimas conplectens
Arbores, Frutices, Herbas, Plantas
terrestres & aquaticas, QUAE IN
AMBOINA ET ADJACENTIBUS REPERIUNTUR
INSULIS, Adcuratissime descriptas
juxta earum formas, cum diversis
denominationibus, cultura, usu, ac
virtutibus. Quod & insuper exhibet
VARIA INSECTORUM ANIMALIUMQUE GENERA,
Plurima cum naturalibus eorum figuris
depicta. Omnia magno labore ac studio
multos per annos conlecta, & duodecim
conscripta libris. Nunc primum in
lucem edita, & in Latinum sermonem
versa Georg Everard Rumphius 1741
Engelen van het asfalt Ineke Holtwijk
1995 Na de dood van zijn moeder wordt
de Braziliaanse Alex door zijn
stiefvader buiten de deur gezet. Hij
zoekt aansluiting bij een groep
straatkinderen, 'De engelen van het
asfalt', om te overleven. Vanaf ca.
11 jaar.
Rosie en Moussa Judith Vanistendael
2013-01-17 `Dag, zegt Moussa. `Ik ben
Moussa... En jij? Wie ben jij? Twee
grote ogen kijken Rosie vragend aan.
`Jij bent nieuw, zegt hij voor Rosie
iets kan zeggen. `Helemaal niet, zegt
Rosie. `Ik ben Rosie. Rosie en haar
moeder gaan wonen in een groot
flatgebouw aan de andere kant van de
stad. In de kamer precies boven die
van Rosie woont Moussa, een jongen
van haar leeftijd. Rosie en Moussa
gaan op een dag stiekem naar het dak
van het flatgebouw. Maar dan worden
ze opgesloten... Eerste deel van een
serie over twee kinderen in de grote
stad.
Requiem voor een Spaanse boer Ramón
José Sender Garces 1978 Het leven van
een jonge boer in een arm Spaans dorp
die in zijn strijd voor het recht het
onderspit delft tegen het geweld van
de fascisten.
Acht zes-stemmige Psalmen Jan
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Pieterszoon Sweelinck 1876
Girl, Stop Apologizing Rachel Hollis
2020-04-07 Winnaar Best Nonfiction
Award Goodreads 2019Heb je ooit het
gevoel gehad dat je niet volledig
durft te zijn wie je bent? Dat je
meer in je mars hebt, maar bang bent
om te falen, het niet goed genoeg te
doen of om te worden aangesproken op
je ambitie?Girl, Stop Apologizing is
jouw wake-upcall! Vrouwen hebben
geleerd zichzelf te zien in functie
van anderen: als partner, moeder,
dochter of vriendin. Daarom zijn
velen van ons vergeten wie we écht
zijn en wat ons talent is. Rachel
Hollis toont hoe we onze hoop,
verlangens en doelstellingen kunnen
leren her- en erkennen. Ze benoemt de
excuses en valkuilen die ons
belemmeren, en de vaardigheden en
houding die nodig zijn voor groei,
vertrouwen en de best mogelijke
versie van onszelf.Over Girl, Stop
Apologizing'Hét boek voor iedereen
die wil stoppen met het verzinnen van
excuses en aan de slag wil met zijn
dromen.' - Glamour
De Jordaan 1963 Dolf Toussaint 1982
Zwart-wit foto's.
Tijkschrift voor reken-, stel- en
meetkunde, 1862
Het element Ken Robinson 2011-12-20
Het Element is het punt waar
natuurlijk talent en persoonlijke
passie elkaar ontmoeten. Als mensen
in hun element zijn, zijn ze het
meest zichzelf, het meest
geïnspireerd en halen ze het beste
uit zichzelf. Dit boek is een lofzang
op de adembenemende diversiteit van
menselijke talenten en passies en ons
buitengewoon potentieel voor groei en
ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen
manier zet Robinson de lezer aan tot
denken en inspireert hij iedereen om
het Element te vinden.
Todo Acceso Lisa Greathouse 2017
"Published in cooperation with
Teacher Created Materials."
Verlaten Tim Lahaye 2015-06-12 Wie je
ook bent, wat je ook gelooft; op een
dag zal de wereld voor altijd
veranderen. Ben je er klaar voor? In
`Verlaten , deel 1 van de
apocalyptische thrillerserie `De
Laatste Bazuin , verdwijnen in een
catastrofaal ogenblik miljoenen
mensen. Auto's, plotseling zonder
descubramos-level-5-teachers-edition

bestuurder, raken van de weg. Mensen
zien tot hun verbijstering geliefden
voor hun ogen in het niets oplossen.
Te midden van de wereldwijde chaos
gaat piloot Rayford Steele op zoek
naar zijn familie, naar antwoorden en
de waarheid, maar op dat moment kan
hij nog niet vermoeden dat de
zwartste dagen nog in het verschiet
liggen... Met wereldwijd meer dan 65
miljoen verkochte exemplaren is `De
Laatste Bazuin van Tim LaHaye en
Jerry B. Jenkins een van de
bestverkochte series ooit. Deze
boeken over de eindtijd werden in
2014 verfilmd onder de titel `Left
behind , met hoofdrolspelers Nicolas
Cage en Chad Micheal Murray.
Letitia's appelboom Jane Kirkpatrick
2015-05-20 Het is het jaar 1845. De
26-jarige Letitia heeft al veel
ellende doorstaan als haar vurige
verlangen wordt vervuld: ze komt in
bezit van een papier dat bewijst dat
ze niet langer een slavin is. Een
document van onschatbare waarde voor
een zwarte vrouw alleen. Lezen kan
Letitia niet. Toch vertrouwt ze op
deze papieren – net zoals ze Davey
Carson begint te vertrouwen, een
Ierse boer die haar vraagt met hem
mee te gaan naar het westen. De reis
is levensgevaarlijk, maar Letitia
vindt steun in haar vriendschap met
de blanke doktersvrouw Nancy, van wie
de tocht zijn gruwelijke tol eist.
Eenmaal aangekomen in het zogenaamd
vrije Oregon ondervindt Letitia dat
ook een officieel document haar niet
kan redden van de wreedheid van
mensen. Ze moet een lange, zware weg
gaan die haar van angst naar moed
voert, en haar uiteindelijk zal leren
hoe ze werkelijk vrij kan zijn. Een
indringend en ontroerend verhaal dat
je met huid en haar meevoert op de
tocht naar het onbegrensde WestAmerika.
Het oude Rome Philip Steele 2009
Ontdek hoe het oude Rome eruit zag,
welke keizers er heersden, wat de
mode was en hoe de veldslagen
verliepen. Met veel
kleurenillustraties. Vanaf ca. 10
jaar.
Amal en de brief van de koning 1992
In een dorp in India zit de doodzieke
Amal voor zijn raam en wacht op een
brief van de koning die hem min of
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meer is beloofd. Prentenboek met
sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 9
jaar.
Uit het licht M.O. Walsh 2015-05-28
Uit het licht van M.O. Walsh is een
betoverende roman over een idyllische
jeugd in het zuiden van de VS die
wreed wordt verstoord. Een boek zo
intens als De wijde hemel en zo
beklemmend als De zelfmoord van de
meisjes. Als in de zomer van 1989 een
populaire vijftienjarige meisje
verkracht wordt blijkt het
vriendelijk ogende stadje Baton Rouge
ook een donkere kant te hebben. Uit
het licht, dat wordt verteld door een
van de vier verdachten, is het
verhaal van een idyllische jeugd die
verstoord wordt door een
afschuwelijke gebeurtenis, met
hartverscheurende gevolgen. Over
gezinnen die uit elkaar vallen, een
allesoverheersende verliefdheid van
een puber, en de vraag of het beter
is de waarheid te openbaren of te
verzwijgen. Uit het licht van M. O.
Walsh is een bijzonder indringende
roman over de waarde van
familiebanden, de kracht van
herinnering en ons vermogen om te
vergeven. ‘Neem de tijd en laaf je
aan dit zuidelijke verhaal, in al
zijn weelderige geuren en kleuren. De
laatste pagina is even schitterend
als de eerste.’ – Kathryn Stockett,
auteur van de bestseller Een
keukenmeidenroman ‘Een excellent
debuut.’ – Entertainment Weekly
Libros españoles en venta 1995
Libros españoles en venta, ISBN 1995
Books in Print 1977 Includes authors,
titles, subjects.
Diva Joost Galema 2006 Profielen van
en interviews met binnen- en
buitenlandse klassieke zangeressen.
Met cd.
En de minnaar is? Jill Mansell
2016-02-05 Lottie Carlyle is
eigenlijk niet op zoek naar liefde
als ze haar nieuwe baas, Tyler Klein,
ontmoet. Maar ze zijn voor elkaar
gemaakt en al snel valt ze voor hem en hij voor haar. Helaas denken
Lottie's kinderen daar heel anders
over. Ze kunnen Tyler niet uitstaan!
Als de charmante Seb verschijnt, die
wel in de smaak valt bij de kinderen,
heeft Lottie een probleem...
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How I built this Guy Raz 2020-12-08
Inspirerende businessinzichten door
de verhalen van ondernemers uit de
populaire podcast How I Builkt This
van Guy Raz Geweldige ideeën komen
vaak voort uit een simpele vonk. Twee
jonge ondernemers, die onhandige, te
grote bagage beu zijn, besluiten een
betere koffer te bouwen (Away). Een
voormalige boeddhistische monnik
besluit dat de beste manier om zijn
lessen over mindfulness- te
verspreiden door een app is
(Headspace). Een student aan een
business school ontwerpt een website
om online kleding op maat te kopen
(Stitch Fix). Bekroond journalist en
radiopresentator Guy Raz heeft meer
dan 200 zeer succesvolle ondernemers
geïnterviewd om verbazingwekkende
waargebeurde verhalen als deze te
ontdekken. In How I built this deelt
hij tips voor de reis van iedere
ondernemer: van het formuleren van je
idee, het zoeken van investeerders en
het werven van werknemers, tot de
strijd met concurrenten en
uiteindelijk jezelf een echt salaris
betalen. Dit is een must read voor
iedereen die er ooit van gedroomd
heeft om een eigen bedrijf te starten
of zich afvroeg hoe baanbrekende
ondernemers hun dromen werkelijkheid
maakten.
Dichter bij Achterberg Gerrit
Achterberg 1981
Dit is alles Aidan Chambers
2012-12-05 Als Cordelia ontdekt dat
ze zwanger is, besluit ze een dagboek
te beginnen. Ze is dan bijna 20, en
ze wil haar dochter alles vertellen
over de afgelopen jaren. Over de
ontmoeting met haar grote liefde
Will, haar vriendschap met de Japanse
Izumi, en over haar moeder die lang
geleden overleden is en over wie
Cordelia steeds meer te weten komt.
Maar het is ook de periode waarin
Cordelia s vader opnieuw trouwt,
Izumi teruggaat naar Japan, en Will
meer van bomen lijkt te houden dan
van haar. Cordelia schrijft
openhartig over wat dat met haar
doet, maar ook over de mensen in haar
omgeving, over de eigenaardigheden
van ons lichaam, over seks, over de
boeken die ze leest, gesprekken die
ze heeft gevoerd, kortom: over alles.
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