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Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun
geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land
Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten.
De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika
studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt
vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen
te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven
waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft
voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar
intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer
veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw
opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met
de grootste uitdaging van hun leven.
Roodkapje wil haar zieke oma verrassen met wijn en
taart. Onderweg wordt ze zelf verrast door een wolf.
Prentenboekenbewerking van het bekende sprookje met
sfeervolle illustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Em 1993 Ana foi baleada e declarada morta por trinta
minutos. Nestes trinta minutos Ana foi ao paraíso,
conheceu Deus e pediu para voltar à terra para mudar
sua vida e contar sua história. Uma incrível história de
vida, morte e superação. ———— Meu nome é Ana. Em
1993 fui baleada e morri por trinta minutos. Trinta
minutos que mudaram minha vida completamente. Fui
ao paraíso, conheci Deus, e pude escolher se queria
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voltar à Terra ou ficar no céu com meu Pai. Escolhi
voltar para cuidar dos meus filhos, mudar minha vida e
contar minha história. Minha experiência mostra que há
vida após a morte, e prova que Deus existe e nos ama,
cuida e se importa com cada um de nós. "Um
extraordinário relato que tocou meu coração de
inúmeras formas." — Eric Williams "Ana, cientificamente
não há explicação. Foi um milagre! Deus tem um
propósito para sua vida." — Dra. Maria José
het verhaal van het meisje dat opkwam voor onderwijs
en door de taliban werd neergeschoten
De gelaarsde kat
de ongelijkheid in de wereld verklaard
Zwaarden, paarden en ziektekiemen
O teatro e a interpelação do real
Políticas governamentais
Romantische verdediging van de verworpelingen
uit de onderste lagen der maatschappij en van
de opstandige republikeinen onder de regering
van de burgerkoning Louis-Philippe. Verkorte
versie
Het meisje mag onder één voorwaarde met de
prins trouwen: Ze moet een enorme hoeveelheid
vlas spinnen. Maar het meisje kan en wil
helemaal niet spinnen! Toch lukt het haar om
alles op tijd af te hebben met behulp van
drie spinsters. Zelf heeft ze niets hoeven
doen. In ruil voor hun hulp belooft het
meisje de vrouwen uit te zullen nodigen op
haar bruiloft als haar zogenaamde nichten.
Denk je dat haar nieuwe echtgenoot en haar
schoonmoeder er ooit achter zullen komen hoe
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lui ze eigenlijk is? Ontdek het in ‘De drie
spinsters’ van de Gebroeders Grimm! De
Gebroeders Grimm zijn de klassieke
grootmeesters in het vertellen van verhalen.
‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’
behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan
sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie
is er niet opgegroeid met de klassieke
avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’
en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit
Duitsland lieten met hun achtergrond als
taalkundigen een buitengewone collectie na
van sprookjes en legenden. In hun tijd werden
de werken al vertaald in alle Europese talen
en inmiddels kunnen de sprookjes worden
verslonden in iedere levende taal.
Met een speciale trein die vertrekt van
perron 93⁄4 belandt Harry Potter op
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus
Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
toverdranken en monsters. En uiteindelijk
moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Bibliografia brasileira
Leitura
Host Bibliographic Record for Boundwith Item
Barcode 30112033097202 and Others
Veja
Coletânea Machado De Assis
We moeten allemaal feminist zijn

Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen
bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere
bestsellers bevat, beschikbaar als een download
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met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss.
Geniet van de verhalen die de verbeelding van
miljoenen wereldwijd prikkelde.
De jongen in de gestreepte pyjama
O coelhinho branco quer ter uma filha pretinha
como aquela menina do laço de fita. Mas ele não
sabe como a menina herdou aquela cor.
Roodkapje
crítica e informação bibliográfica
De Gruffalo / druk 1
De drie spinsters
integrale tekst
Victor Jan Valentijn Vis
De dieren op een boerderij komen in opstand
tegen hun 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.
Als Digory samen met zijn buurmeisje Polly
per ongeluk op de kamer van zijn oom Andrew
komt, begint het grootste avontuur van hun
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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...
Een muis schrikt zijn belagers af door een
afschrikwekkend fantasiedier als vriend te
verzinnen. Hardkartonnen prentenboek met
naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
Realidade
een revolutionaire methode over hoe we onze
kinderen moeten lesgeven
Creatieve scholen
Emotionele intelligentie (Olympus)
Karton editie
De kleine prins / druk 1

Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als
zij haar geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken.
Prentenboek met sfeervolle illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca.
4 jaar.
Bewerking van het sprookje met 4 gekleurde litho's en een
gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding van de
molenaarszoon en de kat die een laars aantrekt.
De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is
de laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op haar
centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de juiste (welgestelde)
man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende oude
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vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen
hoe briljant zij dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe
kostelijk haar zedenschilderingen van de gegoede middenklasse
zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige stijl, scherpe
observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles
vlinderlicht van toon, met een fijn getekende, bijna onderkoelde
bewogenheid en een innemende afkeer van hypocrisie. Ook in
Mansfield Park (1814) komt het via tal van intriges tot
huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal
is de jonge, timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van
behoeftige ouders, die opgroeit in het gezin van haar oom Sir
Thomas Bertram, bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het
lijkt een sprookje, want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins
en wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de geliefde en
gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de grote
onderstroom van deze prachtige roman die als de meest
diepzinnige van Austens oeuvre geldt bestaat uit het fascinerende
tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het
leven van de "landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de
elegante maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau
Brummel een exponent was. Een korte periode waarin waarden
tegen elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo
Ik ben Malala
Medicina social
Harry Potter en de Steen der Wijzen
De ellendigen
órg o informativo da Associa
o Brasileira de Medicina de
Grupo
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven;
minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’.
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In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat
zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het
vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen
belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van
doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en
voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie'
werd in veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen
exemplaren van verkocht.
In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader,
een militair, naar een vreemde plek waar joodse mensen
in gestreepte pyjama's achter een hek leven. Vanaf ca. 15
jaar.
In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie een TEDx-lezing
over wat het betekent om vandaag de dag feminist te zijn.
Het filmpje werd bijna drie miljoen keer bekeken en
gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample van Adichie in
een van haar nummers en ook in boekvorm is haar
pleidooi een grote bestseller in Amerika en Engeland. Het
is geen wonder dat We moeten allemaal feminist zijn
zoveel mensen aanspreekt: Chimanada Ngozi Adichie
schrijft op humorvolle en toegankelijke wijze en biedt een
nieuwe, unieke definitie van het feminisme in de
eenentwintigste eeuw.
Pedagogie van de onderdrukten
Leia livros
De jongen in de gestreepte pyjama
aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o
dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bemsucedidas
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Amerikanah
Harry Potter: De Volledige Collectie (1-7)
Het is tijd voor het einde van onze
huidige schooldagen Ken Robinson is een
van de meest invloedrijke personen op het
gebied van onderwijs. Met Creatieve
scholen richt Robinson zich op een van de
belangrijkste problemen van onze tijd: hoe
transformeer je het problematische
schoolsysteem tot een succesvol
schoolsysteem? Robinson stelt een zeer
persoonlijke en organische aanpak voor om
zo alle jongeren te betrekken bij de
uitdagingen die de 21e eeuw heeft te
bieden. Een boek vol anekdotes,
praktijkvoorbeelden en grensverleggend
onderzoek - geschreven in de zo bekende
humoristische en vermakelijke stijl van
Robinson - dat docenten, ouders en
politici zal inspireren om opnieuw te
kijken naar het werkelijke doel van
onderwijs. Ken Robinson is een
internationaal erkend opinieleider op het
gebied van onderwijsontwikkeling,
creativiteit en innovatie. Zijn lezingen
hebben een grote impact op zijn publiek,
waar ook ter wereld. De video's van zijn
beroemde TED-lezingen werden bekeken door
zo'n 200 miljoen mensen in meer dan 150
landen.
Wat moet íedereen in de moderne wereld
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weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van
oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend
wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom
kinderen die aan het skateboarden zijn met
rust gelaten moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die te snel
oordelen te wachten staat, en waarom je
altijd een kat moet aaien als je er een
tegenkomt. Peterson legt grote verbanden
en distilleert daarbij uit alle kennis van
de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven
maakt Jordan Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap, geloof en
de menselijke natuur, en tegelijkertijd
transformeert en verrijkt hij de denkwijze
van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson
(1962) is psycholoog, cultuurcriticus en
hoogleraar psychologie aan de Universiteit
van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op
persoonlijkheid en creativiteit voorgoed
veranderd. Peterson heeft honderdduizenden
volgers op social media en zijn YouTubeclips zijn meer dan 27 miljoen keer
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bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de
westerse wereld. Voor miljoenen jonge
mannen blijkt de methode-Peterson het
perfecte tegengif voor de mengeling van
knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn
grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten
met Peterson van mening verschil, ben ik
het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen
bekijken van grote maatschappelijke en
persoonlijke kwesties om daar rationele,
weloverwogen oplossingen voor te vinden.
Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O.
FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door
de ideeëngeschiedenis van het Westen, en
hij maakt alles urgent, en stralend. Ja,
er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het
bestaan, gevoed met klassieke waarden en
inzichten die de tand des tijds doorstaan,
als wij volharden. Peterson is momenteel
de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson
is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot,
controversieel, ontnuchterend boek.' - THE
TIMES 'Peterson is geen gebrek aan
empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
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Coletânea Machado de Assis Textos na
íntegra, selecionados por especialistas em
literatura. Uma raridade inédita no
Brasil. Edição especial e exclusiva em
formato A4 (para colecionadores): edição
limitada. MACHADO DE ASSIS: Contista,
poeta, cronista, teatrólogo, romancista,
crítico e ensaísta. Estas foram as muitas
facetas literárias que Joaquim Maria
Machado de Assis apresentou ao longo dos
seus 69 anos, além da extensa carreira
como jornalista e burocrata, função esta
que garantiu sua subsistência durante boa
parte de sua vida. CONTEÚDO: Dom Casmurro
A Cartomante A Senhora do Galvão A Segunda
Vida A Igreja do Diabo As Bodas de Luís
Duarte Bons Dias Desencantos Críticas
Teatrais Crisálidas Contos Fluminenses
Casa Velha Falenas Esaú e Jacó O Alienista
Notas Semanais Memorial de Aires Luís
Soares Iaiá Garcia Ocidentais O Segredo de
Augusta Páginas Críticas e Comemorativas
Papéis avulsos Quincas Borba Relíquias da
casa velha Ressurreição Um Erradio Várias
Histórias
Mansfield Park
Visão
A Ponte Que Eu Não Atravessei
Menina bonita do laço de fita
O menino que chovia
emoties als sleuteltot succes
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Esta narrativa em versos conta a história de um menino
mimado que, quando ouvia um não, produzia verdadeiras
tempestades, com raios, trovões e tudo o mais.
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.
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
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
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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.
Een weeffout in onze sterren
Animal farm
Schwann Spectrum
Het neefje van de tovenaar
General Catalogue of Printed Books to 1955
actas do

De ongelijkheid in de wereld verklaard
Waarom hebben de Australische
aboriginals niet de wereld veroverd? Of
de Mexicaanse indianen of de
Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend
voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn
dat genetische verschillen of spelen
andere oorzaken een rol? Jared Diamond
toont op toegankelijke wijze aan dat
volkeren zich verschillend hebben
ontwikkeld als gevolg van
klimatologische en bacteriologische
factoren. Genetische factoren blijken
ondergeschikt. De ontwikkelde delen van
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de wereld hebben hun positie niet aan
zichzelf, maar aan een speling van de
natuur te danken. Diamond won met dit
boek, waarvan meer dan 20.000
exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer
Price. 'Jared Diamond heeft een boek
met een enorme reikwijdte geschreven
(...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de
geschiedenis van de mensheid geschreven
zijn.' Nature Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie aan de University
of California in Los Angeles. Hij
verricht onderzoek op het terrein van
de evolutionaire biologie en is bekend
als auteur van populairwetenschappelijke boeken. Wereldwijd
werden van deze megabestseller ruim een
miljoen exemplaren verkocht.
Neste livro o autor pretende mostrar
como substituir uma mentalidade
destrutiva pelos 'arquivos de riqueza',
17 modos de pensar e agir que, segundo
ele, distinguem os ricos das demais
pessoas.
Os segredos da mente milionária
Eens christens reize naar de eeuwigheid
12 regels voor het leven
A Incrível Vida da Mãe Que Levou Um
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Tiro e Voltou Dos Mortos Para Mudar Sua
História
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