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Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
`Verdorie, mompelde ik toen ik mijn vinger openhaalde aan het papier. Een druppeltje bloed welde op uit de kleine wond. Toen gebeurde
alles in een stroomversnelling. Edward stortte zich op me en gooide me over de tafel. Ik viel met een klap op de grond naast de piano, in de
puntige glasscherven. Versuft en gedesoriënteerd keek ik op van het helderrode bloed dat uit mijn arm gutste recht in de koortsachtige
ogen van zes vampiers die ineens razende dorst hadden. Voor Bella Swan is slechts één ding belangrijker dan het leven zelf: Edward
Cullen. Maar verliefd zijn op een vampier is nog veel gevaarlijker dan ze ooit had kunnen denken. Edward heeft Bella al eens gered uit de
klauwen van een slechte vampier, maar nu hun gewaagde relatie alles wat hen lief is bedreigt, komen ze pas echt in de problemen. Een
onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een bovennatuurlijk tintje. Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende
wendingen. Dit adembenemende liefdesverhaal tussen een vampier en een mens houdt miljoenen mensen wereldwijd in zijn ban.
De 17-jarige Lennie (ik-figuur) krijgt te maken met een stortvloed aan emoties, wanneer haar oudere zus Baily plotseling overlijdt. Vooral
wanneer ze ook nog verliefd wordt op Baily's vriendje. Vanaf ca. 15 jaar.
Koningsdochter, zeemanslief
Hoe de wereld ons in de war brengt
dyslexie vriendelijk
Opruimgoeroe Marie Kondo en professor Scott Sonenshein bundelen hun krachten en passen de wereldberoemde KonMari-methode aan voor de werkvloer. Zo kan iedereen
opgeruimd aan het werk. Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller Opgeruimd!, en organisatiepsycholoog Scott Sonenshein bundelen hun krachten voor meer
plezier op ons werk. De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel. Wie is er nooit moedeloos geworden van onnodige vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze
e-mails en nutteloze klusjes? Dit zijn de hedendaagse gevaren van ons werkzame leven, die langzaam ons werkplezier ondermijnen, onze carrièrekansen doen slinken en ons
algehele welzijn verminderen. Het kan anders. In Joy at work helpen Marie Kondo, bestsellerauteur en Netflix-ster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice University, je om de
troep te lijf te gaan en ruimte te creëren voor het werk dat er werkelijk toe doet. Aan de hand van de wereldberoemde KonMari-methode en baanbrekend onderzoek overwin je
de uitdagingen van de werkvloer en geniet je van de productiviteit, het succes en het geluk die ontstaan als je bureau en hoofd op orde zijn.
Het is tijd voor de naamgeving van de koninklijke telg, gebaard en beluierd door ex-heks Magraat. Er gaat echter iets mis, maar wat wil je met priesters in de rol van feeën! Het
grootste gevaar zijn de vampiers uit Überwald, deftige lui, van adel en al. Het oog van de naald lijkt dit keer wel erg klein. Misschien ook te klein voor superheks Opoe
Wedersmeer. En ze ligt daar zo stil... Maar, schrijft ze, Ik bennie dood. Vampiers laten zich niet kisten! Maar er zijn ook nog kabonkers en de drie (of liever *vier*) heksen!
Het portret van Dorian Gray
Nieuwe maan
onpartijdig dagblad
De dunne scheidslijn tussen waanzin en werkelijkheid Op 11 november 1997 besloot Veronika dat het moment om zelfmoord te plegen eindelijk! was gekomen. Ze maakte zorgvuldig de kamer schoon
die ze huurde in een zusterklooster, draaide de verwarming dicht, poetste haar tanden, nam haar opgespaarde tabletten in en ging op het bed liggen. Ze wordt echter wakker in Villete, het fameuze en
beruchte gekkenhuis, waar ze ontdekt dat ̀gek en ̀normaal heel relatieve begrippen zijn. In het aangezicht van de dood leert ze juist haar werkelijke verlangens kennen.
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer.
En we worden aangemoedigd om ons zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op
zoek naar de link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
De Nederlander
Planeet Paranoia
De hemel begint bij je voeten

Bennik trekt door het land en zingt op begrafenissen. Met zijn liederen vertelt hij het romantische of tragische levensverhaal van de doden. Vanaf ca. 15 jaar.
Veronika besluit te sterven
Pluk de strot
Opgeruimd! Op het werk
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