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Het boek van jou en mij Fionnuala Kearney 2019-06-07 Vanaf het moment dat hun ogen elkaar kruisen
op een huisfeestje, zijn Erin en Dom meant to be. Op hun huwelijksfeest krijgen ze van Erins vader een
notitieboekje, waarin ze alles kunnen opschrijven wat ze niet tegen elkaar durven te zeggen. Het
dolverliefde stel weet echter zeker dat ze het nooit nodig zullen hebben. Vol overgave beginnen ze aan
hun leven samen, maar een noodlottig ongeluk drijft de twee uit elkaar. Dan wordt het boekje alsnog
onder het stof vandaan gehaald en vullen de pagina’s zich met even eerlijke als hartverscheurende
woorden. 'Het boek van jou en mij' is een onvergetelijk liefdesdrama over twee geweldige mensen die
dapper aan de liefde beginnen en aan den lijve ondervinden wat er wordt bedoeld met in voor- en
tegenspoed.
Pasteur-Koch Charles Louis Drognat Landré 1890
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn visionaire
ideeën over de wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en
de VS zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor de komende jaren een
globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door de overheden zijn genomen,
schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor. Hij pleit voor
vergaande aanpassing van het financiële systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie,
en geeft daarvoor concrete suggesties.
De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden
met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige
financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe
voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en
Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de beurskoersen
omhoog en maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld raakten.
Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De
crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de
grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook
beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds
diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel,
levendig, zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het
debat over de huidige economische situatie.
De Kaap, Goede Hoop halverwege Indië Marijke Barend-van Haeften 2003 Bloemlezing van documenten
(verslagen, brieven, dagboekfragmenten, gedichten) die tussen 1595 en 1803 geschreven werden in het
Nederlands (en door witte Nederlanders) over de kolonisering van Kaap de Goede Hoop.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de
bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen alleen een
zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun ochtend- of
middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen verliest. Voor
Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende
dementie. Zonder het gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse

baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar
kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht. Alice'
vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar
verwoestende aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en
het verdriet van een rauw verlies. Een tour de force van een dwingende, betoverende en ontroerende
stem.
De sneeuwkimono Mark Henshaw 2016-08-04 ‘Soms gebeurt er iets in je leven waarna je nooit meer
dezelfde wordt. En onvermijdelijk,áls het gebeurt, is dat plotseling, zonder waarschuwing vooraf.’
Auguste Jovert is een gepensioneerde politie-inspecteur in Parijs, die onverwacht bezoek krijgt van zijn
buurman Tadashi Omura, een Japanse professor. In lange avondsessies vertelt Omura zijn verhaal: over
Fumiko, die hij opvoedde als zijn dochter, en over de vriend uit zijn studententijd, Katsuo Ikeda. Een
hoogst intelligente, gekwelde geest, en een meesteroplichter wiens omgeving vaak pas heel laat ontdekt
dat hij ze in vele opzichten bedriegt en gebruikt. Bijvoorbeeld Sachiko, Fumiko’s moeder. Kort voor het
eerste bezoek van Tadashi ontvangt Jovert een brief uit Algerije van een vrouw die beweert zijn dochter
te zijn. Het zijn Omura’s mijmeringen die Jovert ertoe aanzetten terug te keren naar Algiers om
duidelijkheid te krijgen over wie en wat hij daar heeft achtergelaten.
Billy de kat Louise Booth 2014-11-15 Waargebeurd verhaal over de aangrijpende liefde tussen een
autistisch jongetje en zijn kat Billy. Fraser is een driejarig autistisch jongetje met veel problemen. Door
het minste of geringste kan hij totaal van slag raken, wat een grote invloed heeft op het dagelijks leven
van het gezin. Totdat Fraser in het asiel de kat Billy ontmoet. De twee zijn vanaf het moment dat ze
elkaar ontmoeten beste vrienden. Louise, Frasers moeder en auteur van dit boek, ziet haar zoontje
veranderen van een diep ongelukkig kind dat lijdt aan angsten, driftbuien en emotionele inzinkingen, naar
een kalm en tevreden jongetje dat kan lachen om de ondeugende streken van zijn kat Billy. Wanneer
Fraser gefrustreerd raakt, kalmeert de kat hem met een knuffel of met zijn troostende gespin. De
diepgaande band verandert hun levens voor altijd. 'Hoe de liefde van Billy de kat een autistisch jongetje
uit zijn schulp heeft gekregen.' Daily Mail Billy de Kat is hartverwarmend, ontroerend en bij vlagen
hilarisch. Net als het beroemde Bob de straatkat van James Bowen, zal dit waargebeurde verhaal de
harten raken van iedereen die het leest.
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat
als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is.
Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat
moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen
onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van
Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van
Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black
Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de
Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de
nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Minder dan niks Bret Easton Ellis 2010-10-04 Het enige dat ik niet heb, is iets te verliezen', zegt een van
de jonge hoofdpersonen in Minder dan niks. Deze briljante debuutroman is een zedenschets van de
verwende rijke jeugd in Los Angeles midden jaren tachtig. Op indringende wijze portretteert Bret Easton
Ellis een generatie teenagers uit Los Angeles: kinderen van filmproducenten, hun makelaars en
advocaten. Al vroeg hebben ze kennis gemaakt met seks, drugs en volslagen liefdeloosheid en zijn ze
uitsluitend op consumptie gericht. Met een haast onwerkelijk koele pen beschrijft Bret Easton Ellis een
wereld die voor iedereen die niet schatrijk en jonger dan vijfentwintig is, zowel onbegrijpelijk, fascinerend
als angstaanjagend is.
Louis en Louise Julie Cohen 2020-01-14 In 1978 wordt een baby geboren – en daar splitst het verhaal.
Louis en Louise zijn dezelfde persoon in twee verschillende levens. Ze maken dezelfde helse nacht mee,
en moeten leven met de gevolgen... Julie Cohen schreef met 'Louis en Louise' een prachtige roman met
een gedurfd uitgangspunt. Op 8 september 1978 wordt een baby geboren – en vanaf dat punt splitst het
verhaal zich in tweeën. Louis en Louise zijn dezelfde persoon in twee verschillende levens. Het enige
verschil is de laatste letter van hun naam. Ze hebben dezelfde beste vrienden, hetzelfde rode haar,

dezelfde droom om ooit schrijver te worden. Ze maken dezelfde verschrikkelijke nacht mee, en moeten
leven met de gevolgen, Louis als man en Louise als vrouw. Julie Cohen groeide op in Amerika, maar
werd tijdens haar studie verliefd op Engeland. Sindsdien woont ze daar met man, zoon en hond. Voor
haar romans won ze al verschillende prijzen. Eerder schreef ze de romans 'Samen' en 'Zij, jij en ik'.
Getto in het centrum van de wereld Gordon Mathews 2012-09-13 De geglobaliseerde wereld in één
gebouw Bordelen, internetcafés,winkels met goederen van dubieuze herkomst, halal eettentjes, een
pornozaak, geldwisselkantoortjes, een islamitische boekhandel. In het hart van het toeristendistrict van
Hongkong staat een vervallen gebouw van zeventien verdiepingen.Het wordt bevolkt door een bont
gezelschap van kleine handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien
wel de meest geglobaliseerde plek ter wereld.Het complex, dat in schril contrast staat met de glimmende
hoofdkantoren van de internationale bedrijven, laat heel concreet zien wat globalisering betekent in het
leven van gewone mensen. In de openhartige en boeiende (levens)verhalen legt de auteur de
ingewikkelde relaties bloot tussen de bewoners van Chungking Mansions en het internationale verkeer
van goederen, geld en ideeën. Getto in het centrum van de wereld is het even informatieve als
onderhoudende verhaal van het leven van mensen in de lagere regionen van het internationale
kapitalisme. Gordon Mathews is hoogleraar antropologie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij
schreef diverse boeken over globalisering en Azië.
The British National Bibliography Arthur James Wells 1967
Theosofie en christendom Henry Travers Edge 1990 Theosofische visie op de historische Jezus, diens
'leer' en het christendom.
Het menselijk lichaam voor Dummies D.R. Siegfried 2003 Beschrijving van de bouw en functie van het
menselijk lichaam.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen
wordt verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan
overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te
pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in
het aanbidden van de duivel.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard 2001 Kritische beschouwing, met name vanuit
kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van de Verlichting zoals die het moderne leven beheersen.
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs
aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals
splitsen worden uitgelegd.
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste keuzes. Dus heeft
ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed nest en met een carrièreplan.
Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na vele jaren huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn
yogalerares de wereld rond te trekken, op zoek naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun
mooie huis moet verkopen, en naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze
Erin, haar nieuwe buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die
een basis vindt in het plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit nieuwe
leven vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er meer en meer mee
te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd Everhardus Cornelis Godée Molsbergen 1916
De esthetica van het verzet Peter Weiss 2000 Bespiegelingen rond het wel en wee van een groep Duitse
communisten in de periode 1933-1945.
Een vrouw op de vlucht voor een bericht David Grossman 2015-06-30 Een vrouw op de vlucht voor een
bericht is een groots verhaal over een vrouw, haar twee zoons en hun verschillende vaders. Een roman
over vriendschap en ruimdenkendheid, over een grote liefde en een versmade liefde, over ouderschap
en over je weg in het leven. Maar het is vooral een ongeëvenaarde roman over de bijna heldhaftige
inspanning van een moeder om een gezin in stand te houden in een klein en verscheurd land. Israël
verkeert in staat van alarm. Ofer heeft net zijn dienstplicht erop zitten, maar meldt zich vrijwillig voor een
militaire actie op de Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn moeder, vlucht zonder mobieltje en zonder radio
het huis uit om zich niet te kwellen met het wachten op een slecht bericht. Ze twijfelt er niet aan dat dit
bericht zal komen. Maar door te weigeren het in ontvangst te nemen, kan ze misschien de boodschap
tegenhouden en haar zoon redden. Grossmans monumentale roman wordt nu al beschouwd als een

mijlpaal van de hedendaagse literatuur.
De toverberg Thomas Mann 2016-02-19 In deze geraffineerde ontwikkelingsroman bezoekt de jonge
Duitser Hans Castorp zijn neef in het sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de verleidelijke,
zieke Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken maar zeven jaar. In de hermetische wereld
van de Toverberg maakt Castorp een leerproces door, zijn inwijding in het leven. De democratische
humanist Ludovico Settembrini is daarbij zijn mentor, terwijl de sinistere nihilist Leo Naphta als diens
tegenspeler optreedt in de strijd om Castorps ziel. In De Toverberg, een onbetwist hoogtepunt in het
oeuvre van Thomas Mann, wordt een spiegel voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die, afkerig
van de politieke problematiek van haar tijd, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vluchtte in de
ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de schrijver van ongeëvenaarde romans als De
Buddenbrooks en De Toverberg. Hij wordt tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw
gerekend. In 1929 ontving hij de Nobelprijs voor Litera
How to be a woman Caitlin Moran 2013-06-26 Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze mogen
stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden ze niet meer als heksen verbrand. Maar een paar vragen
blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te hebben? Moet je botox gebruiken? Haten
mannen ons stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In How to be a woman verlost Moran
ons uit onze onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van puberteit, werk, stripclubs, liefde,
abortus, winkelen en moederschap, waarin elke vrouw op de een of andere manier haar weg zal moeten
vinden.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment
Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te
bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier
van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen.
Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een
bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en
Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun
tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De
Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan.
Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe,
onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden
tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de
magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst
met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York
zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de
tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als
een soldaat bij het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
PHP & MySQL voor Dummies Janet Valade 2004
De stenen dagboeken Carol Shields 2013-10-11 Madelief Goedewil komt in 1905 op wonderlijke wijze ter
wereld in Manitoba, midden op de Canadese prairies. In een tiental episodes beschrijft De stenen
dagboeken haar leven tot haar dood in de jaren negentig. De lezer maakt kennis met Madelief via haar
eigen bewustzijn, maar ook vanuit het perspectief van haar echtgenoten, haar vriendinnen, haar kinderen
en kleinkinderen. Madeliefs leven, dat bijna de hele twintigste eeuw omvat, is op een aantal opmerkelijke
gebeurtenissen na betrekkelijk gewoon. Door de bijzondere manier waarop Carol Shields haar roman
heeft opgebouwd en door haar subtiele verteltrant wordt duidelijk dat juist dat ‘alledaagse’ vol fascinatie
en mysterie is.
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens
om een boek te schrijven. Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en
oefeningen om je droom waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de
tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven
vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het
boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt uitgewerkt.
Het zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de verbeelding spreken en de lezer stimuleren

om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
Feiten en mysteries in de deeltjesfysica Martinus J. G. Veltman 2003 Beschrijving van het complexe
stelsel van elementaire deeltjes en hun interacties, met theoretische achtergronden, technische
hulpmiddelen en wetenschappelijke onderzoekers.
Hervorming of revolutie? Rosa Luxemburg 2006
Hieronymus Bosch Charles De Tolnay 1984 Leven en werk van de Vlaamse schilder.
De ringen van Saturnus W.G. Sebald 2019-11-21 Een man doorkruist te voet het graafschap Suffolk, een
dunbevolkt gebied aan de Engelse oostkust. De omgeving waarin de man zich bevindt, leidt tot
filosofische bespiegelingen over de mensen en culturen die hem voorgingen. Overal om hem heen ziet
hij sporen van vergane glorie en voorbije schande. Scherven en relikwieën herinneren aan de Taipingopstand, aan de slavernij in het voormalige Belgisch Kongo, aan de verwoestingen van de Eerste
Wereldoorlog en de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog. De ringen van Saturnus is een
formidabele en tot nadenken stemmende reis, die een eigen vorm zoekt tussen rapportage en fictie,
autobiografie en geschiedschrijving. Het is een weergaloos 'Europees' boek van een van de belangrijkste
schrijvers van de twintigste eeuw.
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