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In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt
benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In Good Vibes,
Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe
kun je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve?
Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe
vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert
met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer
een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te
volgen, nuchter en herkenbaar is.
Ontdek het geheim van gezondheid Stel je voor dat er een pil bestaat tegen elk
mogelijk lichamelijk symptoom, tegen relatieproblemen en tegen blokkades op
weg naar succes. Die zou je toch direct kopen? Alex Loyd geeft met De Healing
Code een boek in plaats van pillen. Op overtuigende en inspirerende wijze en
aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden laat Loyd je kennismaken met de
zeven geheimen van het leven, van gezondheid en welbevinden. Pak de stress
aan. Maak iedere dag zes minuten vrij voor zijn methode en leer hoe je je eigen
lichaam en geest kunt beïnvloeden zonder één enkele pil. Alex Loyd heeft
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psychologie en natuurgeneeskunde gestudeerd. Twaalf jaar lang zocht hij naar
een middel dat zijn vrouw van haar chronische ziekte zou kunnen genezen.
Uiteindelijk ontdekte hij het geheim van gezondheid. Deze ontdekking leidde tot
het schrijven van dit boek. De Healing Code is een enorm succes in Amerika.
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te
ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien
hoe we onze ideeën kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen
bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg
naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in
rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag
ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze
innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van
schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten
worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft,
‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer
zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
Een prachtig verhaal over een man die zijn heil zoekt in een bergdorp in India en daar een
bijzondere vriendschap opbouwt Om zijn demonen in Engeland te ontvluchten, zoekt Hillary
Byrd zijn toevlucht in Conoor, een bergdorp in het zuiden van India. Daar vindt hij troost in de
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eenvoud van het leven. Hij laat zich door zijn chauffeur Jamshed per riksja rondrijden en
verblijft in een missiehuis naast de plaatselijke pastorie waar de padre en zijn adoptiedochter
Priscilla hem onder hun hoede hebben genomen. De padre maakt zich zorgen om Priscilla’s
toekomst en naarmate Hillary’s vriendschap met de jonge vrouw groeit, begint hij zich af te
vragen of zijn doel in deze nieuwe relatie ligt. Maar religieuze spanningen broeien en het
missiehuis is misschien niet de veilige haven die het lijkt. In Het missiehuis geeft Davies vol
verbeeldingskracht een nieuwe invulling aan postkoloniale verhalen in een wereld vol
breuklijnen tussen religie en ongeloof, oud en nieuw, imperiaal verleden en nationalistisch
heden. Haar tweede roman is een revolutionair, teder en zorgvuldig vormgegeven verhaal over
zowel de wonderen als de verschrikkingen van menselijke verbondenheid in een moderne
wereld. ‘Met Het missiehuis bevestigt Carys Davies het talent waarvan haar debuutroman
West al blijk gaf.’ Trouw ‘Briljant opgezet. Davies bouwt subtiel het verhaal op, om dan met
een mokerslag te eindigen. Een onthullend en hartverscheurend verhaal.’ The Daily Mail West
West in de pers: ‘Een rijk boek, een beklemmend en in al zijn ingetogenheid soms
hartverscheurend verhaal.’ de Volkskrant ‘Het boek wortelt in de rijke traditie van mythische
helden en schrijvers als Cervantes, Homerus en Mark Twain. Schrijvers die de grens
opzochten, in meer dan een opzicht.’ **** De Limburger
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De irrationele drijfveren van het menselijk hart Architect Alex kan niet kiezen tussen
twee heel verschillende vrouwen: Sonia, zijn vrouw en zakenpartner op papier is ze in
alle opzichten een perfecte match en Ivona, zijn maîtresse, een armoedige en
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ouderwetse Poolse die bij de katholieke missie werkt. Hoewel zij op het eerste gezicht
saai, zwijgzaam en erg gewoontjes lijkt, vindt hij haar enorm opwindend. In tweestrijd
tussen zijn elitaire huwelijk en zijn ordinaire affaire, bevindt Alex zich in een
neerwaartse spiraal, totdat Ivona zwanger raakt.
Met het boek Begin met het Waarom heeft Simon Sinek velen geïnspireerd te werken
aan een wereld waarin we met vervulling kunnen werken en leven. Maar wat als je niet
weet wat je Waarom is? Deze heldere gids begint met de zoektocht naar je persoonlijke
Waarom en helpt je vervolgens het Waarom van je organisatie te vinden. Elke stap in
het proces wordt gedetailleerd beschreven. Het boek beantwoordt ook veelgestelde
vragen als: Wat als ons Waarom wel heel erg lijkt op dat van de concurrent? Kun je
meer dan één Waarom hebben? En als mijn werk niet aansluit bij mijn Waarom, wat
dan? Of je nu een nieuwkomer bent of de ceo, een leidinggevende of een medewerker,
de aanpak in dit boek leidt je naar meer voldoening in je leven en duurzaam succes
voor je organisatie. • met medewerkIng van davId mead en peter docker
Roman over de ondergang van een welgestelde Noord-Duitse koopmansfamilie.
In Cosa Nostra vertelt John Dickie de geschiedenis van de Siciliaanse maffia, van zijn ontstaan
tot aan de dag van vandaag, en van de citrusgaarden en zwavelmijnen op Sicilië tot de straten
van Manhattan. Talloze verhalen en legenden doen de ronde over wat de maffia eigenlijk is.
Sinds hij honderdvijftig jaar geleden werd opgericht, heeft de maffia vele namen gehad: de
Sekte, de Broederschap, het Genootschap van Eer en ten slotte Cosa Nostra. Maar achter al
deze namen en verhalen zijn de geheimzinnige en bloedige methoden steeds dezelfde
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gebleven. Dickie laat zien hoe de maffia, die ontstond in de dorpen van Sicilië, gaandeweg
heel Italië in zijn greep kreeg en vervolgens de oversteek naar Amerika waagde. Hij maakt
bovendien duidelijk hoe vanaf het begin getracht is de maffia te controleren en te bestrijden,
eerst door moedige Siciliaanse dorpsagenten en uiteindelijk door de professionele antimaffiarechters van de jaren tachtig en negentig. Aan het einde van de twintigste eeuw werden
de maffia zware slagen toegebracht, en dankzij de spijtoptanten weten we nu beter hoe de
maffia werkt dan ooit tevoren.
Stel je voor: een hulpeloos, zwanger meisje van 16 dat net uit de veiligheid van haar eigen
omgeving is gerukt en in een smerige bestelwagen is geduwd. Ontvoerd...
Alleen...Doodsbang. Vergeet haar nu... Stel je in plaats daarvan een zwanger, manipulatief
wonderkind voor. Ze wordt in een smerige bestelwagen geduwd en voelt vanaf het eerste
moment van haar ontvoering een koelbloedig verlangen naar twee dingen: haar ongeboren
kind redden en genadeloos wraak nemen. Ze gaat methodisch, berekenend en
wetenschappelijk te werk bij het maken van haar plan. Niets laat ze aan het toeval over,
onverstoorbaar maakt ze haar berekeningen en oefent ze, terwijl ze wacht... op het perfecte
moment om toe te slaan.
In Ted Dekkers thriller `Water Walker ontmoeten we de goedgelovige Alice die
achtereenvolgens ten prooi valt aan ontvoering, manipulatie, mishandeling en vrijheid? `Mijn
naam is Alice Ringwald. Maar de man die mij ontvoerd heeft, zegt dat dat een leugen is. Het
geheugen van de dertienjarige Alice gaat niet verder terug dan zes maanden. Het enige leven
dat ze kent, is dat wat ze dag voor dag aan het opbouwen is met het liefdevolle stel dat haar
onlangs heeft geadopteerd. Totdat ze ontvoerd wordt door een vreemde man. In de doldwaze
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achtervolging die volgt, verdwijnt de man spoorloos. Met Alice. Hij noemt haar Eden en
beweert dat hij haar vader is. Zij, Eden, is het lam dat de zonden van haar familie moet
wegwassen. `Water Walker is een razend spannende pageturner die je kunt, maar niet hoeft te
lezen als het vervolg op Dekkers eerdere thrillers `Exit en `Outlaw .
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moet een Berlijnse jongen vluchten voor de
oprukkende Russen. Daarna volgen jaren van honger en ellende voordat hij weer thuis is.
In De mensen die weggingen ontmoeten we Joey, een meisje van acht, dat ons meeneemt in
haar fantasierijke belevingswereld. Met haar onschuldige blik op de wereld laat ze ons
kennismaken met haar familie en hun bezigheden: haar vader die veel tijd in zijn schuurtje
doorbrengt, haar moeder die meestal ziek op bed ligt, haar oudere broer die er bijna nooit is,
haar zus die stiekem rookt en zich vaak in haar slaapkamer terugtrekt en natuurlijk haar kat
Pippin, die haar de meeste tijd gezelschap houdt. Het begint erop te lijken dat steeds meer
mensen uit Joey's omgeving weggaan zonder gedag te zeggen, en op haar eigen kinderlijke
wijze probeert ze daarmee om te gaan. Totdat op een dag zelfs haar zus verdwijnt zonder
afscheid te nemen... De mensen die weggingen is een kort verhaal van Nicci French
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