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De Zomer Van Kapitein Winokio 25 Zomerliedjes En
Wat belangrijk is: het inspirerende cadeauboekje van J.K. Rowling, prachtig geïllustreerd Wijs en met humor geschreven, in de rijke, magische stijl die we van Rowling gewend zijn De beroemde speech die J.K. Rowling hield voor de net afgestudeerden op de universiteit van Harvard ging over twee onderwerpen die haar zeer aan het hart liggen: de voordelen van falen en het belang van verbeelding. Moedig genoeg zijn om te falen is even belangrijk voor een mooi leven als de gebruikelijke graadmeters voor succes. Je kunnen verplaatsen in het leven van een ander
is een unieke menselijke kwaliteit die we te allen tijde in stand moeten houden. De levensopvatting van Rowling heeft sindsdien ontelbare anderen geïnspireerd om na te denken over wat het betekent om ‘een goed leven’ te leiden. Nu, voor het eerst in boekvorm, dienen haar woorden als een geruststelling en als een oproep tot actie voor iedereen die zich op een keerpunt in zijn leven bevindt. Door risico’s te durven nemen, door misschien te mislukken, door je verbeeldingskracht te laten werken, kun je nú beginnen met minder voorzichtig leven en openstaan voor
de kansen die het leven te bieden heeft. De pers over Wat belangrijk is ‘De meest memorabele en ontroerende speech die ik ooit heb gehoord.’ Drew Gilpin Faust, directeur van Harvard ‘Een scherpe en inspirerende speech.’ Kirkus Reviews ‘De speech is een perfect voorbeeld van Rowlings stijl; ze wisselt af tussen grapjes en stukjes wijsheid, vaak zelfs binnen dezelfde zin.’ Chicago Tribune ‘Bescheiden en ontroerend, vol met ideeën waarvan je hoopt dat geprivilegieerde jonge mensen ze goed in hun oren knopen.’ The Washington Post ‘Dit is absoluut het
favoriete cadeau om aan pas geslaagden te geven.’ The Huffington Post
Bundel met ca. 100 alfabetisch op beginregel gerangschikte kinderliedjes, voorzien van eenvoudige muzieknotatie en vrolijke tekeningen in kleur. Vanaf ca. 2 jaar.
Emma is verhuisd en mist haar oude vriendinnen. Op haar nieuwe school ontmoet ze Katja. Is Katja wel een geschikte vriendin voor haar? Vanaf ca. 11 jaar
Ezeltje Floriaan is op de boerderij niet gewenst en gaat op zoek naar een beter huis. Onderweg ziet hij een paar boeven in het bos. Vierkant prentenboek met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
De vlucht van de kraanvogel
het ABC van de kinderliedjes
Wat belangrijk is
Het Kerstfeest van Bob
Het wordt spectaculair. Beloofd
Boeken zijn Nicoles enige grote liefde. Of toch niet?
‘Faye en Sean’ is het warme debuut van Marina Folkers, vol humor en romantiek. In 'Faye en Sean' wordt Faye als tienjarige door de ondoorgrondelijke Sean gered. Ze verklaart hem tot haar persoonlijke held. Als zij volwassen wordt, gaat ze op zoek naar zichzelf en de liefde. Maar staat haar vriendschap met Sean hierbij niet in de weg? Sean heeft een moeilijke jeugd en alleen muziek houdt hem op de been. Dan komt de
onhandige Faye in zijn leven en mede dankzij haar maakt hij zijn dromen waar. Maar durft hij ook te gaan voor wat hij het liefste wil in zijn leven? Marina Folkers schreef met ‘Faye en Sean’ een heerlijke feelgoodroman. Ze schreef ook ‘Onder de sterren van Montpellier’, ‘Meer dan ooit’ en ‘Zoektocht terug’.
In Vriendschapsverzoek, het debuut van Laura Marshall, ontvangt Louise een Facebookbericht van iemand die al meer dan 25 jaar dood zou zijn. Maria Weston wil vrienden met haar worden op Facebook. Maar Maria is sinds het afscheidsfeest op school niet meer gezien en wordt al jaren vermist. Iedereen waant haar dood, vooral Louise, die al haar hele leven een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. Wanneer Louise wordt
gedwongen om te achterhalen wat er precies die avond heeft plaatsgevonden, weet ze alleen zeker dat Maria terug is. Klopt dat wel? Vriendschapsverzoek is een zenuwslopende psychologische thriller voor de fans van Het meisje in de trein, Ik zie jou en Waar is ze?
Bij bijzondere gelegenheden kruipt een mens graag in zijn pen en gaat op zoek naar het juiste woord, de perfecte zin, een passende tekst. Soms krijg je de woorden gemakkelijk op papier. Maar vaak ga je op zoek naar hoe anderen - schrijvers en dichters - precies hebben weten te verwoorden wat jij wilt zeggen. Een vriend of vriendin gaat trouwen, krijgt een kind, is jarig, vindt werk, studeert af... en je wilt haar of
hem gelukwensen. Je wilt iemand troosten bij het verlies van een dierbare, na slecht nieuws, bij liefdes- of ander verdriet. Je zoekt het juiste woord, de juiste tekst. Geen noest doorwrochte, zwaarbeladen of hermetische poëzie. Maar evenmin banale, gortdroge of sentimentele dwangrijmpjes. Je zoekt een gedicht dat in woorden giet wat jij had willen zeggen, maar dan anders. Krachtiger. Of beeldender. Zodat het
bijblijft.
Gedichten over gewone dingen, die eigenlijk heel bijzonder zijn. Met zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 7 t/m 11 jaar.
Lara
verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel en melodie-instrumenten
Ganbatte
Leon & Juliette
Belgische ballades
Een boekje vol geluk
Het derde deel in Montefiores meeslepende serie over de familie Deverill In het betoverend mooie Ierland van de twintigste eeuw blijven drie vrouwen voor altijd met hun geboorteplaats verbonden. Ondanks alles wat ze in het verleden hebben gedeeld, botsen de drie vrouwen van Deverill telkens weer als het gaat over de toekomst van hun geliefde kasteel. Intussen wordt Kitty’s leven op zijn kop gezet als haar vroegere geliefde terugkeert uit Amerika met zijn vrouw en kinderen, en ze ontdekken dat hun levens wel veranderd zijn maar hun gevoelens niet. Hebben ze de kracht om elkaar te weerstaan, of zetten ze alles op het spel voor een
paar gestolen momenten samen? En er bloeit nóg een liefde op die alles oneindig veel ingewikkelder zal maken: Jack Deverill is verliefd geworden op een mooi Amerikaans meisje dat hij in Dublin heeft ontmoet. Ze is in Ierland om haar biologische moeder te zoeken en hij is vastbesloten haar ten huwelijk te vragen, zich niet bewust van het drama dat hij daarmee over zich afroept. Iemand zal de kluwen van geheimen en misverstanden moeten ontrafelen, wil er ooit rust komen op kasteel Deverill... De pers over de Deverill-serie: 'Downton Abbey in boekvorm. Goed voor uren leesplezier.' Vrouwen van nu 'Meeslepend, ontroerend en
beeldrijk.' NBD Biblion De pers over de boeken van Santa Montefiore: ‘De zomer is niet compleet zonder een nieuwe Santa Montefiore.’ Margriet ‘Romantische boeken voor in de vakantiekoffer, met als belangrijkste ingrediënten liefde, haat, verdriet en jaloezie.’ De Leeuwarder Courant ‘Een bijzondere roman. Ik ga vanmiddag naar de winkel om nog zo’n wegdroomboek van Santa te scoren.’ Chicklit.nl
5 oktober 13.34 u. Daar staat ze. Eenzaam op het lege perron, in een Franse stad. Niet in iemands armen. Niet haastig op weg naar de uitgang. Ze staat alleen op het perron, haar koffer naast haar. Tranen stromen over haar wangen. Zo langzaam dat je ze kan tellen. De trein die haar hier bracht, raast steeds verder weg. Op die trein ligt het enige op heel deze wereld waar Anna nog iets om gaf: een boek met daarin een envelop met 23 brieven. Dit is het verhaal van twee mensen. Het is een liefdesverhaal. En het is er geen.
Met ‘Honden voor het leven’ schrijft Arthur Japin een prachtig autobiografisch verhaal vol moed, levenslessen en hondentrouw. Voor het eerst vertelt Arthur Japin over de hond die hem heeft opgevoed en twee puppy’s die zijn kijk op het leven bepalen. Grote thema’s als liefde, hoop, moed en vriendschap komen aan de orde. Herkenbaar voor groot en klein, troostend, aangrijpend en toegankelijk. Een wonderschoon verhaal over hondentrouw, avontuur en vrolijkheid, voor iedereen die van het leven houdt. De prachtige illustraties in kleur van Martijn van der Linden brengen Kellie, Trip en Basso tot leven en nemen je mee naar een
wereld van kwispels, modderpoten en vooral veel liefde. ‘“Voor liefde heb je je verstand niet nodig.” Dit is nu typisch zoiets wat ik van Trip heb geleerd. Trip was mijn tweede hondje. Wanneer ik zulke dingen zeg, dat je beter je hart kunt volgen dan je hoofd, dan hoor je eigenlijk hém praten.’ – Arthur Japin, Honden voor het leven ‘Ik heb mijn hele leven honden gehad, van basset tot buldog en van sint-bernard tot cockerspaniël. Dankzij dit heerlijke verhaal zijn ze allemaal weer even terug.’ – André van Duin ‘Een ontroerende, persoonlijke ode aan de magie van honden en hun onvoorwaardelijke liefde, verpakt in prachtige
levenslessen.’ – Jochem Myjer ‘Een heel mooi, lief boek voor iedereen. Heerlijk voor hondenliefhebbende kinderen en hun ouders. Een must-read waar je blij van wordt.’ – Saskia Noort 'Alles waar ik van houd valt in dit boek samen: het prachtige taalgebruik van Arthur Japin, de puurheid van honden, het mooie maar soms ook rauwe van het leven en de onvoorwaardelijke liefde. Een troostrijk boek vol wijsheden om te koesteren. Het heeft me ten diepste geraakt.’ – Sacha Gaus
Liefste Philippa, Romée en Gabriel, Dit boek is geschreven voor jullie. Het is een wild ride doorheen een jaar waarin alles veranderde. Het toont welke strijd wij gevochten hebben, sinds het loodzware verdict 'baarmoederhalskanker' viel. Ik neem jullie bij de hand en loods jullie langsheen gitzwarte dagen. We wandelen doorheen hoofdstukken met een gouden randje. Daar blijven we graag wat langer staan. Met een roze bril op, want zo genieten we het liefst en het hardst. Echter, de dagen waarop je me bijeen kan rapen, die mogen jullie ook kennen. Dit boek bevat een samenvatting van wie wij zijn, als gezin. Waarin de liefde voor
jullie en voor het moederschap primeert. Mama zijn is het allermooiste dat ik ooit had kunnen worden, en daar ben ik dankbaar voor. Laat deze verzameling van brieven, verhalen, beelden, columns, en anekdotes een houvast betekenen. Om voor het slapengaan in te bladeren en te lezen over wat was, wat is, en wat altijd zal zijn. Dit boek is er voor jullie, en voor iedereen die er inspiratie in kan vinden om de lichtpuntjes in doodgewone dagen te ontdekken. Om iedere dag te léven, voluit en met heel je hart. Met jullie in mijn achterhoofd, always and everywhere. Lof joe, dof joe.
Het Geheim van te veel Torens
het grote gitaarboek van de Lage Landen
Het verhaal van Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin die duizenden Joodse kinderen redde
De eerste sneeuw
Een cursus geluk in 40 dagen
een liefdesgeschiedenis

Een bijzonder, waargebeurd verhaal over een bewogen jeugd in Colombia Gabriel García Márquez ontdekte het grote schrijftalent van kunstenares Emma Reyes Emma Reyes bracht haar jeugd door in Bogotá, in een kamer zonder ramen, zonder water of toilet, met slechts haar vindingrijkheid om zichzelf en haar zus in leven te houden. Verlaten door hun moeder kwamen ze in een klooster terecht dat onderdak bood aan honderdvijftig verweesde meisjes. Ze boenden er de wc’s, streken kleren en deden de was, schrobden vloeren, naaiden kleding voor de nonnen –
en leefden in angst voor de duivel. Ongeletterd en in alles onwetend over de buitenwereld, ontsnapte Emma toen ze negentien was. Het boek van Emma is een schitterend, teder verhaal waarin een kinderblik ons laat zien hoe wonderlijk de wereld kan zijn – ondanks alles. Levendig en tot in detail toont het de opmerkelijke moed en de grenzeloze fantasie van een jong meisje dat opgroeit in totale armoede. De pers over Het boek van Emma ‘Ontroerend, krachtig en po tisch.’ The New York Times ‘Emma Reyes was een magnifieke verhalenvertelster.’ The Guardian
‘Reyes heeft, net als Gabriel García Márquez, het talent om bijzondere scènes onverstoorbaar te vertellen, waardoor ze nog buitengewoner worden. Ontroerend en krachtig.’ The New York Times ‘Een inspirerend verhaal over het ontstijgen van vreselijke omstandigheden.’ Kirkus Reviews ‘De jonge Emma voorziet de realiteit van magie, en andersom – Reyes is niet voor niets landgenote van Márquez. Zowel intiem als episch.’ The Observer ‘Dompel je onder in een heerlijk boek: een klassieker van de Latijns-Amerikaanse literatuur en een verbijsterend portret van de
kunstenaar als een jonge vrouw.’ NY Journal of Books
Het heerlijke, romantische debuut van feelgoodschrijfster Aline van Wijnen ‘Meeslepend, vol liefde en humor. Dit is het feelgooddebuut van jaar!’ Vriendin Nicole is de dertig gepasseerd, en de enige single in haar vriendinnengroepje. Terwijl haar hartsvriendinnen Lora en Krista zich verliezen in trouwplannen en -wensen, brengt zij haar tijd het liefst door met een boek. In vergelijking met haar papieren helden vallen de mannen in de echte wereld toch altijd een beetje tegen. Totdat ze op het plekje waar ze altijd gaat lezen in haar lunchpauze een man ziet zitten…
verdiept in een boek. Ze maken een praatje en lijken meteen een klik te hebben, maar is het te mooi om waar te zijn?
Willem en Nelle Ter Toren, elf jaar oud, zijn een doodgewone tweeling. Ze wonen in weeshuis 'Het ongetwijfeld ongelukkige kind'. Als ze tijdens een stormachtige nacht van een mysterieuze oude man vernemen dat ze eigenlijk van adel zijn, pakken ze hun koffers en verhuizen naar het kasteel van hun voorvaderen, Domein Trop de Tours. Daar krijgen ze een oude voorspelling te horen, over twee kinderen die moeten zoeken naar een schat, en al vrij snel wordt duidelijk dat zijzelf wel eens die twee kinderen uit de voorspelling zouden kunnen zijn. Samen met
Fidelius, de huisknecht, en hun twee nieuwe schoolkameraadjes Flore en Wout gaan ze de uitdaging aan. Maar ze moeten snel en heel voorzichtig zijn. De vijand loert om elke hoek, alleen weten de kinderen niet wie de vijand is. Het begin van een knotsgek avontuur... MARK TIJSMANS is zanger en acteur. Hij werkte lange tijd voor Ketnet, maar werd vooral bekend door zijn vaste rol in de televisieserie Flikken. Toch is schrijven altijd een van zijn ambities geweest. Met dit jeugdboek maakt hij ook die droom waar.
Honderdtwintig op de bijbel geinspireerde liederen, gemakkelijke en moeilijke, om thuis, op school en in de kerk te zingen. Vanaf ca. 6 jaar
Inzichten, illustraties & tips: inspiratie waar je elke dag even gelukkig van wordt
De zomer van kapitein Winokio / druk 1
Faye & Sean
100% Coco Berlin
Nijntje huilt
Alles wordt nieuw

Het verhaal van Truus Wijsmuller, de oorlogsheldin die duizenden Joodse kinderen redde Wenen, eind jaren dertig. De vijftienjarige Stephan en zijn beste vriendin Žofie- Helene hebben een zorgeloze jeugd, maar hun leven staat op het punt om te slaan. Stephan is Joods en Žofie-Helene is de dochter van een opstandige krantenuitgever. Als Hitler de macht grijpt, slaat het noodlot toe. Maar er is licht in de duisternis. De Nederlandse verzetsstrijder Truus Wijsmuller-Meijer zet haar
leven op het spel om Joodse kinderen naar veiliger gebied te smokkelen, terwijl landen hun grenzen sluiten. Als Groot-Brittannië aangeeft kinderen uit het Duitse Rijk toe te laten, is ‘tante’ Truus vastberaden en dwingt ze toestemming af van de gevreesde SS’er Adolf Eichmann om de kinderen te redden… In een race tegen de klok begeleidt ze Stephan, Žofie-Helene en uiteindelijk duizenden andere kinderen op een levensgevaarlijke tocht naar een onzekere toekomst. Kan ze de
kinderen – en zichzelf – in veiligheid brengen?
Als Dolfje zijn ogen opendoet, is het al licht. De volle maan is verdwenen. Om hem heen zijn allemaal wilde dieren. Waar is hij? Wat is er gebeurd? 's Ochtends vinden Daniël en Suzina in de Zoo een jongen met wit haar en een brilletje. Hij weet niets meer, zegt hij. Alleen dat niemand hem mag zien! Ze verstoppen hem in de Leeuwenkuil, hun geheime boomhut. Maar hoe lang kunnen ze hem geheim houden? En waarom doet hij zo raar als de volle maan opkomt?
Onze eigen excellenties strooien gul met evidenties, met clichés en open deuren en men zet het op een zeuren in schabouwelijke zinnen die besluiten noch beginnen in een taaltje dat doorspekt is met patois, of dialect is. Nee er zijn geen oratoren in ons parlement te horen. Geen volleerde vlotte sprekers of begeesterende prekers. Het plichtmatig formuleren kruipt in onze kouwe kleren. Geen parlé die ons begeestert. 't Woord wordt achteloos mismeesterd. Als nationale hofnar van
dienst fileert Stijn De Paepe 's vaderlands politieke zeden. Bewindslieden van alle kleuren en uit alle partijen worden over de knie gelegd. Goed voor een collectie snedige, swingende en sappige rederijkersverzen.
Yorkshire, 1938. Het landgoed Cavendon Hall heeft in de loop der eeuwen al heel wat stormen getrotseerd. De bewoners, de aristocratische Inghams en de Swanns, die voor hen werken, zijn al met elkaar verbonden sinds de eerste steen werd gelegd. Het leven is altijd goed voor de twee families geweest, maar de onzekere tijden die er nu aankomen, lijken daar een einde aan te maken. Hitler dreigt met oorlog, en de mannen worden opgeroepen voor militaire dienst. Het is aan de
vrouwen van Cavendon Hall om, onder leiding van Daphne Ingham en Cecily Swann, de grootste dreiging ooit het hoofd te bieden.
De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen
De laatste trein naar vrijheid
Kijk- en zoekboek
Het boek van Emma
Vriendinnen voor altijd / druk 1
De reiziger-serie deel 1 t/m 8
De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ontvlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet meer waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen gekocht en gebruikt kon worden. D t hij haar kocht was dus niet zo vreemd. Deden blanke mannen dat toen niet vaker met slavinnen die hun wel aanstonden? Wat er daarna gebeurde was in de ogen van de wereld om hen heen echter zo schandalig en zelfs
illegaal dat het alles in gevaar bracht - zelfs hun leven en dat van hun kinderen. Toen hadden ze nog maar
n keuze... In Leon & Juliette reconstrueert Annejet van der Zijl een waargebeurde negentiende-eeuwse liefdesgeschiedenis die alles trotseerde, tot de vergetelheid aan toe. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Ruim 25 liedjes en versjes over de zomer. Met thema's als zandkastelen, onweer en muggen. Met vrolijke liedjes op cd en paginagrote kleurenfoto's in retrostijl. Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar.
Achter Bryans vrolijke glimlach gaat veel pijn en verdriet schuil. Vanaf dag
n vecht hij voor zijn leven. Tijdens haar zwangerschap voelt Marianne dat er iets niet in orde is. Uit de echo's blijkt dat haar nog ongeboren zoon een zeldzame afwijking heeft ontwikkeld. De artsen kunnen niet zeggen wat dit voor invloed zal hebben op zijn leven. Al snel na de geboorte van Bryan blijkt dat de aandoening voor een opeenstapeling van problemen zorgt. Een zoektocht naar een diagnose volgt, waarbij sommige artsen het welbevinden van Bryan uit het oog lijken
te verliezen. Marianne en haar man zien de gezondheid van hun zoon snel verslechteren. En realiseren zich dat dit een gevecht wordt zonder winnaars.
Leer jezelf kennen en maak je dromen waar – een boek dat je leven in beweging brengt Waar je ook van droomt, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: gelukkig zijn. Maar wat geluk voor jou betekent, is heel persoonlijk. En juist dat wil Petra van Dreumel je graag helpen ontdekken. In Van dromen naar doen stimuleert ze je om veertig dagen lang met jezelf en je dromen aan de slag te gaan. Ze combineert laagdrempelige inzichten en toegankelijke oefeningen met prachtige inspirerende illustraties waardoor je inzicht krijgt in dat wat je cht wilt. Toen
Petra van Dreumel zich ging bezighouden met haar eigen dromen, merkte ze hoe krachtig dit proces voor haar was: en misschien zou het anderen ook kunnen stimuleren! Ze stuurde daarom een aantal vriendinnen haar dagelijkse oefeningen door. Inmiddels zijn haar tips omgevormd tot een prachtig (cadeau)boek dat voor iedereen die zijn dromen achterna wil inspirerend is. Want hoe groot of hoe klein die ook zijn, Petra geeft je met deze cursus geluk een compleet pakket om je dromen waar te maken.
Vriendschapsverzoek
alle acht reiziger-romans in
n bundel
De gevaren van zes snaren
De stadsboerin
Het geluk van Cavendon Hall
Het land op de korrel
Stoere verhalen van rebelse honden In dit bijzondere boek staan verhalen over meer dan dertig honden die écht (hebben) bestaan. Wist je bijvoorbeeld dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog heldhaftige viervoeters rondliepen? Of dat er een filmhond bestaat die op zijn hoogtepunt meer dan 2300 euro per week verdiende? En dat er een echte astropup is die door de ruimte reisde? Er is zelfs een hond die een eiland vol pinguïns beschermt. Kom van alles te weten over deze en andere fascinerende honden van over de hele wereld. En lees over hondenhistorie, parmantige puppy’s en nog veel meer!
Andy en Terry hebben weer dertien waanzinnig grappige verdiepingen toegevoegd aan hun steeds groter wordende boomhut. Er is nu een minipaardjes-verdieping, een slaapfeestkamer, het Onderbroekmuseum en een Boomhutbezoekerscentrum! Andy en Terry moeten vluchten voor de verhaalpolitie en de enige manier om te ontsnappen is via de afgrijselijke Deur des Doods! Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdzeventiende verdieping.
De joodse Eva Fastag was 25 jaar toen ze in juli 1942 bij de eerste jodenrazzia in Antwerpen werd opgepakt. In het verzamelkamp Dossinkazerne in Mechelen dwongen de Duitsers haar om de lijsten op te stellen voor de deportatie van joden naar Auschwitz. Van de meer dan 25.000 mannen, vrouwen en kinderen stierven de meesten er meteen in de gaskamers. Waar ze kon pleegde Eva verzet, maar ze kon niet vermijden dat ook haar familie werd vermoord. Pieter Serrien reisde naar Israël om er de unieke getuigenis van deze 102-jarige op te tekenen en geeft historische duiding bij haar oorlogsverhaal.
‘Prachtige illustraties en fijne teksten. Een mooi cadeau! Voor jezelf of voor iemand anders.’ - Elma van Vliet, auteur van de bestseller Mam, vertel eens Cadeautip! Voor de lezers van Elle Luna en Meera Lee Patel Petra van Dreumel is illustrator en schrijver en ze is – zoals zovelen – al haar hele leven op zoek naar geluk. Maar ze besefte steeds meer dat ‘geluk’ geen permanente staat van zijn is, het zit vooral verscholen in het opmerken van gelukkige momenten. Wanneer je daar bewust mee bezig bent, voel je het vanzelf. We hoeven dus soms alleen maar even onze zintuigen wat scherper te stellen om geluk te ervaren, te zien. Met Een boekje vol geluk
helpt Petra ons om geluksmomenten te herkennen, te koesteren en te creëren. Ze heeft vijf soorten geluk gedefinieerd die allemaal een eigen ‘gelukscollectie’ hebben gekregen. Er zitten veel prachtige handgeschreven quotes en kleurrijke illustraties in die voor instant happiness zorgen én pagina’s waar je geluksmomenten kunt opschrijven om ze voor altijd vast te leggen. Genoeg inspiratie voor een moment voor jezelf. Want geluk is niet maakbaar, maar je kunt het wel laten groeien. Dit boek biedt inspiratie en inzichten en dat leidt dat uiteindelijk tot een schatkist aan geluk, waar je iedere dag uit kunt putten. De pers over Van dromen naar doen: ‘In Van
dromen naar doen van Petra van Dreumel, ontstaan uit haar eigen notitieboek nadat ze een hersenschudding opliep bij een auto-ongeluk, staan inzichten en oefeningen om veertig dagen met jezelf en je dromen aan de slag te gaan.’ JAN ‘Een boek als je beste vriendin.’ De Gelderlander ‘In dit door haarzelf prachtig geïllustreerde boek geeft ze veertig dagen lang elke dag een beetje inzicht, inspiratie en een oefening. (...) Ook leuk als optimistisch stemmend cadeau.’ Margriet
Rond de Noordzee
Loslaten doet pijn
Mijn naam is Selma
Hoe ik de Dossinkazerne en de Holocaust overleefde
De laatste roos van de zomer
Heldenverhalen van trouwe viervoeters

Van de auteurs van Ikigai en Vind je ikigai Ganbatte: Doe je best en geef niet op In plaats van iemand succes te wensen, zeggen ze in Japan ganbatte, wat zoveel betekent als: Doe je best en geef niet op. Succes is voor een groot deel afhankelijk van geluk hebben, ganbatte gaat juist uit van je eigen kracht. De filosofische boodschap die erachter ligt, is: Doe je best in alles wat je doet en als de dingen niet gaan zoals je hoopte, maakt dat niet uit, want je weet dat je er alles aan hebt gedaan. García en Miralles hebben
sinds hun bestseller Ikigai nog meer inzicht gekregen in de gebruiken van Japanners, en deze onontdekte filosofie helpt je om ambitieuze doelen te bereiken. Ze laten zien hoe je kunt denken als een marathonloper: jezelf positief toespreken, korte- en langetermijndoelen stellen, fysiek en mentaal ontspannen blijven, obstakels en hoe die te overwinnen visualiseren, je concentreren en je niet laten afleiden van het einddoel. Ganbatte bestaat uit vijftig korte hoofdstukken waarin het concept uitgebreid wordt uitgelegd met
voorbeelden en gezegdes uit Japan, het Westen en het boeddhisme. Ook geven de Ikigai-auteurs tips hoe je ganbatte in je eigen leven kunt toepassen. Zet door, ook al lijkt het onmogelijk. Doe je best!
Het waargebeurde en wereldberoemde verhaal over de vriendschap tussen straatmuzikant James en straatkat Bob Sinds Bob de straatkat in 2012 verscheen, zijn Bob en James wereldberoemd geworden. Het verhaal van auteur James Bowen, een drugsverslaafde Londense straatmuzikant die door de aanwezigheid van de door hem geadopteerde straatkat Bob de weg naar een gezond bestaan terugvond, trok veel aandacht. Na Bob de straatkat schreef hij De wereld volgens Bob en Het Kerstfeest van Bob. In Het Kerstfeest
van Bob blikt James terug op de laatste Kerstmis die hij met Bob heeft doorgebracht op straat. Het is december 2010 en Londen ligt bedolven onder een pak sneeuw. Bob helpt James door een van de zwaarste tijden van zijn leven. Voor een straatmuzikant zijn het slechte tijden. Al snel komt James krap bij kas te zitten en moet hij zijn uiterste best doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kost hem veel moeite om in leven te blijven, maar misschien nog wel meer om de moed erin te houden. Gelukkig heeft hij altijd
Bob nog. James put kracht en inspiratie uit zijn buitengewone kat, gaandeweg lerend over de ware betekenis van Kerstmis.
Een intense roman en zinnenprikkelend liefdesverhaal voor de lezers van Benoîte Groult. Een intens en zinnenprikkelend liefdesverhaal voor de lezers van Benoîte Groult. De vrijgevochten Alice valt als een blok voor Matteo, de man die haar op haar eerste werkdag aan het lachen krijgt. De twee worden onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken. Hun passionele liefde duurt zes maanden, tot Matteo met het ontstellende nieuws komt dat hij weldra vader wordt en naar zijn thuisland Italië verhuist. Vijfentwintig jaar later
kruisen de wegen van Alice en Matteo elkaar opnieuw, in het broeierige Palermo. Hun hartstocht is door de jaren heen alleen maar sterker geworden. Hoewel ze beiden gelukkig getrouwd zijn, pikken ze de draad moeiteloos weer op. Hun liefde speelt zich af in een ander universum, dat niet wordt geteisterd door dagelijkse beslommeringen, schuldgevoelens of spijt. Tot de passie de bovenhand neemt en zich van zijn meest verwoestende kant laat zien. De eerste sneeuw is een sensuele roman die doet denken aan Benoîte
Groults tijdloze klassieker Zout op mijn huid.
Ze was zeventien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tot dan toe had het feit dat Selma joods was geen grote rol in haar leven gespeeld, maar nu werd het ineens een kwestie van leven en dood. Hoewel ze in 1942 werd opgeroepen om zich te melden voor een werkkamp, wist ze daar onderuit te komen. Ze sloot zich aan bij het verzet: onder de naam Margareta van der Kuit, ofwel Marga, vervalste ze documenten en koerierde ze door het hele land. Verscheidene keren ontsnapte ze aan de nazi?s, maar in juli 1944 werd
ze verraden en via kamp Vught naar Ravensbrück getransporteerd. Anders dan haar zusje Clara en haar ouders overleefde ze de gruwelen van het kamp. Al die tijd wist niemand dat ze joods was, en niemand kende haar echte naam. Pas na de oorlog durfde ze die weer uit te spreken: Selma.
Het waargebeurde verhaal van Bryan
De terugkeer van de vrouwen van Deverill
Dagboek van een modevlogger
Vers gezocht
Een weerwolf in de Leeuwenkuil
tuinieren, koken en knutselen op de maat van gezonde groenteliedjes
100% Coco Berlin is het vierde boek in de 100% Coco-serie van Niki Smit over modeblogger Coco. Razend populair onder meisjes vanaf 10 jaar. Next stop: Berlijn. De Style Tiger gaat vloggen! Maar Coco’s eerste vlog wordt door haar fans met de grond gelijk gemaakt. Hoe kun je een on fleek modevlogger zijn als je niks bijzonders meemaakt? Intussen vraagt Coco zich af wie haar ware liefde is: Bruno of toch Rocco? Aaargh! Wanneer Coco voor school een snuffelstage moet doen, besluit ze haar leven te ontsaaien
met booming modestages. Coco solliciteert met een vlog bij Chanel en Viktor&Rolf. Gaan die blauwe duimpjes nu wel omhoog? Met 5 gratis #ROAR stickers bij de eerste druk! Niki Smit won met 100% Coco en 100% Coco Paris de Prijs én de Pluim van de Nederlandse Kinderjury. 100% Coco werd bovendien verfilmd.
Bundel met vier tekstloze zoekplatenboeken over de seizoenen in de stad en daarbuiten. Kartonnen prentenboek met paginagrote, gedetailleerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 3 jaar.
Nijntje is haar beer kwijt en heeft daarover veel verdriet. Vierkant prentenboekje met omlijnde illustraties overwegend in primaire kleuren en een korte rijmende tekst. Vanaf ca. 2 jaar.
De Reiziger-serie is een klassieker: prachtige historische romans over een liefde die plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon. Deel 1: De reiziger Claire Randall stuit tijdens een wandeling in de Schotse Hooglanden op een stenencirkel... en wordt wakker in het Schotland van 1743. Al snel komt Claire erachter dat niet alleen haar leven op het spel staat, maar ook haar hart. De jonge Schot James Fraser laat haar kennismaken met een zo vurige passie en een
zo allesomvattende liefde, dat Claire verscheurd wordt tussen trouw en verlangen en tussen twee onverenigbare levens. Deel 2: Terugkeer naar Inverness Twintig jaar lang heeft Claire haar eigen behoeften en verlangens opzijgezet om haar dochter te beschermen. Nu Brianna volwassen is, is de tijd gekomen om de waarheid te vertellen... en terug te keren naar de man die ze boven alles liefheeft: Jamie Fraser. Maar als Claire weer in het verleden terechtkomt, moet ze alles op alles zetten om haar geliefde Jamie
niet te verliezen. Deel 3: De verre kust Als haar dochter Brianna volwassen is, besluit Claire voorgoed terug te keren naar het Schotland van de achttiende eeuw en naar haar geliefde. Maar kort na hun gepassioneerde hereniging worden Claire en James gedwongen tot een lange zeereis die een onverwachte wending neemt... Deel 4: Het vuur van de herfst Het is 1767. Jamie en Clarie zijn terechtgekomen in South Carolina aan de vooravond van de Amerikaanse Burgeroorlog. Maar Claire heeft iemand
achtergelaten in het heden: haar dochter Brianna. Nadat Brianna een ontdekking heeft gedaan die haar tot in haar diepste wezen raakt, besluit ze naar het verleden te reizen, op zoek naar Jamie, de vader die ze nooit heeft gekend... Deel 5: Het vlammende kruis Claire en Jamie hebben oceanen en eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te settelen te midden van de ongerepte natuur van North Carolina. Daar wacht hun een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. Maar wat Jamie niet weet en de
twintigste-eeuwse Claire wel, is dat de Amerikaanse Burgeroorlog op het punt van uitbreken staat... Deel 6: Sneeuw en as Jamie wordt gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden, maar hij weet dat over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of verbannen zal worden. Jamies problemen worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... Deel 7: Een
echo in de tijd Jamie Fraser weet drie dingen over de Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen; winnen hoeft nog niet te betekenen dat hij het overleeft; en hij sterft liever dan tegen zijn familie te vechten. Claire weet dat de prijs die de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en ze is vastbesloten ervoor te zorgen dat Jamies leven daar niet bij hoort... Deel 8: Met het bloed van mijn hart Als Jamie omkomt op zee, moet Claire alles op alles zetten om te overleven. Maar ondanks haar
verdriet weet Claire dat ze niet anders kan doen dan hertrouwen, en ze accepteert het aanzoek van Jamies beste vriend. Ze leert leven met het gemis, tot op een dag Jamie opeens weer voor haar staat...
Ozewiezewoze
Halsoverkop
Floris en Floriaan
Honden voor het leven
De vrolijke vier seizoenen
25 zomerliedjes en -versjes
Wat zouden we zonder de Noordzee zijn? Haar eb en vloed bepaalt al een eeuwigheid ons leven. Ze wordt bezongen en bewonderd. We zoeken de rust op aan haar eindeloze stranden. Als we denken dat we niet veel gemeen hebben met elkaar, dan is er nog altijd de Noordzee. Arnout Hauben gaat op zoek naar het verhaal van de mensen die aan de zee wonen en met haar samenleven. Hij trekt rond de Noordzee, van Brugge naar de Shetlandeilanden, en van het Skaggerak naar Terschelling. Naast een spannend reisverhaal vol
sprekende persoonlijke getuigenissen is 'Rond de Noordzee' ook een alternatieve geschiedenis van onze streken en een uitnodiging om zelf de randen van de Noordzee te ontdekken. De Noordzee is een land en wij allen zijn haar inwoners.
De stadsboerin woont met haar varkentje Knorreke in de grote stad. Ze hebben een groentetuin op het dak en tuinieren erop los! Het boek staat vol knutsel-frutsel-ideetjes, plantentips, meezingliedjes, groenteweetjes en leuke recepten om zelf te maken doorheen de 4 seizoenen. Trijn Janssens groeide op in een boerderijtje tussen de velden. Dit boekje is deels op haar kindertijd geïnspireerd, en deels op haar huidige leven als stadsboerin en creatieve mama. De bijhorende CD bevat 12 heerlijke meezingliedjes over groenten,
dieren en jarig zijn, waaronder het Zwanenlied uit de Beren-CD van KAPITEIN WINOKIO. Speciale gasten zijn IRÈNE VERVLIET van BENIDORM BASTARDS en SLONGS DIEVANONGS. Meer info vind je op www.stadsboerin.be
Yo werd helemaal hysterisch, voor de zoveelste keer begon ze te schreeuwen in een taal die ze zelf niet verstond. De man lachte alleen maar, zette zijn koffertje met een klap op de vloer en klikte het deksel open. Yo mepte radeloos jammerend om zich heen, tot ze twee sterke armen voelde die haar stevig vastpakten. ‘Rustig, liefje, sssh, rustig maar, het was maar een nachtmerrie, alles is oké.’ Ze knipperde tegen het felle licht, verbaasd omdat ze ineens weer in haar eigen kamer was. De geadopteerde Yo Simons wil weten waar
ze vandaan komt en haar biologische ouders vinden. Ze begint bij haar adoptie-ouders: wat weten zij over haar afkomst? Heel weinig, zo blijkt. Het enige wat ze hebben is een klein origami kraanvogeltje in een oude envelop. Meer willen ze er eigenlijk ook niet over loslaten. Samen met haar vrienden Melle en Mac gaat Yo op onderzoek uit.
De Japanse kunst van de wilskracht
Zullen we een bos beginnen? / druk 1
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Acces PDF De Zomer Van Kapitein Winokio 25 Zomerliedjes En
Van dromen naar doen
De laatste getuige
Rebelse honden
Over de liefde, de lichtpuntjes en de levenslust van een mama die lijdt aan kanker
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