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Haar dag Gayle Forman 2014-05-15 Om iets te vinden, moet je eerst verdwalen. Het leven van Allyson is als
haar koﬀer: strak gepland, precies gepakt en tot in de puntjes geordend. Tot ze op de laatste dag van haar
vakantie Willem ontmoet, een acteur. Willem is in alles haar tegenpool. En hij nodigt haar uit mee te gaan
naar Parijs. Geheel tegen haar natuur in zegt ze ja. Haar dag gaat over deze dag in Parijs, over een
sprankelende verliefdheid met een abrupt einde. Over risico's nemen, zoeken en dingen vinden die je anders
nooit had ontdekt. Haar dag vormt samen met Zijn jaar een romantisch duet over liefde, reizen en het
zoeken naar je identiteit.
De spiegel barstte Agatha Christie 2015-03-25 Net als al haar dorpsgenoten vindt Miss Marple het ontzettend
spannend als de beroemde ﬁlmster Marina Gregg in het dorp komt wonen. Maar dan wordt een van Marina’s
vurigste bewonderaarsters vergiftigd. Omdat de politie ervan uitgaat dat het vergif voor Marina zelf bedoeld
was – en dat de moordenaar het niet bij één poging zal laten – wordt er niemand meer bij haar toegelaten.
Behalve Miss Marple.
Het boek van de wevervogel Y. B. Mangunwijaya 1987
In de fuik Pramoedya Ananta Toer 1994
De vluchteling Pramoedya Ananta Toer 1991 Op de dag van de capitulatie wil de Japanse militaire politie
nog een paar voortvluchtige oﬃcieren van het Indonesische vrijwilligersleger terechtstellen.
Kind van alle volken Pramoedya Ananta Toer 2021 Aan het begin van de 20e eeuw wordt een ontwikkelde
Javaan in Nederlands-Indië zich bewust van zijn plaats in de wereld.
Eleanor & Park Rainbow Rowell 2015-11-05 Eleanor en Park zijn slim genoeg om te weten dat een eerste
liefde bijna nooit voor eeuwig duurt, maar moedig en wanhopig genoeg om het een kans te geven. Het
prachtige en tijdloze liefdesverhaal van twee buitenbeentjes tijdens een schooljaar in 1986. Eleanor en Park
zijn personages bij wie de lezer dicht op de huid zit. De twee kunnen niet met en niet zonder elkaar. Dit boek
ademt liefde; de belachelijkheid en onontkoombaarheid van liefde, maar ook de kracht en energie die uitgaat
van houden van. Die eerste liefde die hartverscheurend kan zijn en je tot wanhoop kan drijven. Het einde is
onverwacht en compromisloos, wat maakt dat je meteen opnieuw wilt gaan lezen.
De Krijtman C.J. Tudor 2018-01-30 Het probleem was, we werden het nooit eens over het precieze begin.
Was het toen we voor het eerst de krijtmannetjes tekenden, of toen ze opeens uit zichzelf verschenen? Was
het dat afschuwelijke ongeluk? Of toen ze het eerste lichaam vonden? Achteraf begon het allemaal op de
dag dat het verschrikkelijke ongeluk plaatsvond op de kermis. Toen de twaalfjarige Eddie de Krijtman voor
het eerst ontmoette. Het was de Krijtman die Eddie op het idee bracht van de tekeningen: een manier voor
hun vriendengroep om geheime boodschappen in krijt voor elkaar achter te laten. En het was leuk, in het
begin, totdat de tekeningen hen leidden naar een lichaam van een meisje. Het grootste deel ervan, althans.
Dat was dertig jaar geleden en Eddie dacht dat het verleden achter hem lag. Dan ontvangt hij post. In de
envelop bevinden zich twee dingen: een krijtje en een tekening van een stokmannetje. De geschiedenis
herhaalt zich, en Eddie realiseert zich dat het spel nooit echt voorbij is geweest...
Een dode ziel John Connolly 2008 Nadat zijn vrouw en dochtertje door een seriemoordenaar omgebracht
zijn, maakt een ex-politieman jacht op de moordenaar.
Meisje van het strand Pramoedya Ananta Toer 1999 Een eenvoudig Javaans meisje van 14 jaar wordt
uitgehuwelijkt aan een rijke, dominante en feodale edelman.
On tour Zoe Sugg 2015-11-20 Dit najaar verschijnt het tweede boek van online celebrity Zoe Sugg. AKA
Zoella. Haar eerste boek Girl Online (januari 2015) is wereldwijd een groot succes. Zoe beschrijft in haar
boeken het leven van een blogster die blogt over jongens, schooldrama's, vriendinnen, familie en de minder
leuke momenten in haar leven. Het is niet autobiograﬁsch, maar Zoe weet natuurlijk als geen ander waar ze
het over heeft.
Midah, het liefje met de gouden tand Pramoedya Ananta Toer 1992 Een jonge Indonesische vrouw neemt
haar lot in eigen handen en kiest voor vrijheid en liefde.
Liefde en dood op Bali Vicki Baum 2002 Aan het begin van de twintigste eeuw weren de vredelievende
Balinezen zich tegen de Nederlandse overheersers van hun eiland.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 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.
Fallen in love Lauren Kate 2012-04-04 Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is
het verhaal waar iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer alles over de
eerdere levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om Luce en Daniël.
Zo worden Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere kant van Arriane, vraagt
Arrianes liefde Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover Daniël en beleven Luce en Daniël eenmalig
een romantische Valentijnsdag. In de epiloog komen alle karakters samen.
Stalingrad Antony Beevor 2010-07-28 Stalingrad: de wreedste veldslag van de Tweede Wereldoorlog, de
titanenstrijd tussen Stalin en Hitler, die zes donkere maanden duurde en een keerpunt in de geschiedenis
zou betekenen. Van een weelderige stad aan de oevers van de Wolga veranderde Stalingrad in een inferno,
waarin honderdduizend mensen zouden verschroeien in het vuur van bombardementen of bevriezen in de
meedogenloze Russische winter. In Stalingrad doet Antony Beevor niet alleen verslag van een
oorlogsstrategie, maar laat hij vooral de persoonlijke stemmen klinken van Russische en Duitse soldaten en
van gewone mannen, vrouwen en kinderen in hun uiterste krachtmeting met oorlog, honger en kou.'
Perfect chemistry Simone Elkeles 2010-10-11 Zij is blond, braaf en rijk. Hij is donker, arm en lid van een
gang. Samen moeten ze een scheikundeproject doen. En dan worden ze, ondanks hun aanvankelijke aversie,
verliefd op elkaar. Is haar leventje wel zo perfect als het lijkt? En is hij wel zo wild als hij zich voordoet?
Speelt zich achter hun beider voordeuren niet iets heel anders af? Perfect Chemistry is de leukste Young
Adult-roman sinds tijden. Spannend, romantisch en ontroerend. In de Verenigde Staten werden in korte tijd
al 100.000 exemplaren verkocht
Norwegian wood Haruki Murakami 2013-12-16 Met ́Norwegian Wood ́ schreef bejubeld schrijver Murakami
een indringend verhaal over romantiek en volwassenheid, over de onmogelijke en dappere liefde van een
jonge man. ‘Norwegian Wood’ van Haruki Murakami gaat over Watanabe. een stille en buitengewoon
serieuze jonge student in Tokio. Hij is dol op Naoko, een mooie jonge vrouw, maar hun wederzijdse liefde
wordt getekend door de tragische dood van zijn beste vriend en haar geliefde, jaren geleden. Watanabe
went aan het campusleven en de eenzaamheid en afzondering die hij daar ervaart, maar Naoko kan de druk
en de verantwoordelijkheid van het leven niet verdragen. ‘Norwegian Wood’ is een indringend verhaal over
romantiek en volwassenheid, over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge man. Het werk van
Haruki Murakami, met romans als ‘Kafka op het strand’, ‘1q84’ en ‘De moord op Commendatore’ en
verhalenbundels als ‘Eerste persoon enkelvoud’, is in meer dan 40 landen uitgegeven en is bekroond met
onder andere de Welt Literaturprijs en de Hans Christian Andersenprijs. Hij wordt regelmatig getipt als
kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur.
Het glazen huis / 4 / druk 1 Pramoedya Ananta Toer 1999 Een politiecommissaris houdt het opkomend
nationalisme in Nederlands-Indië in de periode 1912-1918 nauwlettend in de gaten.
Paul Tucci en ik Natasha Friend 2011-12-02 Josie heeft Paul Tucci, haar vader, nooit ontmoet. Hij heeft haar
moeder in de steek gelaten toen zij als tiener in verwachting raakte. Zijn familie wist zelfs niet eens dat hij
vader zou worden. Althans, met dit verhaal is Josie opgegroeid. Maar dan verhuizen de ouders van Paul Tucci
terug naar de stad. Hun komst roept vele vragen op bij Josie. Is alles wel gegaan zoals haar moeder haar
heeft verteld? Als ze uiteindelijk ook Paul Tucci ontmoet, hoort ze een heel andere versie van het verleden.
Wie vertelt de waarheid? Een ontroerende, humoristische jeugdroman over familie, geheimen en
vriendschap. Paul Tucci. De naam raakt me in mijn hart. Ik moet echt even naar adem happen, want... nou
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ja, iets meer dan zestien jaar geleden heeft Paul Tucci mijn moeder zwanger gemaakt. Van mij. Hij zat in het
eindexamenjaar, mijn moeder een klas lager. Toen ik zo groot was als een garnaaltje werd Pauls vader
opeens overgeplaatst naar een bedrijf in Arizona en Paul verhuisde mee. Hoewel hij wist dat ik eraan zat te
komen, heeft hij nooit meer iets van zich laten horen. Een prachtig verhaal voor een ﬁ lm, toch? Meisje en
jongen worden verliefd, vrijen met elkaar, meisje raakt zwanger, jongen verdwijnt plotseling van het toneel.
Noem mij cynisch, maar na alles wat ik over Paul Tucci heb gehoord, is dit wel zoals ik het zie.
Recessionista slaat terug Amy Silver 2010
Verras me Sophie Kinsella 2018-02-27 Sylvie en Dan zijn al tien jaar gelukkig getrouwd. Ze hebben een
schattige tweeling, een mooi huis, en een prima baan. Dat kan zo nog wel 68 jaar doorgaan! Saai! De paniek
slaat toe. Om hun huwelijk fris en scherp te houden, besluiten ze elkaar te verrassen. Met sexy photoshoots,
dates en onverwachte uitjes. Maar alles gaat mis. De verrassingen brengen meer aan het licht dan wenselijk.
Met hilarische gevolgen.
De eenzame postbode Denis Thériault 2016-08-16 Ontroerend verhaal over een eenzame postbode die
stiekem andermans brieven opent Door stiekem enveloppen open te stomen en de brieven te lezen, heeft
postbode Bilodo een manier gevonden om te ontsnappen aan zijn eenzame en eentonige leven. Het geeft
hem een kijkje in het leven van anderen, in het bijzonder dat van Ségolène. Zij schrijft en ontvangt haiku’s
van Gaston, een meesterlijk dichter. Bilodo raakt steeds meer gefascineerd door de ﬁjne poëtische taal en de
brieven die de twee geliefden elkaar op afstand sturen en langzaam wordt hij verliefd op Ségolène. Het blijkt
echter slechts een kwestie van tijd tot de hele wereld om hem heen instort... Denis Thériault heeft met De
eenzame postbode een elegant, gepassioneerd en ﬁlosoﬁsch liefdesverhaal geschreven dat even komisch als
tragisch is. De prachtige details en beschrijvingen kunnen niet anders dan de lezer ontroerd achterlaten. De
pers over De eenzame postbode ’Een charmant en knap geschreven boek met een bitterzoete, wijze
levensles.’ de Volkskrant ‘Een komische en soms tragische roman met prachtige poëtische briefwisseling.’
Elegance ‘Een origineel en overheerlijk verhaal, waarin je enthousiasme wordt aangewakkerd door de
aantrekkelijke personages en de opmerkelijke gebeurtenissen.’ Hebban
De kroon van de Tearling Erika Johansen 2015-03-11 Op haar negentiende verjaardag begint prinses Kelsea
Glynn haar gevaarlijke reis naar het kasteel waar ze geboren is. Ze komt haar kroon opeisen. Achttien jaar
lang werd het koninkrijk geregeerd door Kelsea’s oom, een marionet van de Rode Koningin, die het buurland
Mortmesme al decennia tiranniseert. Kelsea draagt de Tearlingsaﬃer, een juweel met immense magische
krachten. Ze wordt beschermd door de Wachters van de Koningin, geleid door de raadselachtige en
toegewijde Lazarus. Kelsea zal de ridders nodig hebben om te overleven. Haar vijanden zetten duistere
moordenaars en duivelse bloedmagie in om te voorkomen dat zij gekroond wordt...
Voetsporen Pramoedya Ananta Toer 1986 Een Indonesische journalist wordt in de periode 1901-1912
politiek bewust en actief tegen het Nederlandse koloniale bewind in Indië.
Wereld zonder hemel Veronica Rossi 2012-03-28 In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi
de mensheid in twee kampen verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel
leven, of je woont buiten de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de natuur.Aria weet dat haar
overlevingskansen in de woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is verstoten van haar
thuis; de hermetisch afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende kannibalen,
dan raakt ze waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de
vlakte jagen en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry
tegenkomt, lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die
manier een nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
Een weeﬀout in onze sterren John Green 2017-12-08 Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een
nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet
als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het
moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse
aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar
lievelingsboek: An Imperial Aﬄiction van Peter Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in
een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de
personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als
een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een
wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt
dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’
nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op
nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in meer dan dertig talen
verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeﬀout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-ageverﬁlming van het boek wereldwijd de bioscopen. De ﬁlm werd een regelrechte kaskraker en won talloze
prijzen.
Redding van een heilige Keigo Higashino 2013-05-28 Yoshitaka, die op het punt stond zijn vrouw te verlaten,
sterft na het drinken van vergiftigde koﬃe. Zijn vrouw is een voor de hand liggende verdachte, maar zij was
honderden kilometers verderop toen haar man werd vermoord. Terwijl rechercheur Utsumi probeert de
gedachten en motieven van de vrouw te doorgronden, wordt ook de hulp ingeroepen van professor Galileo.
Hij gaat op zoek naar wetenschappelijke bewijzen, maar komt moeilijk verder met deze onmogelijke zaak.
Lukt het hem de puzzel op te lossen en de levensechte, levensgevaarlijke moordenaar te vinden?
Ik krijg je wel Sophie Kinsella 2013-06-17 Lottie heeft meer dan genoeg van mannen die zich niet willen
binden. Wanneer haar jeugdvriend Ben haar herinnert aan een belofte - trouwen op hun dertigste als beiden
nog single zijn - grijpt Lottie haar kans. Geen afspraakjes, geen seks, geen verloving. Lottie gaat trouwen!
Nu! Meteen! Er worden twee getuigen van de straat geplukt, ze geven elkaar het jawoord en vertrekken
onmiddellijk op huwelijksreis naar hetzelfde Griekse eiland waar ze elkaar als tieners hebben ontmoet. Toen
hadden Ben en Lottie een fantastische tijd. Ze kunnen haast niet wachten op hun perfecte, sexy,
romantische huwelijksnacht. Maar er zijn nogal wat mensen vreselijk geschrokken van het overhaaste
huwelijk, onder wie Lotties ex Richard en haar oudere zus Fliss. Die gaan de boel eens ﬂink saboteren. Het
wordt een huwelijksnacht om nooit te vergeten; een wedding night from hell!
Miss Marple met vakantie Agatha Christie 2015-03-25 Miss Marple is met vakantie in West-Indië. In haar
hotel ontmoet ze majoor Palgrave, een man die veel praat, te veel zelfs. Als de majoor plotseling komt te
overlijden, vindt Miss Marple al spoedig het bewijs dat de majoor vermoord is. Ze besluit de hotelgasten eens
voorzichtig te gaan uithoren, want ze is ervan overtuigd dat één van hen iets te verbergen heeft.
Kim Jiyoung, geboren in 1982 Nam-Joo Cho 2020-10-13 In een klein, net appartement aan de rand van de
metropool Seoul woont Kim Jiyoung, een dertigjarige millennial die onlangs haar kantoorbaan heeft
opgegeven om fulltime voor haar pasgeboren dochter te kunnen zorgen. Maar al snel begint ze vreemde
symptomen te vertonen die haar man, ouders en schoonouders verontrusten: Jiyoung imiteert de stemmen
van andere vrouwen – levend en zelfs dood. Terwijl ze dieper in deze psychose duikt, stuurt haar echtgenoot
haar naar een psychiater. Jiyoungs hele leven komt voorbij. Een verhaal doordrenkt van frustratie,
doorzettingsvermogen en onderwerping. De rode draad: haar gedrag wordt altijd gecontroleerd door de
mannelijke ﬁguren om haar heen.
Soraya's lied Leila Aboulela 2012-12-07 Terwijl de Britse heerschappij in Soedan afneemt probeert patriarch
en succesvol zakenman Mahmoud Abuzeid grip te houden op de verschillende takken van zijn familie. De
veelbelovende opvolger van het familiebedrijf en tevens briljante en knappe zoon Nur loopt ernstig letsel op
tijdens een ongeluk waardoor de welvarende familie Abuzeid voor een onzekere toekomst geplaatst wordt.
De familie wordt geconfronteerd met de wrijving tussen de tradities van het verleden en het vooruitzicht van
een moderne toekomst. ‘Ze trekt je haar wereld in als ze het leven in Groot-Brittannië beschrijft, de geuren
en de geluiden, de kreten en de uitdrukkingen.’ – The Independent
Aarde der mensen Pramoedya Ananta Toer 2021 Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd
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over de houding van de Nederlanders tegenover zijn volk.
De duistere kant van de liefde Raﬁk Schami 2007 Aan de hand van de verboden liefde tussen een moslim en
een christelijke vrouw in het hedendaagse Damascus wordt de politieke en maatschappelijke ontwikkeling
van de afgelopen honderd jaar in Syrië belicht.
Just kids Patti Smith 2012-03-05 In de zomer van 1967, wanneer de hippiecultuur haar hoogtepunt bereikt,
ontmoeten Patti Smith en Robert Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is het begin van een intense
liefdesverhouding en een levenslange vriendschap. Gedreven door ambitie en een passie voor kunst gaan ze
op zoek naar erkenning en beroemdheid. Smith breekt door als zangeres en Mapplethorpe wordt een zeer
succesvolle fotograaf. Uiteindelijk vinden ze hun weg naar het beroemde Chelsea Hotel, waar de crème de la
crème van de artistieke wereld resideert. Patti Smith is auteur, rockzangeres en beeldend kunstenares. In
1975 brak Smith door met haar revolutionaire combinatie van poëzie en rock. Haar eerste album Horses, met
op de cover de beroemde foto van Robert Mapplethorpe, behoort tot de top-100-albums aller tijden. Ze
werkte samen met grote artiesten als Bruce Springsteen, U2 en R.E.M.
Schoonheid is een vloek Eka Kurniawan 2016-05-24 De geliefde prostituee Dewi Ayu staat na
eenentwintig jaar plotseling op uit haar graf, terwijl haar vier dochters - drie beeldschoon en één
buitengewoon lelijk - in al die jaren door het leven zijn getekend. Aan de hand van hun familiegeschiedenis
vertelt Eka Kurniawan op wervelende wijze het verhaal van de onderdrukking van Indonesië: van de wrede
overheersing door Nederland tijdens de koloniale periode en vervolgens door Japan tijdens de Tweede
Wereldoorlog; van het uitroepen van de onafhankelijkheid in augustus 1945 en de daaropvolgende
politionele acties tot de massamoord op ten minste een half miljoen communisten in de jaren 1965-'66.
Schoonheid is een vloek combineert geschiedenis, satire, folklore, humor en romantiek in een zinderende
vertelling.
The Hating Game Sally Thorne 2022-01-06 De grote TikTok-romcomhit The Hating Game verﬁlmd. ‘De
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nieuwe Sophie Kinsella.’ Bustle. Lucy Hutton en Joshua Templeman hebben een bloedhekel aan elkaar. Het
vervelende is echter dat ze de hele dag tegenover elkaar zitten, als assistenten van de twee CEO’s van een
uitgeverij. Lucy vindt Joshua stijf, onuitstaanbaar en overdreven knap, eh... humorloos. Joshua is iedere dag
weer verbijsterd over Lucy’s ongeschikte kledingkeuze en eigenzinnige gedrag. Beiden laten geen
gelegenheid voorbijgaan om elkaar op stang te jagen met een heel arsenaal aan subtiele en minder subtiele
(en oké, best kinderachtige) spelletjes. Dit wordt al bijna werkroutine, tot ze allebei hun zinnen hebben gezet
op dezelfde promotie. Dan barst de strijd pas echt los!
De tienduizend dingen Maria Dermoût 2015-06-30 Een Moluks eiland, in de nadagen van de Nederlandse
kolonialisering. Felicia, ‘mevrouw van Kleyntjes’, woont alleen met haar bedienden op een afgelegen
plantage aan een baai. Ze herinnert zich de doden en de levenden, met weemoed maar berustend in haar
lot. De tienduizend dingen werd wereldwijd een groot succes. Toen het in 1958 in de Verenigde Staten
verscheen, duwde het Dr. Zhivago en Breakfast at Tiﬀany’s uit de bestsellerlijsten.
Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen Allan Pease 2013-10-09 Mannen
kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw
zijn biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom mannen de stadsplattegrond niet
hoeven om te draaien om te kijken of de volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van
vrolijke voorvallen en wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire biologie, psychologische analyses
en sociale veranderingen bouwen de auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en
een enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel van het verschil tussen man &
vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee
timmeren ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in 32 talen verschenen, in
Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara Pease schreef Memory Language.
Max Havelaar Multatuli 1860

Downloaded from laeducacionimporta.com on August 17, 2022 by guest

