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Strategisch merkenmanagement Kevin Lane
Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Een huishouden / druk 1 Marilynne Robinson
2008-05 Als het huishouden van een tante en
twee nichtjes steeds excentrieker wordt, gaat de
dorpsgemeenschap er zich mee bemoeien,
waardoor een meisje kiest voor een aangepast
bestaan en de tante en het andere meisje
besluiten te gaan zwerven.
Spirituele groei Dalai Lama 2011-10-07 De
basis van het boeddhisme: een toegankelijke en
praktische benadering van eeuwenoude vragen.
Hoe kunnen we leven vrij van lijden? Hoe kunnen
we blijvend geluk en blijvende vrede bereiken? In
Spirituele groei presenteert de Dalai Lama
stapsgewijs oefeningen die zijn bedoeld het
vermogen van de lezer tot spirituele groei te
verruimen en hem te leren hoe verstorende
gevoelens vervangen kunnen worden door een
positieve instelling. Hij illustreert de oefeningen
met persoonlijke anekdotes en ervaringen en
geeft je zo alle inzicht, steun, begeleiding en
inspiratie die je nodig hebt om succes en
vervulling in je spirituele leven te vinden.
Spirituele groei is geschikt voor lezers van alle
geloven en gezindten. In welk stadium van
spirituele ontwikkeling je je ook bevindt, iedereen
zal geboeid raken door de liefdevolle en directe
manier van onderwijzen van Zijne Heiligheid de
Dalai Lama.
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Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty
is een briljante studente neurowetenschap aan
de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de
fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan
pijnstillers, en de depressie van haar moeder.
Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke
oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden
dat haar leven domineert. Dan zet een
telefoontje haar eenzame leven in haar
laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder
wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt
Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug
naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar
jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde
verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die
te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft
liggen worstelt Gifty tussen geloof en
wetenschap, en zoekt naar een manier om haar
liefde voor haar familie in daden om te zetten.
Verheven koninkrijk is een ontroerend portret
van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat
zucht onder het juk van verdriet, depressie en
verslaving. Het is een wonderschoon geschreven
en emotioneel zeer beladen opvolger van het
fenomenale Weg naar huis, en is de
meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ikﬁguur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht
en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste
Wereldoorlog.
Dat hebben we gehad Robert Graves 2014-01-09
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Dat hebben we gehad behoort tot de absolute
hoogtepunten uit de literatuur over de Eerste
Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft
zijn persoonlijke ervaringen aan het front, die
tekenend zijn voor de Britse soldaten in de
Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een
verslag van het oneindig bloedvergieten, de
wanhoop en de heuse gekte in het slijk van de
loopgraven, is het boek een weergaloos
tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van
1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de
rug toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek
op talloze politieke en literaire ﬁguren uit zijn
omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de
valse heroïek die de oﬃciële oorlogspropaganda
typeert, maar ook van Engeland en alles waar
dat voor staat. Dat hebben we gehad, waarin
Graves zijn verbeelding van de loopgravenoorlog
geeft, groeide uit tot een onomstreden klassieker
Rode Azalea Anchee Min 2021-09-02 Hoe is het
om als jong meisje op te groeien in het
communistische China? In ‘Rode Azalea’ vertelt
Anchee Min over haar bijzondere jeugd als
modelcommunist. Van jongs af aan wordt ze
grootgebracht met de leer van Mao Zedong en
op zeventienjarige leeftijd, als oudste kind in de
familie, werkt ze als soldaat bij de Kleine Rode
Brigade. Ondanks de harde leefomstandigheden,
wordt zij uitgekozen om een grote rol te spelen in
een propagandaﬁlm. Plotseling begeeft ze zich in
de luxe ﬁlmwereld, maar ook die is zwaar en
competitief. Hoe kijkt Anchee zelf terug op haar
levensverhaal? Ontdek het in haar
indrukwekkende autobiograﬁe ‘Rode Azalea’ en
leer over de Culturele Revolutie en het
communisme in China. Anchee Min (1957) is
geboren in Shanghai en groeide op tijdens de
Culturele Revolutie in China. Als tiener werkte ze
onder erbarmelijke omstandigheden op een
boerderij, waarna ze werd uitgekozen om te
acteren in een communistische ﬁlm. In 1984
verhuisde ze naar Amerika en begon ze te
schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode
Azalea’ werd een internationale bestseller en
werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef
ze meerdere historische romans over China met
sterke vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin
Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont
met haar man en dochter in Los Angeles en
Shanghai.
Lentesneeuw Yukio Mishima 1986
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Het lied van de loopgraven Sebastian Faulks
2008 Na een verboden liefdesverhouding blijft
een jonge Brit in Frankrijk, waar hij tijdens de
Eerste Wereldoorlog in de hel van de loopgraven
terechtkomt.
Waarom gelukkig zijn als je ook normaal kunt
zijn? Jeanette Winterson 2012-06-26 Openhartig,
pijnlijk eerlijk en rauw: Waarom gelukkig zijn als
je normaal kunt zijn geeft een heel nieuw inzicht
in de ontwikkeling van het schrijverschap van de
belangrijkste vrouwelijke romancier van
Engeland. Het geeft de lezer een kader waarin
Jeanette Wintersons romans gelezen kunnen
worden en een beter begrip van haar werk. In
Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn
beschrijft Winterson haar vroegste jeugd, de
breuk met haar adoptieouders en de zoektocht
naar haar echte moeder. Jeanette Winterson
debuteerde in 1985 met Sinaasappelen zijn niet
de enige vruchten. De BBC bewerkte deze roman
tot een televisieserie, die in ons land door de
NOS onder de titel Sinaasappels en demonen
werd uitgezonden. Verder verschenen van haar
onder meer De passie, Op het lichaam
geschreven, Vuurtorenwachten en De stenen
goden. Van haar roman Op het lichaam
geschreven werden in Nederland 25.000
exemplaren verkocht. Ze ontving de Engelse
Whitbread Prize for Best First Novel en de
Amerikaanse E.M. Forster Award. Winterson
woont in Oxfordshire en Londen. Zie ook
www.jeanettewinterson.com.
Liefde kent veertig regels Elif Shafak 2013-02-26
Ella Rubenstein is veertig jaar oud en niet
gelukkig getrouwd, als ze een baan als proeﬂezer
aanneemt voor een literair agentschap. Opeens
staat haar leven op z’n kop. Haar eerste opdracht
is het lezen van een manuscript over de oude,
beroemde en mystieke soeﬁ Rumi,
gepassioneerd dichter en advocaat van de liefde.
Langzaamaan realiseert ze zich dat dit dertiendeeeuwse levensverhaal haar eigen verhaal
weerspiegelt. Ze stelt zich open voor nieuwe
mogelijkheden en omarmt zo de tijdloze
boodschap van deze spirituele dichter.
De oceaan aan het einde van het pad Neil
Gaiman 2013-08-12 Een man op leeftijd keert
voor een begrafenis terug naar zijn
geboortedorp. Na de dienst rijdt hij zijn oude
straat in. Het huis waarin hij opgroeide, bestaat
niet meer, maar wel staat de oude boerderij er
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nog waar zijn jeugdvriendinnetje woonde. De
familie Hempstock bestond uit Lettie, haar
moeder en haar grootmoeder; drie eigenzinnige
vrouwen. Vanaf het moment dat hij het erf
oploopt, wordt hij overspoeld door herinneringen.
Aan Lettie die altijd beweerde dat de vijver in
hun tuin eigenlijk een oceaan was, aan haar
moeders verbluﬀende kookkunsten én aan haar
grootmoeder, die wel heel levendig over de
oerknal kon vertellen. Het voelt alsof hij weer die
zevenjarige jongen is, verstrikt in een
wonderbaarlijk avontuur dat zijn hele wereld op z
n kop zet. Zoals geen ander het kan, neemt Neil
Gaiman zijn lezer meesterlijk bij de hand op een
tocht van vergeving, berusting en volwassen
worden.
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Milan Kundera 2014 In de levens van vier
mensen die via verschillende relaties verbonden
zijn, blijken tegengestelde gevoelens en
gedachten verwisselbaar, afhankelijk van ieders
levensperspectief.
Tafereelen uit Italië Charles John Huﬀam Dickens
1846
In de voetsporen van de Boeddha Thich Nhat
Hahn 2015-12-23 `In de voetsporen van de
Boeddha beschrijft niet alleen de uitzonderlijke
levens¬loop van prins Siddhartha, maar is tevens
een schitterende inleiding in het boeddhistische
gedachtegoed. Thich Nhat Hanh portretteert de
Boeddha niet als een godheid, maar als een man
van vlees en bloed die veel obstakels moest
overwinnen op zijn pad, ook binnen de kring van
zijn eigen leerlin¬gen. `Als je de Boeddha niet
kunt zien als een menselijk wezen, maak je het
jezelf lastig om dicht bij de Boeddha te komen.
De kronieken van Narnia Clive Staples Lewis
2006 Omnibus met alle zeven delen van de
klassieke Engelse fantasysaga (1950-1956).
Vanaf ca. 10 jaar.
De huisgenoten Sarah Waters 2014-10-21
Water klotste, hielen wreven over de bodem van
het bad toen mevrouw Barber erin stapte,
gevolgd door heftiger geplons op het moment
waarop ze zich liet zakken. Daarna heerste er
stilte, die zo nu en dan werd onderbroken door
het galmende plik! van een druppel uit de kraan.
Het beeld dat Frances zich zo-even aan tafel van
haar huurders had gevormd – grote wankelende
shillingstukken – was louter door geldzucht
ingegeven. Maar zo was het dus om huurders te
igcse-japanese-first-language-past-papers-edexcel

hebben, bedacht ze terwijl ze achterwaarts met
haar dweil over de tegels schoof: een
merkwaardige, niet-intieme nabijheid, een van
alle luister ontdaan ogenblik met niet meer dan
een stuk keuken en een dunne bijkeukendeur die
haar van de naakte mevrouw Barber scheidden.
Ineens zag ze het voor zich: rondingen, rood van
de warmte. Het is 1922, en de situatie in Londen
is gespannen. Veteranen die op de slagvelden in
Europa hebben gediend zijn gedesillusioneerd, de
vele werklozen eisen maatschappelijke
verandering. In Zuid-Londen, in een villa op stand
in Camberwell – een groot, stil huis, beroofd van
broers, van een echtgenoot, zelfs van bedienden
– zien mevrouw Wray en haar alleenstaande
dochter Frances zich genoodzaakt huurders in
huis te nemen. De komst van Lilian en Leonard
Barber, een jong echtpaar uit een ander milieu,
zij het met een nette betrekking, zet de gang van
zaken in de villa volledig op zijn kop.
De collegejaren Stephen Fry 2020-08-27
Stephen Fry is een van de meest opvallende
persoonlijkheden uit de recente Britse tvgeschiedenis, een begenadigd komiek en
schrijver. In De Fry Kronieken vertelt hij over zijn
jaren als student in Cambridge. Daar ontmoette
hij Hugh Laurie, met wie hij onder meer de
legendarische serie A bit of Fry and Laurie zou
maken, maar ook Emma Thompson, die zou
uitgroeien tot een wereldberoemd actrice.
Gaandeweg ontdekt Fry waar hij goed in is:
acteren en het bedenken en schrijven van
sketches. In het Londen van de jaren tachtig viert
hij samen met Hugh Laurie zijn eerste successen,
waarover hij smaakvol kan vertellen. Maar hij
staat ook stil bij de schaduwzijde van het succes:
de faalangst en depressies die hem blijven
achtervolgen. De Fry Kronieken vormen een
opmerkelijk openhartig en bij vlagen hilarisch
relaas waarin Fry de lezer aan de hand van zijn
eigen leven rondleidt door de Engelse toneel-,
comedy- en ﬁlmwereld. 'Buitengewoon
indringend en onwaarschijnlijk openhartig.' - The
Guardian Stephen Fry (1957) is komiek, acteur,
schrijver en presentator. Hij speelde in tv-series
en ﬁlms, waaronder de verﬁlming van Harry
Mulisch' roman De ontdekking van de hemel, en
publiceerde meerdere zeer succesvolle romans.
Van De Fry Kronieken zijn in Engeland al meer
dan zeshonderdduizend exemplaren verkocht.
WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste
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autobiograﬁe die ik ooit heb gelezen. De perfecte
combinatie van het vertellen een verhaal en de
wijsheid die daaruit voortkwam, en dan ook nog
zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith
en Mark Manson is een moedig en inspirerend
boek over een van de grootste wereldsterren van
deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk
geluk en verbinding met anderen. En over een
van de meest spectaculaire rollercoasters ooit
door de wereld van muziek en ﬁlm. Will Smiths
transformatie van een angstig kind in een huis
vol spanning in West Philadelphia tot een van de
grootste rappers van zijn tijd én een van de
grootste ﬁlmsterren in de geschiedenis van
Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn
naam die waarschijnlijk nooit zal worden
overtroﬀen - is een episch succes waarover WILL
op een ongelooﬂijk meeslepende manier vertelt.
Maar dat is maar de helft van het verhaal. Will
Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met
reden: niet alleen zijn eigen succes was
ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top
van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en
kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime
meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf
voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith
nog veel meer moest leren dan hij had gedacht.
WILL is een boek over wilskracht, over wat je
voor elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt
laten. Will Smith werkte samen met Mark
Manson, auteur van de wereldwijde bestseller
The Subtle Art of Not Giving a F*ck, die het
verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen
om grip op hun eigen leven en emoties te
krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk
kennen van optreden op het wereldpodium, maar
we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in
de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk
leven. De combinatie van oprechte wijsheid en
een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal
maakt WILL, net als de auteur, tot de
buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de
materiële wereld te bewegen als je eenmaal je
eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als
je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen,
stuwt elke ervaring, elke emotie, elke
omstandigheid, positief of negatief, je gewoon
voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is
ware wilskracht. Om vooruit te komen, wat er
ook gebeurt. En om vooruit te komen op een
manier waarbij je anderen met je meeneemt, in
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plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het
verschijnen van Wilde zwanen markeerde een
van de grootste uitgeefsuccessen van de
afgelopen decennia. Na een wat langzame start
bracht de liefdesverklaring van Rudy Kousbroek
in NRC Handelsblad daar verandering in, en
sindsdien is het boek tientallen malen herdrukt.
Wilde zwanen verscheen in 1992 in het
Nederlands en wereldwijd werden er meer dan
10 miljoen exemplaren van verkocht. Het is
daarmee het best verkochte boek dat ooit over
China verscheen. Het geeft een panoramische
visie van drie vrouwen op een complexe
samenleving in de vorm van prachtige memoires,
intieme portretten en een meeslepende kroniek
van het twintigste-eeuwse China. Ondanks de
haast onvoorstelbare gruwelen die Jung Chang en
haar familie zijn overkomen, is Wilde zwanen een
indrukwekkende getuigenis van optimistisch
geloof in een rechtvaardige samenleving met
gelijke rechten en kansen voor iedereen.
Val van een fundamentalist Mohsin Hamid
2012-01-30 De val van een fundamentalist is een
intense en ontroerende roman waarin Mohsin
Hamid op verﬁjnde wijze een klassiek drama over
liefde en verval in een modern verhaal verweeft.
In het schemer van de bazaar in Lahore praat
een Pakistaanse man met een geheimzinnige
Amerikaan. Als de avond vordert, neemt de
spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat
er vooraf ging aan hun ontmoeting. De
Pakistaanse Changez is het levende bewijs dat de
Amerikaanse droom bestaat. Als gaststudent
studeert hij cum laude af aan Princeton, wat hem
een prestigieuze baan als ﬁnancieel analist
oplevert. Hij bloeit op in het bruisende Manhattan
en wordt verliefd op de rijke en knappe Erica, die
hem in de New Yorkse society introduceert. De
mogelijkheden lijken onbegrensd totdat de
aanslagen van 11 september plaatsvinden.
Terwijl de wereld om hem heen is veranderd,
wordt de ontluikende relatie met Erica ruw
verstoord door geesten uit haar verleden. De
waarde van macht, geld en zelfs de liefde
verliezen hun betekenis voor Changez en hij
neemt een drastisch en onomkeerbaar besluit.
Tijdmeters David Mitchell 2019-05-28 ‘Tijdmeters
is fantastisch.’ ***** NRC Handelsblad Op een
druilerige zomerdag in 1984 ontmoet de van huis
weg-gelopen tiener Holly Sykes een vreemde
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vrouw die haar in ruil voor een slok thee om
‘asiel’ vraagt. Pas jaren later zal Holly erachter
komen wat voor asiel de vrouw precies bedoelde.
Tijdmeters volgt Holly’s leven. Van haar jeugd in
het café in Gravesend tot haar oude dag in
Ierland. Van het moment dat ze van huis
wegloopt tot het moment dat ze moet overleven
in een bijna failliete samenleving. De vroege
verdwijning van haar jongere broertje is daarbij
een belangrijk raadsel dat haar hele leven blijft
doorwerken. Aan de hand van de ogenschijnlijk
gewone Holly Sykes voert David Mitchell de lezer
een bovennatuurlijke oorlog tussen goed en
kwaad binnen, die hij tot de laatste pagina
spannend weet te houden. De pers over
Tijdmeters ‘David Mitchell laat de lezer op literair
gebied alle hoeken van de kamer zien.’ ****de
Volkskrant ‘Een knappe, verbeeldingsrijke,
onbegrensde, originele roman.’ Vrij Nederland
‘David Mitchell vraagt asiel in mijn hoofd en hij
kan het krijgen.’ ***** NRC Handelsblad
‘Entertainment van een verteller die uitstekend
op dreef is.’ De Standaard
Vriendjes, vreemdgaan en andere
verleidingen Louise Rennison 2015-12-23 Het
vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige
billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-deprijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo
wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn quivive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig
kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik
voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik
moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss,
een piepklein beetje foundation, een vleugje
poeder, lippenstift, mascara en een ietsje
eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan?
Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen
Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is.
8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia
heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje
langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk:
Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en Masimo,
de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de
twee gaat het worden?
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had
nooit de behoefte een van de allerfelste
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roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft
plotseling haar vader, de bekende fotograaf en
valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden
op straat. Overweldigd door rouw en verdriet
besluit Helen een havik te nemen om haar verlies
te verwerken. Door het vurige dier te temmen
verkent ze haar grenzen en verandert haar leven
voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen
Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor
stapje tam maakt. Het is een roerend en
humoristisch relaas over rouwverwerking en de
aantrekkingskracht van een buitengewoon beest.
Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit
hartveroverende boek dat tegelijkertijd een
memoir, een boek over de natuur en een
spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of
de dood zich laat verzoenen met het leven en de
liefde.
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De
witte tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verﬁlmd
door Netﬂix. Balram Halwai is een man met vele
gezichten. Hij is dienaar, chauﬀeur, ﬁlosoof en
ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn
familie kan geen verdere scholing betalen.
Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi
hem inhuurt als zijn chauﬀeur krijgt hij eindelijk
een kans op succes. Delhi is een openbaring voor
Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en
zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar
Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar
het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig
en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool
'Een meesterwerk.' The Times
PET Result:: Student's Book Jenny Quintana
2010-03-25 Vibrant design with high-impact
visuals keeps students motivated. Integrated
dictionary skills work encourages independent
study. Online Workbook features automatic
marking and instant feedback, integrated
dictionary deﬁnitions, grammar reference, exam
tips, and more. Ideal for self-study. Includes
access to one Cambridge English: Preliminary
(PET) and one Cambridge English: Preliminary
(PET) for Schools online practice test. Optional
Learning Management System allows you to
identify student weaknesses and strengths.
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Student's Book available with or without code for
the Online Workbook. Workbook also available as
a printed Resource Pack with MultiROM and a link
to online practice tests. Suitable for PET for
Schools exam.
Tragedie van een volk Orlando Figes 2013-08-16
Tragedie van een volk is het eerste alomvattende
werk over de Russische Revolutie in één boek;
het geldt reeds vanaf zijn voltooiing in 1996 als
een klassieker, zowel in de hoedanigheid van
literair meesterwerk als van historisch
standaardwerk. Orlando Figes hanteert op
briljante wijze een individueel perspectief,
ontleend aan de privé- verslagen van
verscheidene ﬁguren, wier tragische persoonlijke
belevenissen met het algemene verhaal zijn
verweven. Figes laat ons de Revolutie begrijpen
als een menselijk samenspel van gebeurtenissen.
Een monument van geschiedschrijving, dat al
vele lezers in het hart heeft geraakt. Eindelijk
weer leverbaar, in een aantrekkelijk geprijsde
heruitgave. ‘[Figes] schildert met zwierige
streken een magniﬁek tableau van de Revolutie.’
NRC Handelsblad ‘(...) een meeslepende
vertelling over gebeurtenissen die een enorme
impact op de wereld hadden.’ De Volkskrant
‘Figes is erin geslaagd de ervaring van de
Revolutie weer te geven zoals miljoenen gewone
Russen die hebben meegemaakt.’ The
independent on Sunday ‘Ook het contemporaine
Rusland wordt verhelderd.’ Vrij Nederland
‘Geschreven in een schitterende stijl (...).’
Nederlands Dagblad
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De
glazen stolp volgt de ondergang van de
getalenteerde Esther Greenwood in de jaren
vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na
haar studie stage gaat lopen bij een populair
vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het
eerst met de wereld buiten de schoolbanken
geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van
haar academische carrière, maar wordt
afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar
verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds
verder in een depressie, totdat opname in een
psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De
glazen stolp is een pijnlijk verslag van een
ambitieuze jonge vrouw die niet serieus
genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt
de lezer meesterlijk mee in Esthers waanzin,
waardoor die niet alleen levensecht, maar ook
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geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste
krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door
deze buitengewone prestatie is De glazen stolp
(The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker
geworden.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Als adem lucht wordt Paul Kalanithi 2016-10-03
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en
ambitieuze neurochirurg Paul Kalanithi
gediagnosticeerd met stadium IV longkanker.
Van de ene op de andere dag verandert hij van
een arts die levens redt in een patiënt die moet
vechten voor zijn eigen leven. De laatste 22
maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
ambitie waar te maken: een meesterlijk boek
schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat
maakt het leven nog de moeite waard als je de
dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je
dromen over een toekomst plaats moeten maken
voor een miserabel noodlot? Wat betekent het
om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde
te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt?
Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de
laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt is een
onvergetelijk boek over een naderend einde en
de relatie tussen arts en patiënt van een
begenadigd schrijver, die helaas beide rollen
moest vervullen.
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
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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.
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
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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 maansteen William Wilkie Collins 1870
Max en de Maximonsters Maurice Sendak
1968 Op de avond dat Max voor straf zonder
eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn
eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek
vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
De vreugde- en gelukclub Amy Tan
2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en
gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen
wekelijks samen mahjong, een traditioneel
Chinees bordspel, waar ook hun problemen en
gevoelens besproken worden. Maar als
volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies
van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij
jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders
verhuisden in 1949 vanuit China naar San
Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn
opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen
boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar
dochter maar al te goed. De debuutroman van
Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller
en werd in 1993 verﬁlmd. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en
is bekend van onder meer haar debuut ‘De
vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft ze over
complexe moeder-dochter relaties en over hoe
het is om als kind van Chinese immigranten op te
groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd
goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de
keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York
Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35
talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993
verﬁlmd tot de succesvolle ﬁlm ‘The Joy Luck
Club’.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De
dieren op een boerderij komen in opstand tegen
hun meester de mens en nemen zelf de macht in
handen. De varkens, die lang tevoren in het
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geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen
zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie.
Zij staan immers op een hoger intellectueel peil
dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een
nieuwe elite, even oppermachtig als de oude
heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven.
Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek
geworden satire op een totalitaire staat en
samenleving, die vandaag de dag nog niets aan
zeggingskracht heeft verloren.
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten
Jeanette Winterson 2020-05-19 In ‘Sinaasappels
zijn niet de enige vruchten’ vertelt Jeanette
Winterson het semiautobiograﬁsche verhaal van
een jeugd onder invloed van godsdienstig
fanatisme. Als baby wordt Jeanette geadopteerd
door een echtpaar uit het industriële Noorden
van Engeland. Haar adoptiemoeder is een
oerconservatieve kerkganger; Jeanette wordt
streng opgevoed en voorbereid op een leven als
zendeling. Op zestienjarige leeftijd besluit ze om
haar hart te volgen, laat de kerk en haar familie
achter zich en geeft zich over aan de liefde. En
passant ontdekt ze de literatuur.
Huis in brand Kamila Shamsie 2018-05-08 De
eens zo innige band tussen Isma en de jongere
tweeling Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de
proef gesteld als Parvaiz besluit in de voetsporen
van hun overleden jihadi-vader te treden en
verdwijnt. Dan komt Eamonn, zoon van een
machtig politicus, in het leven van de zussen. is
Eamonn Aneeka's ware liefde? Of het middel tot
Parvaiz' bevrijding? Plots is het lot van beide
families onlosmakelijk met elkaar verbonden en
blijkt hoe verwoestend liefde en loyaliteit kunnen
zijn. Kamila Shamsie geeft met dit spannende en
hartverscheurende verhaal een uiterst
genuanceerde inkijk in de complexiteit van
burgerschap, liefde, familie en verschillende
culturen in Europa.
Rode rozen en tortilla's Laura Esquivel
2016-01-23 Een verliefde jonge vrouw verwerkt
haar gevoelens in de magische gerechten die ze
maakt voor haar onbereikbare geliefde Mexico,
1910. Op een haciënda woont Mama Elena met
haar drie dochters Tita, Rosaura en Gertrudis.
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Door de familietraditie veroordeeld ongehuwd te
blijven, kan Tita haar gevoelens alleen uiten door
de uitzonderlijke maaltijden die ze bereidt. Met
onverwachte gevolgen: als Tita’s geliefde Pedro
trouwt met haar jongste zus, veroorzaken haar
tranen in de bruidstaart een catastrofe op het
huwelijksfeest, en haar oudste zus stort zich na
het eten van Tita’s gestoofde kwartels in de
armen van een revolutionair. De levens en liefdes
van de drie zussen worden op weergaloze wijze
beschreven in deze warmbloedige liefdesroman,
die de harten veroverde van lezers over de hele
wereld. Rode rozen en tortilla’s verhaalt op
hartstochtelijke wijze over onbereikbare liefde,
vurige passie en pittige Mexicaanse gerechten.
De pers over Rode rozen en tortilla’s
‘Wegdromen bij een prachtig mooi verhaal en
genieten van de lekkerste recepten.’ Flair ‘Rode
rozen en tortilla’s is een van de bekendste
culinaire romans. En terecht!’ Foodies ‘De
verrukkelijkste roman sinds tijden. Een origineel
gegeven, vermengd met een ﬂinke scheut passie
en magie, levert een voortreﬀelijk boek op!’
Cosmopolitan ‘Een lief, teder en sprookjesachtig
boek.’ Hebban.nl
De stilte van de vrouwen Pat Barker 2019-06-29
Pat Barker De stilte van de vrouwen De Trojaanse
Oorlog draaide om één vrouw, die zelf nooit aan
het woord was – tot nu, in De stilte van de
vrouwen van Pat Barker. Voor de lezers van
Mythos van Stephen Fry. Wanneer haar stad in
handen valt van de Grieken, is Briseïs’ leven
geruïneerd. Haar man en broers worden
vermoord en zijzelf verandert van koningin in
gevangene, de oorlogstrofee van de goddelijke
strijder Achilles. Tijdens de lange, bittere oorlog
werden ontelbaar veel vrouwen uit hun huis
geroofd en aan de strijders toebedeeld. De
Trojaanse Oorlog staat bekend als een
mannenepos, maar hoe verging het de vrouwen,
door de geschiedenis de mond gesnoerd? De
stilte van de vrouwen is een historische roman
geïnspireerd op de Griekse mythologie, over het
leven van een vrouw te midden van de chaos van
een van de beroemdste oorlogen van de
geschiedenis, waarin zij vecht voor haar vrijheid.
‘Een vlijmscherpe draai aan de Ilias. IJzersterk,
moedig en krachtig.’ – The Times
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