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Gelukkig misverstand Apr 10 2021 Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar
nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een
adembenemend knappe man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur
voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna
blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is
dat het niet verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Vennoot in liefde / Uitdagende vrijgezel / Slapen met de vijand Sep 15 2021
Vennoot in liefde Brock Logan gelooft niet in de liefde… Niet sinds zijn vrouw hem
en hun tweeling in de steek liet. Dus wanneer de beeldschone Felicity Chambeau die mede-eigenaar van zijn ranch blijkt te zijn - zijn pad kruist, houdt hij haar op
een afstand. Hoe hevig ze hem ook fascineert... Uitdagende vrijgezel Tyler Logan
heeft zijn hart verpand… Aan de kinderafdeling van het ziekenhuis,
welteverstaan. Hij snapt dan ook niet waarom pr-specialist Jill Hershey hem zo
intrigeert. Oké, haar passie voor haar vak raakt hem, maar waarom kan hij niet
meer nadenken zodra ze in zijn buurt is? Slapen met de vijand Martina Logan
speelt met vuur… Want ze verwacht een kind van Noah Coltrane. Zodra haar
broers het horen, laait de oeroude vete tussen de twee families weer op. Martina
moet beloven hem te vergeten, maar zó gemakkelijk laat Noah zich zijn geluk niet

afnemen!
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Apr 22 2022 Maak kennis met de
ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan
als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt
ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ́ Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren
haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken
memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint.
Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit
avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Heer van de vliegen Nov 05 2020 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 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.
Charlotte's web Sep 03 2020 De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet
alleen een lieve vriendin - doordat ze zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook
zijn leven.
Moeder, moeder Feb 20 2022 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes.
Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt
opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will
beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en
wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de
monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,
moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont
met haar familie in de omgeving van New York.
Elke seconde telt May 11 2021 Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus
beweert nu dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het

bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar debuut
Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met
politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die
torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie en
Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie
ziet maar één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs
tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te
bewijzen?
Het neefje van de tovenaar Mar 09 2021 Als Digory samen met zijn buurmeisje
Polly per ongeluk op de kamer van zijn oom Andrew komt, begint het grootste
avontuur van hun leven. Oom Andrew is een tovenaar en wil zijn kunsten wel eens
op Digory en Polly uitproberen. Ze komen terecht in vreemde werelden en
uiteindelijk ook in Narnia. Ze maken mee hoe de eerste koning en koningin
gekroond worden en hoe de leeuw Aslan de dieren leert praten. Maar ze hebben
ook - tegen hun zin - de slechte koningin Jadis naar Narnia meegenomen, een
kwaad dat niet zonder gevolgen zal blijven...
De Lotgevallen van Tom Sawyer Jul 01 2020
Fiela's kind Oct 28 2022 In Afrika dwaalt een kind te ver het bos in. Hij komt niet
terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop opgegeven hem ooit nog
terug te vinden. Negen jaar later treffen twee ambtenaren, bezig met een
volkstelling, aan de andere kant van het grote Knysnawoud een blank jongetje
aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij opgevoed door Fiela. Zij verzet zich
tot het uiterste, maar kan niet verhinderen dat een blanke vrouw Benjamin opeist
als haar zoontje.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Mar 21 2022 De Experimentele klinische
psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende
psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats
in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor
angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak
weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak
wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen
van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit
kennis over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist
gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van
emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek
zal zich niet alleen moeten richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in
de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het
emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden
teruggedrongen.
Het betoverde land achter de kleerkast Oct 04 2020 Prentvertelling met een
bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de kleerkast in het toverland

Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Carry's kleine oorlog Jan 07 2021 De belevenissen van twee Londense kinderen
van tien en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden naar het
platteland van Wales.
De lange weg naar de vrijheid Jul 25 2022 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.
Het blauwe huis Jun 12 2021 Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde
familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste
in een reeks gebeurtenissen die het leven van de zesjarige Aasha op zijn kop
hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om
het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken.
Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit elkaar valt.
Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het
verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen en
leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een
krachtige, indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de
superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
De onzichtbare man Sep 27 2022 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?
Het paard en de jongen Feb 08 2021 Het is al een grote verrassing voor Shasta
om te ontdekken dat hij niet de zoon is van Arshiesh de visser. Dan ontmoet hij
Brie, het sprekende paard. Samen met Brie komt hij terecht in de avonturen die
hij zich zelfs in zijn wildste dromen niet had kunnen indenken. Samen willen ze
vluchten uit het slechte land Calormen naar het veilige en gelukkige land Narnia,
waar Peter als Hoge Koning regeert. Ze vermommen zich en gaan op weg. Het is
een lange reis, eerst naar de hoofdstad van Calormen, Tashbaan en daarna door
de woestijn en over de bergen. Hun achtervolgers zitten hen op de hielen en ze
worden bedreigd door wilde dieren. En kunnen ze het meisje Aravis, dat met hen
meereist, werkelijk vertrouwen? Als Narnia eindelijk in zicht komt, weet Shasta
dat hij zijn angst moet overwinnen. Want ook Narnia is in groot gevaar.
Evart van Dieren Dec 06 2020 This remarkablpe title describes the life of one of
Holland’s most remarkable figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940),
Amsterdammer and prolific writer who caused quite a stir in his days. The author
recounts the life and times of Van Dieren in the form of a series of narratives

about the fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills. Individual
chapters deal with his life, work, personal style, friendships and enmities, his
discussions with psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragiccomical failures. Unique source material is used to reconstruct this picture, such
as the correspondence between Van Dieren and a large number of well-known
Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many
others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the
life of this observer which made him one of the most successful failures in Dutch
history.
Mijn gewonde hart Dec 18 2021 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn
(1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van
waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Ik ben Malala May 23 2022 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 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.
Koffie bij Murphy Nov 17 2021 Lauren Holloway maakt graag de juiste keuzes.
Dus heeft ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed
nest en met een carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na vele
jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de wereld rond te
trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie
huis moet verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen.
Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch
ontstaat er een hechte vriendschap, die een basis vindt in het plaatselijke
eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe leven
vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er
meer en meer mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
Eva's dochters Jul 13 2021 Vier generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen
van een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke
vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises en hun overwinningen. Een diep verlangen
naar liefde en waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit ontroerende boek. Zij
moeten leren omgaan met de keuzes die zij maakten en die hun moeders vóór
hen maakten. Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren gevangen houdt,
blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al meer dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma
Bauer met een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft gehouden. Maar als
zij ziet hoe het huwelijk van haar kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma
zich dat de leugens over haar eigen huwelijk de levens van haar dierbaren
verwoesten. Kan zij haar kleindochter helpen de erfenis van verkeerde keuzes
van zich af te werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken hart mee het

graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier onvergetelijke vrouwen, hun strijd,
hun geloofscrises en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele succesvolle
romans, waaronder De boomgaard, Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van
mijn moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd spreekster. Ze woont met haar
gezin in Illinois.
In Londen en Parijs Jun 24 2022
De geheime tuin Aug 02 2020 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme
Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een
sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is
hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die
ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.
Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary
steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van
geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin:
‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen
moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor
het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge,
egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud.
Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Publieke zaken in de marktsamenleving Jan 19 2022 Welke verwachtingen mogen
we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen
voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid
toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende
maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft
voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen
markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het
behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een
bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid
werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te
besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevorderen dat deze verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
The wealth of nations: hoe worden landen welvarend? Aug 26 2022
Identiteit en diversiteit Aug 14 2021 Identiteit is een centraal onderwerp in
debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele
diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen
willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de
betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen
vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen

in sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische
achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op
stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele
diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de
maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Iedere dag, ieder uur Oct 16 2021 Op het moment dat de driejarige Dora de
crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de
twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar
ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later
brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze
samen doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka
moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer
terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
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