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Mijn belofte aan jou Colleen Hoover 2019-03-05 ‘Mijn belofte aan jou’ van bestsellerauteur Colleen Hoover
gaat over Quinn en Graham, die elkaar ontmoeten wanneer ze ontdekken dat hun partners een affaire met
elkaar hebben. Zes maanden later krijgen ze zelf een relatie. Dan gaat deze roman fast-forward naar zes
jaar later: de relatie van Quinn en Graham kent ook hobbels. Hoe perfect hun liefde ook is, het zijn
allebei mensen, en mensen zijn niet perfect. Hun belofte aan elkaar komt onder druk te staan. Maar van
breken is geen sprake, als het aan Graham ligt. Colleen Hoover schreef met ‘Mijn belofte aan jou’ een
roman die ontroert en aan het denken zet. ‘Een verhaal dat je gelezen moet hebben’ – Hebban.nl over
‘Nooit meer’
De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar
moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze
vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan
haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld
door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven.
Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan
veranderen.' The New York Times
Free Speech Timothy Garton Ash 2016-05-24 WINNER OF THE 2017 AL-RODHAN PRIZE Never in human history was
there such a chance for freedom of expression. If we have Internet access, any one of us can publish
almost anything we like and potentially reach an audience of millions. Never was there a time when the
evils of unlimited speech flowed so easily across frontiers: violent intimidation, gross violations of
privacy, tidal waves of abuse. A pastor burns a Koran in Florida and UN officials die in Afghanistan.
Drawing on a lifetime of writing about dictatorships and dissidents, Timothy Garton Ash argues that in
this connected world that he calls cosmopolis, the way to combine freedom and diversity is to have more
but also better free speech. Across all cultural divides we must strive to agree on how we disagree. He
draws on a thirteen-language global online project - freespeechdebate.com - conducted out of Oxford
University and devoted to doing just that. With vivid examples, from his personal experience of China's
Orwellian censorship apparatus to the controversy around Charlie Hebdo to a very English court case
involving food writer Nigella Lawson, he proposes a framework for civilized conflict in a world where we
are all becoming neighbours. Particularly timely. . . Garton Ash argues forcefully that. . . there is an
increasing need for freer speech. . . A powerful, comprehensive book - The Economist
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk
onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en
dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een
fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn
we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest
dominante wezen op aarde: de mens.
Joothan Omprakash Valmiki 2008-09-05 Phil Brown argues that organized social movements are crucial in
recognizing and acting to combat environmental diseases. His book draws on environmental and medical
sociology, environmental justice, environmental health science, and social movement studies to show how
citizen-science alliances have fought to overturn dominant epidemiological paradigms. His probing look at
the ways scientific findings are made available to the public and the changing nature of policy offers a
new perspective on health and the environment and the relationship among people, knowledge, power, and
authority.
Hillbilly Blues J.D. Vance 2017-05-30 Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis - die van de
blanke Amerikaanse arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo scherp, en van binnenuit, over deze
bevolkingsgroep geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te worden met sociale en regionale
ellende als een wurgkoord om je nek. Het verhaal van de familie Vance begint vol hoop, in het Amerika van
na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen aan de armoede in hun
thuisstreek Kentucky. Ze bouwden een middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou

uiteindelijk naar Yale Law School gaan: de American Dream. Maar dit is de oppervlakkige versie van de
sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn familie geworsteld heeft met de eisen die dit nieuwe bestaan stelde.
Het is hun nooit gelukt de geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en trauma - zo typerend voor
deze groep Amerikanen - van zich af te schudden. Een ontroerende verhaal, met humor verteld en vol
kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom bitter voelbaar. Dit is een eerlijk
verhaal over wat het betekent als al je hoop in duigen valt. Een belangrijker boek over Amerika zul je
dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een empathische en scherpe sociologische analyse.' - The New York
Times 'Deze elegie, deze melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit met een verdoemde klasse die
hij achterlaat, gaat over meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje in Amerika als
klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
De deal Elle Kennedy 2018-05-23 Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé
internationale sexy bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells heeft een enorme crush op Justin Kohl, de
hunk van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan? Garrett
Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan ijshockey wel vergeten als hij niet
snel zijn filosofiegemiddelde verbetert met behulp van bijles. Hij laat zijn oog vallen op de
sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald voor het tentamen dat hij
over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om hem te helpen. Garrett is echter niet
voor één gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij
haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze
daarmee ongetwijfeld de aandacht van Justin trekken. In een vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah
akkoord met de deal. Dat kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie van
Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
Ook schreef ze een serie van vier boeken getiteld Briar U.
The SAGE Handbook of Global Sexualities Zowie Davy 2020-05-11 This two-volume Handbook provides a major
thematic overview of global sexualities, spanning each of the continents, and its study, which is both
reflective and prospective, and includes traditional approaches and emerging themes. The Handbook offers
a robust theoretical underpinning and critical outlook on current global, glocal, and ‘new’ sexualities
and practices, whilst offering an extensive reflection on current challenges and future directions of the
field. The broad coverage of topics engages with a range of theories, and maintains a multi-disciplinary
framework. PART ONE: Understanding Sexuality: Epistemologies/Conceptual and Methodological Challenges
PART TWO: Enforcing and Challenging Sexual Norms PART THREE: Interrogating/Undoing Sexual Categories PART
FOUR: Enhancement Practices and Sexual Markets/Industries PART FIVE: Sexual Rights and Citizenship (And
the Governance of Sexuality) PART SIX: Sexuality and Social Movements PART SEVEN: Language and Cultural
Representation
De gevallen koning Holly Black 2020-11-13 De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door
bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo 'Verleidelijk,
gevaarlijk en volkomen verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis
Jude is erin geslaagd om Cardan, de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een
dag is hij slechts een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer dan ooit moet ze het
hoofd bieden aan hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in
staat is om zijn macht terug te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen
vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader moeten ontmaskeren en
haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te overleven,
tikken haar dagen op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers ‘Het eerste deel van de internationale
fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool ‘Een
fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige
personages.’ **** Algemeen Dagblad ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk
hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over
Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl ‘De wrede prins is bewonderenswaardig, vol spanning,
romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank.’ NBD Biblion
De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over
beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim 70
jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van Benjamin
Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en
leert ze een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen
je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het boek nog
steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen
vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Niet voor niets
door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met een
uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
Light on the Yoga Sutras of Patanjali B. K. S. Iyengar 1993 This book provided readers with a fresh and
accessible translation of this ancient text.
101 Seksuele Posities Miss Mona Rose 2017-09-10 Dit is een uitgebreid boek met volledige afbeeldingen.
Het omvat alle seksposities waaraan een mens kan denken. Alle seksposities zijn uitgelegd met duidelijke
foto's en eenvoudige woorden.
Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar
geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel
alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere
school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen.

Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we
erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de
lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller tijden was… Zo begon het en
de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen
telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online
op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school,
hield van Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten.
Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden
geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid.
Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat er iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen
schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed
zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle
Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te hebben: hij is
een van de sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en over aandacht van vrouwen
hoeft hij zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks en vrolijke persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op
een avond klopt hij in een studentenflat aan, op zoek naar het feestje van Danny. Maar Danny blijkt daar
helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is Grace, een mooi meisje dat psychologie studeert. Ze raken aan
de praat en uiteindelijk belanden ze samen op de bank om een film te kijken. Ze hebben een ontzettend
leuke avond, maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace uit de buurt kan blijven, omdat hij
gevoelens heeft voor iemand anders. Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich
realiseert dat hij een grote fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze wil hem
zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar toch overhalen? De fout is het tweede deel in de Off Campusserie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en
geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt,
getiteld Briar U.
Het zwarte hart Stephanie Garber 2016-09-29 Caraval, in Nederland eerder verschenen als Het Zwarte hart,
belandde in binnen- en buitenland in de vele bestsellerlijsten en eindejaarslijstjes, en scoorde menig 4en 5-sterrenrecensies. Ook in Nederland zijn lezeressen laaiend enthousiast over Garbers serie vol
romantiek, intriges en spannende wendingen. Dit is dé YA waar lezers naar snakken. Deze originele serie
over de zussen Scarlett en Donatella is een wervelende show die je tot het einde toe wilt uitzitten! ‘Dit
boek is echt waanzinnig!’ Chinouk Thijssen, auteur en booktuber***** ‘Caraval heeft het allemaal! Er zit
liefde in, mysterie, ontroering en hoop. Het leest als een trein en alles wat je nog wilt is door, door,
door in dit boek!’ Monica, MyPerfectBookLife***** ‘Ik heb maar een woord. WAUW!’
Coffeeandbookpage.wordpress.com*****
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen
stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het
heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze
innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze
zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar
gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen
van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te
bereiken.’
The Routledge Companion to Comics Frank Bramlett 2016-08-05 This cutting-edge handbook brings together
an international roster of scholars to examine many facets of comics and graphic novels. Contributor
essays provide authoritative, up-to-date overviewsof the major topics and questions within comic studies,
offering readers a truly global approach to understanding the field. Essays examine: the history of the
temporal, geographical, and formal development of comics, including topics like art comics, manga, comix,
and the comics code; issues such as authorship, ethics, adaptation, and translating comics connections
between comics and other artistic media (drawing, caricature, film) as well as the linkages between
comics and other academic fields like linguistics and philosophy; new perspectives on comics genres, from
funny animal comics to war comics to romance comics and beyond. The Routledge Companion to Comics
expertly organizes representative work from a range of disciplines, including media and cultural studies,
literature, philosophy, and linguistics. More than an introduction to the study of comics, this book will
serve as a crucial reference for anyone interested in pursuing research in the area, guiding students,
scholars, and comics fans alike.
India Connected Ravi Agrawal 2018-10-01 Former chief CNN India correspondent and award-wining journalist
Ravi Agrawal takes readers on a journey across the Subcontinent, through its remote rural villages and
its massive metropolises, seeking out the nexuses of change created by smartphones, and with them
connection to the internet. As always with India, the numbers are staggering: in 2000, 20 million Indians
had access to the internet; by 2017, 465 million were online, with three Indians discovering the internet
every second. By 2020, India's online community is projected to exceed 700 million, and more than a
billion Indians are expected to be online by 2025. In the course of a single generation, access to the
internet has progressed from dial-up connections on PCs, to broadband access, wireless, and now 4G data
on phones. The rise of low-cost smartphones and cheap data plans has meant the country leapfrogged the
baby steps their Western counterparts took toward digital fluency. The results can be felt in every
sphere of life, upending traditions and customs and challenging conventions. Nothing is untouched, from
arranged marriages to social status to business start-ups, as smartphones move the entire economy from

cash-based to credit-based. Access to the internet is affecting the progress of progress itself. As
Agrawal shows, while they offer immediate and sometimes mind-altering access to so much for so many,
smartphones create no immediate utopia in a culture still driven by poverty, a caste system, gender
inequality, illiteracy, and income disparity. Internet access has provided greater opportunities to women
and changed the way in which India's many illiterate poor can interact with the world, but it has also
meant that pornography has become more readily available. Under a government keen to control content, it
has created tensions. And in a climate of hypernationalism, it has fomented violence and even terrorism.
The influence of smartphones on "the world's largest democracy" is nonetheless pervasive and
irreversible, and India Connected reveals both its dimensions and its implications.
Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze
staat op het punt te trouwen als ze onverwacht haar eerste en enige echte liefde na jaren weer tegen het
lijf loopt. Ooit kon ze met haar vroegere buurjongen Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij
was alles voor haar. Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze elkaar nooit meer gezien of
gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde zien. En hij heeft nooit de kans
gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf
gevoeld, zoals ze dat bij Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste vriend. Kunnen
Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?
De sympathisant Viet Thanh Nguyen 2017-05-10 Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa
zit een generaal van het Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein
een lijst aan het opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land
uit. De generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet
van bewust dat een van hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een
meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze kapitein, een man grootgebracht door een
afwezige Franse vader en een arme Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging studeren aan de
universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om te vechten voor de communistische zaak. Viet Thanh Nguyens
verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde
idealen vereisen dat hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van:
Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center for
Fiction first novel prize, California Book Award, Asian/Pacific American Literature Award Viet Thanh
Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn verschenen
in Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van het
academische boek Race and Résistance. Hij doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de Universiteit van
Zuid-Californië en woont in Los Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De
sympathisant vertelt Nguyen het verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke overtuigingen
botsen met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan de
verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder zijn verschenen, biedt deze roman een belangrijk en
onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die van een communistische sympathisant in gewetensnood.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo
van Taylor Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is
negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar
glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique
Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te
maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal.
Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar
onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart een leven
van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem. De band tussen de
twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns
leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn
Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de
hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van
gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en
een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava
Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit,
menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet
‘Je pakt het boek op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend,
hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ –
Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus
Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ Trendalert
Fitness voor Dummies Suzanne Schlosberg 2004 Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de
wijze van aanpak, het opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op de
sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor misleidende
informatie en apparatuur.

Indian Essentials 2010-01-01 Celebrating 60 years of the Indian Republic, we bring you Indian
Essentials, a light-hearted, tongue-in-cheek ode to India. In this quirky collection, twenty writers and
social commentators ponder the mysteries of the Indian psyche and try to make sense of one trait,
phenomenon or cultural value that is quintessentially Indian. From the Indian male s penchant for public
urination to the Indian female s obsession with gold, from the jhatkas of Bollywood to the melas of
Allahabad, from our embarrassingly frank matrimonials to how seriously we take our copulation problems,
nothing is spared scrutiny. And because we Indians like a little something extra over and above what we
are promised, we are giving away a complimentary copy of Extra! a little book that tackles all those
peculiar Indian qualities that we didn t want to leave out of the Indian Essentials. Dip into this
collection and join us to find out what it means to be Made in India.
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven
alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware
liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut.
Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is.
Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars
huid kruipen hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
India Today 2009
Fuck Off Paul Rupesh …just remember that I’m not telling you to get emotional and judge the world. When
words like “fuck off” come into play, people start imagining a very “no-bullshit” headspace, testosterone
running high and a rebel soul. No. This isn’t about being the grumpy party pooper, shitting on everyone’s
parade. My effort through this book is to clean up as much shit as I can. Or at the very least, encourage
you to clean your conscience.
Some Other Horizon Sanjay Singh 2004-08 Puja is a British Asian, born and brought up in England. Liberal
and westernised, British by soul, she defies social and cultural taboos and falls madly in love with an
English boy. When the moment of reckoning comes, she walks out of her parent's house to be with
him...only to find that he was cheating on her. Guilt and emotional turmoil sees her succumbing to an
arranged marriage in India, but the subcontinent is a revelation to her. This original and sensitively
written debut novel delicately weaves strands of humour and pathos to create a colourful yet tragic
novel.
Anno reist verder Mitsumasa Anno 1979 Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard
een reis maakt door verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende byzonderheden om grappige
details in de illustraties zijn verwerkt.
The Times Index 2009 Indexes the Times, Sunday times and magazine, Times literary supplement, Times
educational supplement, Times educational supplement Scotland, and the Times higher education supplement.
Kamasoetra / druk 3 Vatsyayana 2014-02-28 Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en
seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
Alles is f*cked Mark Manson 2019-05-14 Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark Manson van de De edele
kunst van not giving a f*ck over (het ontbreken van) hoop Het nieuwe boek van bestsellerauteur Mark
Manson van De edele kunst van not giving a f*ck. We leven in een interessant tijdperk. Ogenschijnlijk
lijken we alles goed voor elkaar te hebben: we zijn welvarender, vrijer en ontwikkelder dan ooit. Aan de
andere kant is alles gewoon ontzettend f*cked – de aarde wordt warmer, regeringen falen, de economie
stort in en iedereen voelt zich voortdurend beledigd op Twitter. Op dit moment in de geschiedenis, met
toegang tot technologie, onderwijs en communicatie waar onze voorouders alleen maar van konden dromen,
worden we overspoeld door een gevoel van algemene hopeloosheid. Waar het in Mark Mansons eerste boek
vooral ging over de onvermijdelijke fouten in ieder individu, gaat het in Alles is f*cked over de
eindeloze rampen in de wereld om ons heen. Hij kijkt naar onze relaties met geld, entertainment,
internet; en hoe een teveel aan iets goeds ons alleen maar miserabeler maakt. Hij tart openlijk onze
definities van politiek, religie, geluk, vrijheid en zelfs van hoop. Op de typische Manson-manier, scherp
en met humor, daagt hij ons uit om eerlijker tegen onszelf te zijn en verbinding te maken met de wereld
op manieren die we zelf waarschijnlijk nog niet hadden bedacht. Alles is f*cked is het belangrijkste boek
van deze tijd.
Donkerblauwe woorden Cath Crowley 2017-05-03 Ik had de brief geschreven voor ik van huis ging, mijn
handen bevend terwijl ik de woorden op papier zette. Het was voornamelijk ik hou van je, met een beetje
je kunt het dak op. De perfecte liefdesbrief, volgens Lola. In de tweedehandsboekwinkel van Henry's vader
staat een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven. Mensen omcirkelen woorden die ze mooi vinden,
onderstrepen zinnen of ze laten boodschappen achter in de kantlijn: gedachten, vragen, wensen. Sommigen
laten brieven achter tussen de bladzijden. Brieven aan schrijvers, aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In
deze kast laat Rachel een liefdesbrief achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat
verhuizen...
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de
enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een
avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt
ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar
man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar,
terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut
Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten
Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden
zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.

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.
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie
aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Timesbestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats
daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor
je angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed
en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te
kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend.
Humoristisch en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het
Japanse eiland Okinawa, waar het grootste aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de
Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het is één van de geheimen van een
lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen
meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai al
gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en interviewden
honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en gezond leven.
Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol
zit’, dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde
interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd
een doel hebben waarvoor je je bed uit komt. García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten,
hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je
leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om je eigen ikigai te
vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel. De pers
over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat
dringend is. Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar
onze passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of
verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in
ons is.’ Elephant Journal
De wrede prins Holly Black 2020-02-25 De nieuwe serie van internationale bestsellerauteur Holly Black,
van wie er wereldwijd al miljoenen boeken over de toonbank gingen. Natuurlijk wil ik zijn zoals zij. Ze
zijn prachtig, als zwaarden gesmeed in een hemels vuur. Cardan is nog mooier dan de rest. Hem haat ik het
allermeest. Ik haat hem zo erg dat soms, als ik naar hem kijk, ik nauwelijks kan ademhalen. Toen Jude
zeven was, kwam er een vreemde man langs: een man met gekke kleren, puntige oren en een donderstem. Voor
Jude wist wat er gebeurde, haalde hij een zwaard tevoorschijn en vermoordde daarmee haar ouders. Jude en
haar zusjes moesten met hem mee, ver weg naar het elfenland Elfhame. Tien jaar later is Jude een
opstandige jonge vrouw. Ze heeft het zwaar in Elfhame: ze wordt gediscrimineerd om haar menselijke
afkomst en soms zelfs bedreigd. De arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal, dus waarom krijgt ze
het altijd zo warm als hij in de buurt is? Het tij keert als Jude door Cardans broer, kroonprins Dain,
wordt ingeschakeld als spion. Naarmate haar spionnentraining vordert, krijgt ze meer zelfvertrouwen en
maakt ze nieuwe vrienden. Eindelijk lijkt ze haar plek te hebben gevonden. Maar in Elfhame is niets wat
het lijkt, en wie hoog vliegt, kan diep vallen... De pers over De wrede prins ‘Wat je als lezer ook zoekt
– hartkloppingen veroorzakende spanning, dodelijke romance, intrige of morele complexiteit – dit boek
heeft het allemaal.’ Booklist ‘De koningin van de duistere fantasy. Holly Blacks razendspannende boek vol
intrige en magie is onmisbaar voor de fans van Sarah J. Maas.’ Buzzfeed UK ‘Er zijn veel verhalen over
elfen, maar geen zoals deze. Complexe, genuanceerde personages, onderliggende sensualiteit en een
fantastische schrijfstijl werken samen om de lezer volledig voor zich te winnen.’ The Guardian
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky 2012-07-05 Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is
zeker geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente en sociaal
onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier
vat te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die hem
hier af en toe bij helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt Charlie zijn
verhaal aan de enige persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur,
scriptschrijver en regisseur. Zijn debuut De belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning
een succes. Het veroorzaakte veel opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd verboden
vanwege de controversiële inhoud. Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van een muurbloem is
volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal ook zeker door oudere lezers gewaardeerd worden.'
denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.' school library
journal
Neighbourhoods in Urban India Sadan Jha 2021-12-30 '...a brilliant exploration of urbanism between the
concept city and the lived city.... The volume focuses on urban life lived between home and the world,
institutions and experiences, representations and affects.... Its fascinating range of empirically rich
and analytically sophisticated excavations of neighbourhoods make the volume a must-have in the bookshelf
on South Asian urban studies.' -Gyan Prakash, Princeton University 'A must-read for those who wish to
study the micro aspects of contemporary urbanity.' -Sujata Patel, Savitribai Phule Pune University 'This
book is a powerful addition to the study of Indian urbanism.' -Ravi Sundaram, Centre for the Study of

Developing Societies (CSDS) In the last couple of decades, the global South, in general, and India, in
particular, have witnessed a massive growth of cities. In India, more than one-third of its population
lives in cities. However, urban development, growth and expansion are not merely about infrastructures
and enlargement of cityscapes. This edited volume focuses on neighbourhoods, their particularities and
their role in shaping our understanding of the urban in India. It locates Indian experiences in the
larger context of the global South and seeks to decentre the dominant Euro-American discourse of urban
social life. Neighbourhoods in Urban India: In Between Home and the City offers an understanding of
neighbourhoods as changing socio-spatial units in their specific regional settings by underlining the way
value regimes (religiosity and subjectivities) give neighbourhoods their social meanings and stereotypes.
It unpacks discourses and knowledge practices, such as planning, architecture and urban discourses of
governance. It further discloses the linkages and disjunctures between the social practices of
neighbourhoods and the language, logic and experiences of dwelling, housing, urban planning and
governance, and focuses on the particularities and heterogeneities of neighbourhoods and neighbourliness.
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