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iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een

Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik

internationaal symbool van vreedzaam protest en in

ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai

2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de

het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor

Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de
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Taliban de macht overnam in de plaats waar zij

15e eeuw.

woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer

Geheime baby Jacqueline Baird 2012-03-27 De

naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar

belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar het

school. Maar Malala vocht voor haar recht op

om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en

onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij

tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis

door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus

voor altijd. Door schade en schande wijs geworden,

onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag.

gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde voor

Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt

het leven. In haar verliefdheid vergeet zijn

ze haar campagne voor onderwijs voor alle

minnares, Phoebe Brown, deze regel echter.

kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag

Sterker nog, ze gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal

spreekt Malala in New York de Verenigde Naties

zijn als zij wanneer ze zwanger blijkt. Zijn kille

toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen.

reactie komt dan ook als een ongeloofl ijke schok.

`Vrede in elk huis, op elke straat, in elk dorp, in elk

Vlak daarna raakt ze niet alleen hem kwijt, maar

land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens

ook haar baby. Door een wonderlijke speling van

en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te

het lot staat ze enkele jaren later weer oog in oog

zitten en boeken te lezen, samen met

met Jed, met naast zich een jongetje dat sprekend

Een Venetiaans geheim Ian Caldwell 2008 Een

op hem lijkt... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1

student raakt bezeten van een waardevol, cryptisch

Bouquet eBundel.

en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de

Finale als voorspel Nevil Shute 1981
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Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18

standaardwerk is aangevuld met nieuwe

Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de

hoofdstukken over de werking van het principe in

klassieker van Richard Koch waar wereldwijd

(online) netwerken.

meer dan een miljoen exemplaren van verkocht

Winnaars Danielle Steel 2014-11-05 Zelfs als het

zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige

leven je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij

vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een

zijn Lily Thomas is een ster in alpineskiën en traint

wetenschappelijk bewezen principe. Richard Koch

voor de Olympische Winterspelen. Tot ze een

toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor

verschrikkelijk ongeluk krijgt en in een rolstoel

organisaties te gebruiken is als analyse-instrument

belandt. Haar droom spat uiteen, maar ze geeft niet

(met welke producten behalen we de hoogste

op. Zal Lily haar sport ooit nog kunnen beoefenen?

winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op

Danielle Steel heeft van haar 89 romans ongeveer

welke thema’s moet ik focussen, wat zijn de beste

650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50

oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat:

verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken

betere beslissingen, minder gedoe, meer

zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan

effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je

steevast in de bestsellerlijst van The New York

dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de

Times. In Nederland en Vlaanderen is haar

professional, kan met dit boek zijn voordeel doen.

populariteit ongeëvenaard. Haar boeken zijn in

Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller

gedrukte vorm en als e-book verkrijgbaar.

vooruit te komen. De jubileumeditie van dit

Tropische passie Maisey Yates 2015-01-27 Op het
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moment dat Lily een contract tekent om voor

verleidelijk. Steeds vaker betrapt ze zichzelf op

hotshot Gage Forrester te gaan werken, doet ze

dagdromen over hoe het zou zijn om hem écht voor

onbedoeld afstand van haar privéleven. Hij eist

zichzelf te hebben, al was het maar voor één nacht...

namelijk dat ze de klok rond voor hem klaarstaat en

De beschuldiging John Grisham 2018-10-31 Officiële

geen enkele taak weigert. Wanneer er een

auteurswebsite Fansite Word fan van John Grisham

familieschandaal dreigt, verwacht hij zelfs dat ze

op Facebook

instemt met een nepverloving om de paparazzi een

De roofbruid Margaret Atwood 2000 Drie totaal

nóg beter te verhaal te geven. De grens tussen

verschillende vrouwen voelen zich sterk met

schijn en werkelijkheid vervaagt al snel als ze

elkaar verbonden door hun wraakgevoelens t.o.v.

samen naar Koh Samui afreizen. Op het idyllische

een aantrekkelijke rivale die hun leven heeft

Thaise eiland krijgt Lily een heel andere kant van

vergald.

Gage te zien: hij is charmant, attent... en
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