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voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis
verbergt ze zich het liefst in de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen.
Na het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar
seksuele nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en verklaart haar liefde
aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd
worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude tradities nog
niet van zich af heeft geschud.
De vrouw in het zwart Susan Hill 2012-02-21 De jonge jurist Arthur Kipps
krijgt de opdracht om de begrafenis van Alice Drablow bij te wonen en haar
nalatenschap uit te zoeken. Wat hij niet weet is dat er achter de gesloten luiken
van haar grote huis tragische geheimen schuilgaan. Pas wanneer hij bij de begrafenis
een glimp opvangt van een jonge vrouw met een uitgeteerd gelaat, die geheel
gekleed is in het zwart, bekruipt hem een ongemakkelijk gevoel
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van
het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van
de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds
mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande
denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft
in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen
hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer
hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima jaar
achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is
verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst
met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging.
Er is cash nodig en Alex
bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk
dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt,
kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze
dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat
nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel
speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het
vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit te over.
Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende
soelaas meer. Alleen doorbraakidee n kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt
een drietal van dergelijke idee n uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest
vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als
baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis
met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde
baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging
komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent.
- Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze
en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit
Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze
bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar
wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires
van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en
hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie
Powell auteur van Julie & Julia
Dissertation Abstracts International 1985
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke,
maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild
betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de
echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de gevangenis zit?
Vanaf ca. 11 jaar.
Het verhaal van mijn leven Giacomo Casanova 2016-05-13
De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige fae, verraad en verboden
liefde: welkom terug in de magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet
haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de gevangene van de Winterkoningin.
Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen
dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige
Scepter van de Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de Scepter is
gestolen door de IJzerfae, maar niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae,
Nimmernimmer van de ondergang redden?
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn vader besluit een
15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
Jamaica inn Daphne Du Maurier 1994 Een jong meisje komt na de dood van haar
ouders rond 1850 terecht bij een tante die getrouwd is met de waard van een

Getrouwde minnaars Jackie Collins 2013-11-14 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit
ebook 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. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een jonge, blonde en
sexy personal trainer. Ze spaart voor haar eigen studio en laat het wilde LAleventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan
Lambert, een succesvolle regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als een blok
voor Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een toekomst met de
vrouw van zijn dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen… Jackie
Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills en kent het
leven van de rich & famous als geen ander.
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een
achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey,
praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En
wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te
maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en
schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig
voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Carry's kleine oorlog Nina Bawden 1980 De belevenissen van twee Londense
kinderen van tien en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog ge vacueerd worden
naar het platteland van Wales.
Loyaliteit James Comey 2018-05-08 Als directeur van de FBI had James Comey
nooit verwacht midden in de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hillary
Clinton te belanden, en toch is dat precies wat er gebeurde. Hij speelde een
sleutelrol in de onderzoeken naar de e-mails van Hillary Clinton en de connecties
van het Trump-campagneteam met Rusland. Het eerste kostte Clinton
waarschijnlijk het presidentschap; het laatste kostte Comey zijn baan. In
Loyaliteit doet hij met vaardige pen en scherp observatievermogen verslag van die
historische gebeurtenissen en van zijn eerdere carri re. Of hij nu vertelt over zijn
confrontaties met de New Yorkse maffia of met de politieke top van George W.
Bush, steeds onderzoekt hij de vraag: wat is een goed leider, en waar hoort diens
loyaliteit te liggen?
I always get my sin Maarten H. Rijkens 2011-08-10 I always get my sin is een
vermakelijke bloemlezing van fouten die Nederlanders maken als zij Engels spreken. I
do not want to fall with the door in house Het geeft een hilarisch beeld van het
taalgebruik van onze Nederlandse ministers, state secretaries en top hotemetotes.
How do you do and how do you do your wife? I always get my sin is
samengesteld door Maarten H. Rijkens. Als directeur bij Heineken heeft hij jarenlang
te maken gehad met Nederlanders die Engels spreken. We have to look further than
our nose is long may i thank your cock for the lovely dinner? Rijkens: I believe we
should all be interesting in this subject and hopely you will enjoy it just as much
as I do. Please deal it out on some friendly undertakers, because it is clear that
it can so not longer.
Orientalisten / druk 1 Edward William Said 2005-03-20 De aard en de
geschiedenis van de houding van de Westerse cultuur ten aanzien van de Oosterse
cultuur.
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli
Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Wat de hond zag en andere avonturen Malcolm Gladwell 2010-02-09 Voordat
Malcolm Gladwell zjn eerste bestseller Het beslissende moment schreef, was hij al
befaamd vanwege zijn stukken in het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker. Alle
goede idee n werden eerst in dat tijdschrift getoetst. Maar dan zijn er nog
tientallen artikelen over, vol verrassende feiten en fascinerende onderzoeken, en die
zijn nu voor het eerst in boekvorm beschikbaar, langverwacht: het verhaal over
de hondenfluisteraar, over hoe je een misdadiger kunt herkennen, over ras en IQ,
sollicitatiegesprekken, hoe David van Goliath won, hoe je financieel profiteert
van rampen, advertenties en de geschiedenis van de wereld, het verband tussen
Duitse filosofen en Saturday Night Live en over de onvermijdelijkheid van
noodlottige ongelukken. Wat de hond zag is Gladwell op zijn best: snel,
intelligent, verrassend en enorm veelzijdig. '
De verworpenen der aarde Frantz Fanon 1971
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige Anamika
Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie
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oude, afgelegen herberg aan de kust van Cornwall.
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en historische
bespiegelingen over de identiteit van de bewoners in de door Westerse mogendheden
gekoloniseerde gebieden.
Illusions, Patterns, and Pictures Jan B. Der gowski 1980
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In 1971 woont Annie
Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse
staat Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Bijna
dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en
bezield vertelt ze in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond de rivier
en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan verandering
onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en
confronteert hem aldoor met het mysterie, de schoonheid n de wreedheid van het
leven. En dat is meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet los van de

natuurlijke wereld leven, maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs
bekroonde ‘Pelgrim langs Tinker Creek; is een subliem po tisch essay, een zoektocht
naar de betekenis van het leven en een natuurklassieker van jewelste.
Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell,
de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is
beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in de
letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van
rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag.
Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als de
moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet
dat hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker
en onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend
geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil
plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' ****
VN Detective & Thrillergids (over Wraak)

Verlangen
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