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Icomania Ultimate Answers
Zou het niet geweldig zijn als er een stad bestond waar iedereen van boeken houdt? Waar alle inwoners beroemde schrijvers zijn? En waar de wereld uit boeken tot leven kan komen? Zo'n stad bestaat! Odessa is twaalf als zij Scribopolis ontdekt. Odessa hoopt
hier haar vader, die ze nooit heeft gekend, te vinden. Maar ze komt terecht in een roerige tijd. De afvallige schrijver Mabarak wil koste wat kost het magische boek Boekus in handen krijgen. Want wat in Boekus wordt geschreven, zal echt gebeuren. De
inwoners van Scribopolis zetten alles op alles om Boekus niet in handen van Mabarak te laten vallen en de stad zo te beschermen tegen zijn kwade plannen. Het lijkt erop dat de zoektocht van de inwoners van Scribopolis naar Boekus, en de zoektocht van
Odessa naar haar vader meer met elkaar te maken hebben dan iemand ooit had kunnen vermoeden. Laat je meeslepen door dit spannende verhaal met een bonte stoet aan schrijvers, boekfiguren en mythologische wezens, vol eenhoorns en draken,
samenzwering en verraad, en humor en fantasie.
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot historicus, antropoloog en
sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van
ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht van muziek.
'Als je ouder wordt, maakt het steeds minder uit wat een man zegt.' Lucy Sweeney is een ploetermoeder: een zeer chaotische thuisblijfmoeder van drie kinderen , echtgenote van architect en systeemfreak Tom, ook wel Liefste Met Kort Lontje genoemd. Stapels
wasgoed en afwas, ongeordende financiën, ongeopende post, verloren contactlenzen , sleutels en creditcards zijn Schering en inslag in huize Sweeney. Terwijl Lucy in alle huishoudelijke chaos probeert te overleven, al weken geen seks met haar man heeft
gehad en Robert Baars, een Goddelijke Huisvader, haar aandacht op het schoolplein heeft getrokken, vindt ze het tijd om weer aan zichzelf te denken. De wederzijdse aantrekkingskracht tussen Lucy en Robert brgint al seen aangename afleiding . Maar de
spanning tussen hen wordt steeds groter . Als daar gedurende het schooljaar de relatie - strubbelingen bijkomen van Onwaarschijnlijk Geslaagde Vriendin Emma, Sexy Single Mama Cathy en Yammie Mammie No.I Isobel, wordt ze meegetrokken in een
levensechte soap... Fiona Neill woont in Londen met haar man en drie kinderen .Ze schrijft onder andere voor Marie Claire ,waar ze eerst redacteur was, en voor The Times Magazine , waarin ze in haar urban -column op hilarische en herkenbare wijze verslag
doet van haar leven als ploetermoeder.
Jinske Verpalen zegt: Doe het lekker zelf! want DIY is modern, stoer en eigenwijs! Dat bewijst IMAKIN met makkelijke projecten die geïnspireerd zijn op de laatste lifestyle- & designtrends. Creatief ondernemer Jinske Verpalen van IMAKIN bedacht 30
gloednieuwe lifestyleprojecten, waarvoor ze gebruikmaakte van 10 verschillende basismaterialen: hout, papier, beton, servies, draad, leer, klei, inkt & verf, textiel én metaal. Maak zelf die mooi gevouwen lampenkap of fijne draadtouwtas. Met dit boek breng je
eindelijk, en helemaal zelf, dat prikbord op Pinterest tot leven. Geen knutseldefrutsel, maar moderne homedecoraties!
Vluchten voor de oorlog
brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren
Moderne wetenschap in de bijbel
Bureau Sport
De kleine Odessa
Een keuze uit de verhalen van Belcampo

Het lijk van een vrouw wordt door de Rijkspolitie te Water aan de Westerdoksdijk gevonden. Normaal een zaak voor de havenpolitie, maar toch worden rechercheur De Cock en zijn assistent Vledder erbij betrokken. Geen wonder: het handelt om moord. En het blijft niet bij
dit incident, het gaat van kwaad tot erger. Het kost de rechercheurs de grootste inspanning om de draad vast te houden die moet leiden naar de oplossing van de drama's. Een spannend Amsterdams politieverhaal, waarin de lezer aan de hand van de vertellende 'Appie'
Baantjer wordt meegevoerd.
1944: De 22-jarige kapitein James Gould arriveert in Napels. Hij is aangesteld om huwelijken te ontmoedigen tussen Britse soldaten en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En het lijkt erop dat de onschuldige officier in zijn missie zal slagen - zo goed zelfs dat de
gedupeerde Italiaanse schonen besluiten dat het zo niet langer kan. Ze stellen hem voor aan de aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit was zij chefkok in het restaurant van haar vader; nu zwaait ze de scepter in de keuken voor de geallieerde officieren. Met haar
tongstrelende gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal moeten kiezen tussen het volgen van bevelen, of het volgen van zijn hart...
Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in zijn internationale bestseller Een zondag aan het zwembad in Kigali concentreert Gil Courtemanche zich in Een mooie dood op het slagveld binnen de muren van het ouderlijk huis. De strijd ontbrandt wanneer het gezin zich
geconfronteerd ziet met de naderende dood van de vader. Het is kerstmis en de zestigjarige André brengt de avond door met zijn ouders, zijn acht broers en zusters en hun kinderen. André's vader lijdt aan een terminale vorm van de ziekte van Parkinson en kan nauwelijks
meer praten, maar nog wel eten. Hoewel het niet mag van de dokter, doet hij zich tegoed aan het overvloedige kerstmaal. De familie valt in twee kampen uiteen: de medici - die hun vader tegen zichzelf in bescherming willen nemen - en de boeddhisten, die vinden dat hij zich
best dood mag eten. André, die niet van zijn vader houdt, hoort tot de tweede categorie, net als zijn neefje Sam, die juist gek is op zijn grootvader. Samen beraden ze een plan om de man een zo aangenaam mogelijk einde te bezorgen. Haarscherp analyseert Courtemanche de
gespannen familieverhoudingen en de tegenstrijdige gevoelens die ontstaan wanneer de dood van een familielid zich aankondigt. Net als in Een zondag aan het zwembad in Kigali snijdt de auteur de twee meest fundamentele en universele vragen aan: hoe moeten we leven en
hoe willen we sterven?
Een kijkje in de keuken van het origineelste sportprogramma op de Nederlandse televisie Welke bekentenis deed Rafael van der Vaart in de Verhoorwagen? Word je met epo in je lijf echt nooit meer dronken? Was Ajax-spits Iván Gabrich echt taxichauffeur in plaats van
voetballer? Waarom zat sprintkanon Ben Johnson op de tribune bij Willem II? Wat deed Freek de Jonge in 1990 op de training van het Nederlands elftal? Wie ving in 1987 in Napels de schoen van Diego Maradona? Wat zijn volgens Youp van t Hek de belangrijkste
bijzaken in de sport? Hoe beleeft Marcel van Roosmalen een dagje op de burelen van Bureau Sport? Lees alle antwoorden in het boek van Bureau Sport. Het programma waarin clichés worden afgestraft, en mysteries en mythen worden ontrafeld. Frank Evenblij en Erik
Dijkstra werden vooral bekend als de jakhalzen uit DWDD. Frank is naast tv-presentator ook programmamaker. Erik is journalist en presentator. Sinds 2012 presenteren ze samen het succesvolle tv-programma Bureau Sport.
Het geheime leven van een ploetermoeder
berichten van een hotelmens
Dansen op de vulkaan
Scherven van hoop (mp)
Wachten op de morgen
Doe het lekker zelf!
Bureau SportSpectrum
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél
leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook,
LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie,
teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Tark moet vechten in de oorlog. Dat wil hij niet. Daarom vlucht hij naar de grens. Verhaal in korte zinnen en makkelijke woorden. Vanaf ca. 9 jaar.
Visie op de bijbel vanuit de optiek dat deze ook in wetenschappelijk opzicht de waarheid verkondigt.
Libretto (Italiaans - Nederlands)
Thuis ben je
Bevroren vuurwerk
Lerend leren werken
La Bohème
'Scherven van hoop' van Gemma Liviero: een aangrijpend oorlogsverhaal over een Nazi-arts, een Joodse vrouw en een klein meisje, wier wegen op een bijzondere manier samenkomen. Drie verschillende mensen proberen op hun eigen manier om te gaan met de verschrikkingen van de oorlog. Wilhelm,
een Nazi-arts met gewetenswroeging; Elsi, een jonge Joodse vrouw die probeert te overleven in een Poolse getto; en Matilda, een meisje dat vastgehouden wordt in een Lebensborn-kliniek waar het Arische ras wordt verbeterd. Wanneer hun wegen zich kruisen, vechten ze samen voor een nieuw bestaan.
Maar de oorlog laat diepe sporen na. Gemma Liviero kwam op het idee om romans te schrijven over de Tweede Wereldoorlog toen ze veteranen – onder meer uit haar eigen familie – interviewde voor een studieproject. In 2018 verscheen haar roman ‘Scherven van hoop’. ‘Een boek dat je bij de keel
grijpt en niet meer loslaat. Gemma Liviero is een topper.’ – Hebban.nl ‘Een emotioneel, hartverscheurend verhaal dat buitengewoon boeiend en spannend geschreven is.’ – Tracesofwar.nl
Levend lichaam legt de spanningsvelden bloot waar men in verschillende fasen van de levenscyclus voor staat. Past een gemeente of parochie zich aan de ontwikkelingen in haar sociale en culturele omgeving aan, of gaat zij ertegen in verzet? Moeten kerken kiezen voor doelgroepen? Hoe belangrijk is
de ontwikkeling van een visie? Wat te doen als de middelen afnemen? Hoe (ver)maakbaar is de kerk? Is er kerk buiten de kerk? De dilemma s en keuzemomenten waarvoor locale kerken staan, komen helder op tafel. Bovendien is er ruim aandacht voor andere vormen van kerk-zijn, zoals in
bewegingen en jeugdkerken, in ziekenhuizen en gevangenissen, in theater en volkscultuur. Zo biedt dit boek prikkelende lectuur voor pastores, kerkopbouwers en allen die zich betrokken weten bij christelijke geloofsgemeenschappen.
Deze tweetalige uitgave door Johan Wijnants bevat een luistervertaling in hedendaags Nederlands. Op basis van de partituur en het originele libretto, werden de Italiaanse gezongen tekst en de Nederlandse vertaling (met toneelaanwijzingen) zo gezet dat ze een comfortabele leidraad bieden tijdens het
beluisteren van de muziek, thuis of in het theater. Daarom worden in de uitgave de belangrijkste Italiaanse dichtvormen behouden, terwijl de prozavertaling ook de frasering en het inhoudelijke gehalte van de muziek op de voet volgt.
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah
begint zich zorgen te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van verdriet. Het enige
wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat? ‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwentrilogie. Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
Macworld
Hoe muziek werkt
Een mooie dood
Zero to one: creëer de toekomst
30 lifestyleprojecten met hout, papier, beton, servies, draad, leer, klei, inkt en verf, textiel, metaal
Alice in Wonderland
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