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Aan de oevers van de rivier de Mississippi zoeken Tom Sawyer en zijn vrienden elke keer weer avontuur. Dan een noodlottige nacht op het kerkhof waar ze getuige zijn van een moord. De
jongens leggen een bloedvloeiing af om nooit het geheim te onthullen en ze vluchten weg om piraten te zijn op zoek naar verborgen schatten. Maar wanneer Tom vast komt te zitten in een
grot, kan hij dan ongedeerd ontsnappen?
“Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure.” –Napoleon Hill The Three Feet from Gold Master Course is your personal deep dive into
the fundamental characteristics that distinguish those who “make it” from the average individual. It provides concrete action steps for you to refine your definite major purpose, develop the
mindset and behaviors necessary to achieve it, and make the law of attraction work in your favor. From defining your personal success equation, to cultivating a pleasing personality, to
forming your mastermind alliance, to harnessing the power of Cosmic Habitforce, this comprehensive program is jam-packed with lessons, exercises, activities, and application guides on the
key principles in Three Feet from Gold that will equip you for personal transformation and unlimited achievement. The course offers both “primer” and “master” sessions so that you can
return to it and dig even deeper as you progress in your personal success journey. This in depth master course on the bestselling business allegory Three Feet from Gold will help you realize
your vision of success through eighteen modules on Napoleon Hill’s timeless achievement principles. Success is not about luck, connections, education, or economic privilege—it is about
simple, daily thought habits that translate into dynamic action, giving you the “stickability” you need to thrive in the face of temporary defeat and create the life you’ve always wanted for
yourself. You are just three feet from gold…now is the time to take action on your dreams to discover the success that is in store for you.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf
ca. 15 jaar.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die hem
inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en sentiment wisselen
elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het
science-fictiongenre en een van de eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast essays, gedichten en toneelstukken.
Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
De klassieke schelmenroman ‘De avonturen van Huckleberry Finn’ wordt gezien als het meesterwerk van de Amerikaanse auteur Mark Twain (pseudoniem van Samuel Langhorne Clemens,
1835-1910). Twain snijdt diepere thema’s als slavernij, racisme en de voortdurende strijd tussen maatschappelijke corruptie en intrinsieke goedheid aan. De jonge Huckleberry ontvlucht zijn
gewelddadige vader en trekt op met de voortvluchtige slaaf Jim, met wie hij een voor die tijd onwaarschijnlijke, maar diepe vriendschap sluit. Samen varen ze op een vlot de rivier de
Mississippi af. Onderweg naar de staat Kentucky, waar Jim niet vervolgd zal worden, raken ze in allerlei hachelijke situaties verzeild.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van
twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en
1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het
Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
Updated and expanded anniversary edition of Three Feet from Gold This remarkable business allegory tells a fascinating story in presenting the key principles of Napoleon Hill’s revolutionary
bestseller, Think and Grow Rich. As you follow a struggling young entrepreneur through a life-changing series of encounters with some of today’s foremost business leaders and inspirational
figures, you’ll find encouragement and motivation to believe in yourself, discover your own Personal Success Equation™, and never give up. You are just three feet from gold! A century ago,
Napoleon Hill began the research that ultimately resulted in his extraordinary bestseller, Think and Grow Rich. Since its publication in 1937, with more than 100 million copies sold worldwide,
the book has inspired generations of men and women to turn their dreams into reality with its wise and effective principles of self-motivation, leadership, service, and achievement culled from
Hill’s interviews with visionaries of his day. Now, a hundred years later, in Three Feet from Gold, a young entrepreneur whose life is falling apart finds himself retracing Hill’s steps after a
serendipitous encounter with a powerful businessman who sees the young man’s potential and sets him on a challenging journey of personal, spiritual, and financial growth. Sharon L.
Lechter—co-author of the #1 New York Times best-seller Rich Dad Poor Dad—and Greg S. Reid—a successful author and in-demand motivational speaker—have given us more than the story of
one man’s dogged pursuit of success. They deliver an effective equation for accomplishing goals that calls for combining passion and talent, taking action with the right association, and above
all else, having faith that you are on the right path.
Drawing from real examples of companies who are practicing creative marketing as well as her experience working with small and enterprise level businesses and nonprofit organizations improve their
marketing strategy. Connie provides a revolutionary system for serving, not sales to transform the relationship between companies and customers. When looking to convert consumers in today’s tough
business environment Connie’s system can help you immediately implement your creative marketing system by using the tools provided in this book. Today’s marketplace continues to be ravaged by
changes---to convert relationships to partnerships, consumers to customers, and ideas into realities you need to think differently. No matter what business you are in, the information in this book will help
experts creatively engage and unlock hidden opportunities.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London de wetten van de beschaving en van de wildernis – en de kracht van instinct – door de ogen van Buck, half sint-bernard, half Schotse
herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn comfortabele Californische leven wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige manier waarop hij kan
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overleven. London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het verhaal
tot een duurzame vertelling over overleven maakt.
SEVENTEEN LIFE DECISIONS Unlocking God’s unlimited provision through applying principles in His Word is the subject of this book. There is a part one plays in every miracle. Continuously thinking the
same and hoping that things will change for the better creates mere illusions of grandeur. Unfortunately, many people wait for God to do the things they should be doing in order for them to tap into His
unlimited favor. The book purposes that God’s favor awaits those whose minds have been renewed through aligning their decisions and actions with principles in His Word. Decisions create opportunity and
favor. The principles of God are constant and will work for anyone who is obedient to follow them. Even great motivation speakers and business leaders of our generation have relied heavily on these Biblical
principles to ignite innate ability and unknown strength in individuals to act purposively and decisively. You too can change the course of your life through thinking and decisions that align with the Word of
God. You are seventeen decisions away from your provision.
Lorraine Mavengere takes an enthusiastic and enlightening approach to dealing with what are intense issues for many people today. If you are looking for a kick-start to fulfilling your purpose and chasing
your dreams then this book is the perfect jump lead! It is laid out in a simple and easy to understand style with which any reader can engage. Lorraine tackles twelve foundational principles of success, the
issues handled are all essential and vital to leading a successful life in business and otherwise. A fresh input is given to what are universal truths making them effective and achievable for anyone. Lorraine
Mavengere not only spurs on the reader to pursue their dream but to create accountability for their life in the process.
Takes a fresh look at the theme of Napoleon Hill's Think and Grow Rich and presents a new fable with a young writer setting out to interview business leaders and other influential figures about the
importance of persistence.
‘If you act powerfully, you will begin to think powerfully’. Of je nu in gesprek gaat met twee personen of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we komen iedere dag sociale uitdagingen tegen die
we aan moeten gaan om vooruit te komen, zowel privé als zakelijk. In Presence gaat Amy Cuddy in op de wetenschappelijke inzichten achter vele fascinerende verbindingen tussen lichaam en geest. Ze
geeft tips hoe we deze wetenschap kunnen gebruiken om op moeilijke momenten of in stresssituaties zelfverzekerder en krachtiger te kunnen optreden. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel
op. Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard Business School.
Zij imponeerde kijkers over de hele wereld met een van de meest bekeken TEDtalks (meer dan 27 miljoen views sinds 2012) over ‘power poses’.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over
een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart
waarin de laatste waarheden over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De
queeste naar een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van
een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze gelimiteerde luxe editie van De
alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.

Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het leven was adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar
weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime
lessen, onthullingen en wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
Being a successful entrepreneur is exhilarating, but it’s not for the faint of heart. In business today, being good is merely the entry fee. In order for your business to thrive, you must be
consistently exceptional. No one knows that better than Leslie McIntyre-Tavella, who, at the age of only twenty-two years old—without a high school diploma and with the odds stacked against
her—started her own business, which she bootstrapped into a $20 million award-winning firm. Framing Success highlights Leslie McIntyre-Tavella’s keys to entrepreneurial success, including
how to • build a strong foundation to construct a solid business; • find and secure a rock-star crew through strategic and unconventional talent optimization practices; • cut through the
distractions and noise of a business and quickly get to the root issues; • provide outstanding engagement for your customers; • articulate, share, and grow your vision. The lessons Leslie
offers aren’t things you can learn at Harvard Business School; they are crucial lessons she learned on the job. Now you can take her hard-earned, practical, and invaluable experience and
create your own rewarding blueprint for entrepreneurial triumph and success!
Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat
zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe
er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden
ze haar keer op keer teleur.
A mainstream release of a previously self-published best-seller, written by a successful internet traffic developer best known for his record-breaking sale of the Business.com domain name,
shares a wealth of insights, tips and strategies for using online resources to build wealth rapidly.
Explorer’s Guide to the Law of Attraction: How to Tap into the Quantum-Heart for Happiness and Success explains how the Law of Attraction works, why it works, and how to make it work for
you! The book explains the philosophy behind the Law of Attraction and related principles, its underlying science of quantum physics, takes you on the author’s spiritual journey of selfdiscovery, and gives you a road map for your own personal development. Explorer’s Guide to the Law of Attraction will show you how to: · Manifest your desires quickly and easily ·
Recognize what’s blocking you from realizing your dreams and eradicate it once and for all · Recognize and overcome your limiting beliefs and emotional addictions that have you stuck in
your current identity · Regain your lost magical powers and reclaim your birthright as Creator of Your Day and Life · Break through your existing paradigms and expand your brain’s neuronal
networks · Create affirmations and declarations that really work · Transform your energy and vibrational levels immediately to guarantee the results you seek · Set up a meditation and
contemplation practice to access the Transcendental Self · Welcome happiness, success and abundance into your life
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Heldendicht, daterend uit de 8e eeuw v. Chr.
`Ik was weer gelukkig, terug in Afrika, rijk van het licht, schrijft Theroux wanneer hij begint aan een nieuwe reis: van Kaapstad naar Angola, dwars door het continent waar hij zoveel van houdt.
Hij reist door de Kaapprovincie van Zuid-Afrika naar Namibië, waar hij een oude droom verwezenlijkt: de San (Bosjesmannen) bezoeken. Hij onderneemt een adembenemende olifantensafari
in Botswana en belandt in Angola, bijna op de grens met Congo. Na meer dan vierduizend kilometer door de bush beëindigt hij zijn reis eerder dan hij van plan was, een beslissing waarover
hij, teleurgesteld, genadeloos eerlijk schrijft.
Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende
politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe.
Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als
bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een
opkomende republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de
zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria
Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn
volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
Based on the proven premise that "individuals are perfectly designed to get the outcomes they get", The Power of Living By Design provokes your thoughts using a framework called the Successful Life
Systems Design Model to guide you in understanding choices you’ve made in your life, either consciously or unconsciously. Integrating classic success principles from over twenty resources as alternative
choices, The Power of Living By Design then provides a sequenced system to assure your future choices are aligned to efficiently work together toward your desired success. As builders follow the architect’s
plans to remodel an outdated house into a beautiful home, with lessons from The Power of Living By Design, you can use the framework to identify the rooms in your life that merit remodelling and the
sequenced system to create a personal blueprint for reconstruction. You become your own architect and builder of the future you yearn. For individuals that seek to understand the cause and effect of their
choices and are looking for a systematic approach to changing some choices in their life, The Power of Living By Design is an integration of proven strategies and techniques to make a difference in designing
a life of fulfillment.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om
een avond lang over te praten.’ – Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse landschap. In deze
met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling
over de dunne scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
Volg Alice Hoffman op Facebook
Isadora Conroy heeft een goedlopende antiekwinkel. Ze is dol op mooie spullen en weet altijd wel iets interessants op de kop te tikken. Zoals op die dag waarop ze bij een veiling een partij curiosa bemachtigt
- zonder te weten dat ze daarmee kostbare kunstschatten in huis haalt. Hoofdinspecteur Jed Skimmerhorn heeft na de gewelddadige dood van zijn zus ontslag genomen bij de politie. Maar wanneer er in het
appartement van zijn overbuurvrouw - dat van Isadora - wordt ingebroken, biedt hij haar toch zijn hulp aan. Samen proberen ze uit te vinden wat de inbreker zocht, en zo komen ze op het spoor van een
gewetenloze kunstdief. Een man die zelfs niet terugdeinst voor moord. De vrolijke Isadora en de norse Jed zijn als water en vuur. Geen van beiden wil dan ook toegeven aan de aantrekkingskracht tussen
hen. En dus proberen ze hun ontluikende gevoelens weg te stoppen, niet beseffend dat ze daardoor iets veel waardevollers dreigen te verliezen dan de kunst die hun leven bedreigt... Eerder verschenen
onder de titel Villa Curiosa
LIFE gives people the freedom to shed their situation, their fears—their normal—and embrace the greatness in their depths in order to do things they never thought possible. Where do you find yourself right
now? LIFE is all about facing that person in the mirror—YOU. Not your situation, not your “normal,” but embracing everything that looks back from the mirror and running with it instead of from it. The content
of LIFE is structured to serve as a mentor for readers, addressing how to embrace their own uniqueness and selling readers on how valuable they really are. It helps them put energy where their heart is so
they can let their own brilliance overflow that’s been hidden underneath the accepted normal. LIFE is a guide for readers to know themselves, hear their hearts, and feel fulfillment and overflow. That’s what
letting life flow effortlessly really means—live the life you want to live!
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels verkocht aan 20th
Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont als beklemmend: steeds maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse sleur van haar werk. Ze
droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen
rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein appartement zo
groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te
leiden waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al helemaal
niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij van Artemis.

Analyse van de gelukservaring aan de hand van persoonlijke ervaringen en literatuuronderzoek.
Leer met de spirituele lessen van de Kelten de zielsvriend in jezelf te vinden In 'Anam Cara' (wat zielsvriend betekent) neemt de Ierse dichter, priester en filosoof John
O'Donohue u mee op reis naar het 'Eiland van heiligen en geleerden', waar zij hun eigen Anam Cara zullen ontdekken. Hij onderzoekt een wereld waarin alles is vervuld van
goddelijkheid: de rivieren, de heuvels, de zee en de lucht, de dieren en de planten. In een combinatie van filosofie, onderricht en spiritueel inzicht introduceert O'Donohue de
spirituele nalatenschap van de oude Kelten. Hij voert zijn lezers naar een plaats waar de schikgodinnen niet worden gevreesd, waar Gods gepassioneerde kant wordt verheerlijkt
en waar de mysteries van het dagelijks leven worden gevierd. De cycli van leven en natuur naspeurend, put dit inspirerende boek uit de heilige wateren van Ierlands spirituele
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nalatenschap - van de Kelten en hun druïden, van de 'imbas' (sagen) van de rondzwervende barden en van de gewijde bronnen van de christelijke kloosters. O'Donohue onthult
geheimen die ons opnieuw in verbinding brengen met de wereld om ons heen en de schatten in onze eigen ziel.
Wat doe je heel graag? Waar ben je goed in? Wat zijn jouw unieke vaardigheden en talenten? Hoe ziet je ideale leven eruit? Leven volgens onze passie is de sleutel tot een
gelukkig en voldaan leven, maar hoe ontdek je wat je echte passie is? En hoe laat je je dromen in vervulling gaan? Als je helder hebt wat je echt wilt en je werkelijk verbonden
leeft met je passies, kun je het leven creëren dat jij wilt. De Passietest biedt de meest simpele en heldere manier om erachter te komen wat jij wilt. Stap voor stap zul je in dit
boek ontdekken wat voor jou écht belangrijk is, wat je echte passies zijn. Aan de hand van interviews met bekende mensen die volgens hun passie leven, leer je hoe jij een
succesvol leven vorm kunt geven.
Business networking, like any other marketing activity, needs to employ tried and tested methods. If you approach it in a systematic manner you will get fantastic results.
Networking is all about building relationships, and through those relationships developing more business, better suppliers, and a network of referral partners.
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