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Eventually, you will agreed discover a additional experience and completion by spending more cash. yet when? do you give
a positive response that you require to get those every needs subsequent to having significantly cash? Why dont you
attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more on the
subject of the globe, experience, some places, past history, amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own time to accomplishment reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now is
With Pashto Translation For Computer
below.

De eindeloze nacht
Agatha Christie 2015-03-25 Michael Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis een
Amerikaans meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar beter kennen en besluiten te trouwen. Ellie blijkt schatrijk te zijn
en koopt het huis en de grond waar ze Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt afgebroken en samen laten
ze een modern droomhuis bouwen. Maar de grond heeft vroeger toebehoord aan zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust
er een vloek op.
De baai der zuchten
Nora Roberts 2016-11-21 Het tweede deel van de nieuwe trilogie van de koningin van de romantic
suspense Meermin Annika komt uit de zee en daar zal ze naar moeten terugkeren na haar queeste om de sterren te vinden.
Haar haast onwereldse schoonheid, puurheid en atletische gratie zijn adembenemend. Reiziger Sawyer King heeft de
Wachters door ruimte en tijd naar het eiland Capri gebracht, waar de Ster van Water zich bevindt. En als hij Annika in
haar element ziet, merkt hij dat hij wordt aangetrokken door haar vrolijke, optimistische geest. Maar Sawyer weet dat
als hij haar toelaat in zijn hart, hij de vaste grond onder zijn voeten zal verliezen. Intussen loert in het duister nog
altijd hun vijand... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts, dank je wel voor weer een heerlijke trilogie vol
liefde, romantiek en avontuur.’ Goodreads ‘De Sterren-trilogie is weer Nora op haar best: grappig, romantisch, spannend.
Ik heb weer van elk woord genoten.’ Goodreads 'Geen enkele fan van Nora Roberts zou deze nieuwe trilogie willen missen!’
Goodreads
Trots en vooroordeel / druk 1
Jane Austen 1996 In een Engels gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de leden hun
trots en vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
De jongen in de rivier
1997 Een jonge zwemster heeft zo'n goede band met haar opa dat ze zijn dood slechts met moeite
kan verwerken.
De monnik die zijn Ferrari verkocht
Robin Sharma 2020-04-25 Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot
om te lezen. – Paulo Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het verhaal van Julian
Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval
krijgt. Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door die hem noopt op zoek te gaan
naar de antwoorden op de grote vragen van het leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige
bestaan en waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de Himalaya. Daar vindt hij een
krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en
intenser, gelukkiger en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende vertelling,
waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een
boek dat u stap voor stap de weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke rijkdom.
Wij, de wilden
Justin Torres 2012-01-09 Drie broertjes worstelen zich door hun kinderjaren. Ze zijn elkaars beste
vriend maar ook elkaars grootste vijand. Ze houden tomatengevechten in de keuken, bouwen vliegers van afval en spelen
verstoppertje wanneer hun ouders ruzie maken. Het is niet eenvoudig in deze familie te overleven. De liefde tussen hun
Puerto Ricaanse vader en blanke moeder is hevig en bij vlagen destructief. Er heerst altijd chaos en het leven is wreed
en fascinerend tegelijk. Het jongste broertje neemt de lezer moeiteloos mee in hun turbulente bestaan. Maar gaandeweg
verliest hij zijn onbevangenheid en komt tot het besef dat hij zijn leven een radicale wending moet geven.
The Europa World of Learning
Joseph Bascom St. John 2005 Provides: over 26,000 academic institutions, 150,000 staff and
officials; extensive coverage of universities, colleges and other centres of learning; and detailed information on over
400 international cultural, scientific and educational organizations.
De nieuwe zijderoutes
Peter Frankopan 2018-11-15 Peter Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld die
drastisch aan het veranderen is We volgen de opkomende zijderoutes naar het oosten, van Europa naar China via Rusland en
het Midden-Oosten. In de westerse wereld overheersen in dit Brexit- en Trump-tijdperk begrippen als versnippering en
isolatie. Dit staat in schril contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes gebeurt: de banden zijn versterkt en
de onderlinge samenwerking is groter geworden. Er staan geen westerse landen in de top tien van snelst groeiende
economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo. Europese voetbalclubs hebben Chinese en Russische eigenaren, Qatar
organiseert in 2222 het WK, Franse wijngaarden zijn in Chinese handen, een Iraanse zakenman die een apartement had
gehuurd in Istanbul dat hem beviel, kocht het hele flatgebouw. Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt Peter Frankopan naar
het netwerk van relaties langs de nieuwe zijderoutes en laat zien wat het effect zal zijn van deze voortdurende
verschuivingen in het machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te vinden is in de krantenkoppen. Dit
belangrijke en uiteindelijk hoopvolle boek gaat verder waar De zijderoutes eindigde en zet de schijnwerpers op thema's
waar ons voortbestaan van afhangt.
Een kleine geschiedenis van bijna alles
Bill Bryson 2016-11-29 In 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' lukt het
Bill Bryson om wetenschappelijke kennis uit onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en
sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo'n heldere en spannende wijze dat ook degenen die
altijd in slaap vielen tijdens de natuurkundeles Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door
de bètawetenschappen.
Kleurenblind
Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in
Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd,
hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die
voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn
briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per
week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors
belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe
hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur
geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel
veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
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Sterrenregen
Colleen Hoover 2014-09-18 Sterrenregen van Colleen Hoover: Holders kant van het verhaal. Dean Holder heeft
twee mensen ontzettend in de steek gelaten: zijn zus, Lesslie, en zijn vroegere buurmeisje, Hope. Er flakkert voor het
eerst in tijden weer iets van hoop in hem op als hij bij de supermarkt een meisje tegenkomt dat sprekend lijkt op het
buurmeisje dat hij jaren geleden voor het laatst heeft gezien. Maar ze stelt zich voor als Sky. En hoe hij ook zijn best
doet, ze lijkt zich hem of hun verleden niet te herinneren. Is dit wel de echte Hope? Op een gegeven moment wordt hij zo
verliefd op haar dat hij niet meer weet of hij dat nou wil of niet. De Amerikaanse new adult-auteur Colleen Hoover
maakte een klapper met Sterrenhemel, het verhaal van Sky. In Sterrenregen geeft ze het woord aan de mannelijke
hoofdpersoon: Dean Holder, de jongen op wie talloze meisje hopeloos verliefd zijn geworden. Ik ben nog nooit zó verrast
door een boek. Chicklit.nl over Sterrenhemel
Roald Dahl woordenboek
2016-09-06
Inleiding informatica
J. Glenn Brookshear 2005
De smekelingen
Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld
Elif Shafak 2020-03-21 'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de
Volkskrant 'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger 'Shafak schildert in woeste streken een
levendig en hoopvol portret van een clubje kleurrijke overlevers in de gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit is een
prachtboek! Na lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten
haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt
ze zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige
geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de
stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen
die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar op zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde
wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize 2019.
Ik ben Malala
Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om
middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala
Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar
oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als
meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is
Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in
Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
12 regels voor het leven
Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te
geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten
waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden
zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en
waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit
alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson
korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid
en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn
meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld.
Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en
beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson
van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van
grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek
staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij
maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het
bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is
momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan
empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
World of Learning 2005 Vol2
Driss Fatih 2004 Contains information on international organizations and individual
chapters on academic institutions in countries from Afghanistan to Zimbabwe. A comprehensive index is included in both
volumes.
afghan women's network
Big magic
Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te
ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën kunnen omarmen,
nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg naar het
leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm
Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken:
waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische
omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter
wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu
en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische succes
of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede
garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen
homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische
kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking
en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe,
overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met
andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is
hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden
beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben
een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat
ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest
u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,

paarden & ziektekiemen
Operatie Snow Dragon
Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan Brown `De erfgenaam
van Tom Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze overzees komt te overlijden,
treedt zijn voornaamste informant naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een probleem,
niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van
naam en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke
gebeurtenissen in gang gezet. Met een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde Staten ziet de kersverse
Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich te wenden tot anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest
gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie, met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst
geheimgehouden aangezien ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.
Meer dan een broer
David Diop 2019-09-04 Op een mistige ochtend, op een van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog,
blaast kapitein Armand op zijn fluit. Alfa Ndiaye en Mademba Diop, twee Senegalese soldaten die ver van huis vechten
voor de Franse overwinning, springen samen met hun kameraden op uit de loopgraven om de Duitsers te lijf te gaan. Enkele
seconden later ziet Alfa hoe Mademba, zijn jeugdvriend, zijn meer-dan-eenbroer, dodelijk gewond ter aarde stort. Alfa
blijft achter in de waanzin van de oorlog en is vastbesloten om Mademba te wreken. Als hij daarmee zijn kameraden schrik
aanjaagt wordt hij overgebracht naar het lazaret, achter de linies, weg van het slagveld. Ver van huis, op een vreemd
continent en omgeven door mensen met een andere huidskleur, die een taal spreken die hij nauwelijks beheerst, vertelt
Alfa zijn verhaal - dat van Afrikaanse soldaten die met een geweer in de ene en een kapmes in de andere hand werden
gebruikt voor de oorlogsmachinerie. David Diop laat ons in een hypnotiserende stijl en in poëtische en precieze taal
zien hoe ver de liefde voor een dierbare kan gaan. Meer dan een broer is nu al een moderne klassieker, een hernieuwde
aanklacht tegen de verschrikkingen van de oorlog.
De oude man en de zee
Ernest Miller Hemingway 2001 Een oude Cubaanse visser die lang niets gevangen heeft, gaat ver de
zee op om zich te bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit
najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt gezien als Bolaño's magnum
opus: een hallucinerende, epische roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar
voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad, leven en dood, fictie en feit, een van de
belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
SEKS & ALLAH Christian Prince 2019-09-19 translation for sex & Allah V1(Deel 1) from English to Dutch
Een beloofd land
Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires
vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit
tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij
politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een
roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van
zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van
grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot
44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke
mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de
dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval
Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van
zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir
Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken,
botst met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend
optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische
beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium.
Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is
openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in
het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende
Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's
inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip,
iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Intuitie
Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten of u dit
boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk tot stand kwam.
Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een
boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming werkt: in het persoonlijke leven maar ook op
het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten te
nemen.
Ik ben Malala
Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van
haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam
protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de
macht overnam in de plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet
meer naar school. Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd
geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in
Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt
Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke
straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht
op school te zitten en boeken te lezen, samen met
Herinnering aan Babylon
David Malouf 1994 Een groep Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in Australië heeft
gevestigd, neemt een blanke jongeman op die sinds zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft gewoond.
Report for the Year Ended ...
India Office Library and Records 1983
Ik ben Eleanor Oliphant
Gail Honeyman 2017-06-08 Eleanor Oliphant heeft haar leven vrij goed onder controle. Ze draagt
elke dag dezelfde kleren, eet elke dag dezelfde maaltijd, en koopt elk weekend twee flessen wodka. Met Eleanor Oliphant
gaat eigenlijk alles goed. Haar zorgvuldig gestructureerde leven loopt op rolletjes en ze mist niks. Of althans, soms

(best wel vaak eigenlijk) is ze eenzaam en zou ze gelukkig willen zijn. Als Eleanor op een dag samen met een collega een
oudere man helpt die gevallen is, verandert haar hele leven onverwachts. De muren die haar al zo lang beschermen
verdwijnen als sneeuw voor de zon, en ze zal voor het eerst de confrontatie met haar angsten en twijfels aan moeten
gaan. Want Eleanor Oliphant weet misschien wel hoe ze moet functioneren, maar ze heeft geen idee hoe ze moet leven.
Een nieuw begin
Robert Jordan 2014-01-01 In deze proloog van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, wordt een kind
geboren dat de wereld voorgoed zal veranderen. Tenminste, als hij kan gered kan worden van de dood... Robert jordan, Het
Rad des Tijds Eerste proloog: Een nieuw begin Met Het Rad des Tijds schiep Robert Jordan een van de meest aansprekende
fantasy-werelden ooit. In omvang, reikwijdte en zeggingskracht is dit epos met geen enkele andere cyclus te vergelijken.
In Een nieuw begin, voert Robert Jordan de lezer terug naar de gebeurtenissen die voorafgingen aan het eerste deel van
zijn vermaarde cyclus, naar een wereld en een geschiedenis die de lezer behalve nieuw uitzicht op, ook nieuw inzicht
bieden in Jordans unieke fantasy-epos en de personages die er een belangrijke, zo niet bepalende rol in spelen. Al drie
dagen woedt er in de sneeuw rond de muren van Tar Valon een veldslag. In de stad wordt angstig afgewacht wat de toekomst
zal brengen, en er wordt een huiveringwekkende voorspelling gedaan. Op de hellingen van de immens grote Drakenberg zal
een kind worden geboren dat de wereld voorgoed zal veranderen. De zuigeling moet worden gevonden, voor de dienaren van
de Schaduw de kans krijgen tot kindermoord over te gaan. Moiraine Damodred, een jeugdige Aanvaarde, en Lan Mandragoran,
een krijger die zich op het slagveld bevindt, volgen een weg die hun levens zal samenbrengen. Maar op die weg wachten
talloze hindernissen en beproevingen. Want veile, naar macht dorstende krachten die voor niets terugdeinzen om hun doel
te bereiken, bedreigen het leven van Moiraine van het Koninklijke Huis van Cairhien, waarvan de koning juist is
overleden en dat van Lan, de ongekroonde koning van een verdwenen natie.
De geheimzinnige mr. Quin
Agatha Christie 2015-03-25 Meneer Satterthwaite is een kleine onopvallende man, die hunkert
naar avontuur en romantiek. Vooral onopgeloste misdaden fascineren hem. En dan, plotseling, duikt Harley Quin op in zijn
leven. Niemand weet wie hij is, niemand weet waar hij vandaan komt. Maar hij inspireert meneer Satterthwaite tot het
oplossen van onverklaarbare misdaden.
Milder dan alleen
Yiyun Li 2014-06-26 Moran, Ruyu en Boyang gingen in Beijing samen naar de middelbare school, maakten
elke dag gezamenlijk hun huiswerk en trokken er in de weekenden met z’n drietjes op uit. Inmiddels hebben zij elkaar al
twintig jaar niet meer gezien. Moran en Ruyu zijn geëmigreerd naar Amerika, waar zij los van elkaar een anoniem en
onthecht bestaan leiden. Boyang is achtergebleven in China, waar hij succesvol werd in zaken, maar minder geluk had in
de liefde. Ze zijn nog altijd getekend door een incident uit hun jeugd: de vergiftiging die in de winter van 1989 een
ander meisje, Shaoai, blijvend hersenletsel opleverde. Als Shaoai twintig jaar na het incident overlijdt, worden de ooit
onafscheidelijke vrienden met het verleden geconfronteerd.
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Message in a Bottle (De brief)
Nicholas Sparks 2013-03-29 Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne niet meer in de
liefde. Als ze tijdens een strandvakantie een fles op het strand vindt met daarin een prachtige liefdesbrief, gericht
aan ene Catherine en enkel ondertekend met `Garett, wordt ze echter geraakt door de hartstocht die uit de woorden
spreekt. Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender van de brief. Het wordt een zoektocht naar een bijzondere man
en een nieuwe liefde die haar leven voorgoed zullen veranderen. Message in a Bottle werd met veel succes verfilmd met
Kevin Kostner en Robin Wright in de hoofdrollen. [bio] Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder
The Notebook, Dear John en The Lucky One en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld worden
genoemd. Zijn boeken zijn naar meer dan dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn
nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn vrouw en kinderen.
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op
de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher
tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft
problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het
tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste
internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is
onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de
prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
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