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samenleving, zoals de handdruk, de omhelzing, de schouderklop en de
vele contactvormen in de sfeer van erotiek en sex.
Bengaals vuur, of De macht van de rede Amitav Ghosh 1989 Een
weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt
verwijderd van zijn land.
Alibaba Duncan Clark 2016-11-03 Honderden miljoenen Chinezen
maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang was een van
de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol
in de consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het
Jack Ma gelukt om in vijftien jaar tijd een van de grootste
internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige
afkomst te overstijgen en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe
kijkt de Chinese overheid aan tegen de opkomst van de internetgigant?
Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba,
ontmoette Jack Ma voor het eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar
Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark
toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma
exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en meeslepend

Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het
dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar,
tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen.
Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van
een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar
wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de
lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is
het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar
werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden
teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de
ene kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met
miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van
Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Intiem gedrag Desmond Morris 1993 Beschouwing over de menselijke
behoefte aan intimiteit en talloze uitingen hiervan in de menselijke
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relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.
Tot stof vergaan / druk 1 Tami Hoag 2004 Een voormalig FBI-agente
maakt samen met een vroegere collega jacht op een seriemoordenaar die
vrouwen verbrandt.
Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur
van de headlines van morgen. Dan Brown `De erfgenaam van Tom
Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op
mysterieuze wijze overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste
informant naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is
echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er
zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van
naam en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel aanvraagt
wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang
gezet. Met een ophanden zijnde verwoestende aanval op de Verenigde
Staten ziet de kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om
zich te wenden tot anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de
meest gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie,
met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden
aangezien ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacherthriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de
hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar
dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft
problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en
Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een
stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61
uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire
wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De
Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack
Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger
Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47
talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes
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Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.
De collectieve psyche in recht en staat H. L. A. Visser 1916
Gedichten 1820 John Keats 2014-05-15 In 1820 publiceerden de
jonggestorven dichters Keats en Shelley allebei hun laatste en beste
bundel. Toen Keats een jaar later aan de tering gestorven was, schreef
Shelley een befaamd gedicht als in memoriam; nog een jaar later kwam
hijzelf om bij een schipbreuk. De beide bundels en de lijkzang vormen de
inhoud van dit boek. Keats bundel Lamia, Isabella, Agnietenavond en
andere gedichten is minder beroemd om de in de titel genoemde
gedichten dan om het lange fragment `Hyperion en om de vijf odes (aan
een nachtegaal, op een Grieks mengvat, aan Psyche, aan de herfst en aan
de neerslachtigheid), die evenzoveel hoogtepunten van de Engelse poëzie
uitmaken. Shelleys Prometheus ontketend, een lyrisch drama in vier
bedrijven, met andere gedichten bevat een toneelstuk dat misschien
onspeelbaar is, maar dat wel een staalkaart biedt van zijn revolutionaire
denken én van zijn poëtische genie. Bij de andere gedichten zijn
klassiekers als `Ode aan de westenwind , `De wolk en `Aan een
leeuwerik . Adonaïs, een elegie op de dood van John Keats bevat een
aantal strofen die den treuren uit zijn afgedrukt in
overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest, merkt algauw dat
Shelley juist wars is van elk cliché.
Vlucht naar de vrijheid Hans Bots 1985 Herdenkingsboek van de
herroeping van het Edict van Nantes (1685) toen talloze Hugenoten naar
de Nederlanden vluchtten.
Het groene pad Anne Enright 2015-09-23 Wanneer haar oudste zoon
Dan aankondigt priester te willen worden, sluit Rosaleen Madigan zich
op in haar kamer. In de jaren die volgen verlaten haar vier kinderen een
voor een het ouderlijk huis. Dan vertrekt naar New York, waar hij voor
zijn homoseksualiteit uitkomt en geconfronteerd wordt met de gevolgen
van aids; dochter Constance gaat naar Limerick en trouwt een man die
door haar moeder te min wordt bevonden; de altruïstische Emmet
vertrekt naar Afrika als ontwikkelingswerker; en de charismatische,
maar alcoholistische jongste dochter Hanna droomt van een carrière als
actrice in Dublin, maar verzandt in het moederschap. Wanneer de
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kinderen zich jaren later tijdens de kerstdagen herenigen en te horen
krijgen dat Rosaleen het huis wil verkopen, wordt ieder van hen
geconfronteerd met de beladen relatie tot hun moeder en tot elkaar, en
met het gemis van hun jaren geleden overleden vader. Het groene pad is
de meest indringende roman van Anne Enright tot nu toe, een roman
over de worsteling van een vrouw met het moederschap en de invloed
daarvan op haar kinderen.
Tussen de aanslagen Aravind Adiga 2012-01-30 Welkom in het stadje
Kittur. Kittur is gelegen aan de zuidwestelijke kust van India, ingeklemd
tussen de Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we mogen afgaan op
de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur een
uitzonderlijke mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-andcoming en losers, en van dichters en profeten, in een India zoals dat nog
maar nauwelijks beschreven is in de hedendaagse literatuur. Tussen de
aanslagen is een portret van het leven in een Indiaas stadje in de periode
tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en haar zoon Rajiv in
1991. Adiga beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn land
met de felheid van een underdog en de passie van een beeldenstormer.
Tussen de aanslagen is een briljant en gedurfd mozaïek van het leven in
India. Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in De Witte Tijger
vergroot Adiga opnieuw ons begrip van de wereld waarin we leven.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick Simpel raakt
ongewild betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen dat hij
onschuldig is, moet hij de echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat
als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Reading Comprehension Grade 6 Kelley Wingate 1995-03 Use these
paragraphs and stories to help students develop reading skills, improve
vocabulary, and reinforce comprehension. Includes 96 cut-apart flash
cards, answer keys, as well as award and completion certificates.
Tot op de laatste cent Jeffrey Archer 2021-05-19 Één miljoen dollar – dat
is het bedrag dat Harvey Metcalfe, de koning van de schimmige
transacties, heeft binnengehaald met loze beloften van een olievondst en
snelle rijkdom. Vier mannen – de erfgenaam van een graafschap, een
dokter in Harley Street, een kunsthandelaar in Broad Street en een
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docent in Oxford – zijn van de ene op de andere dag straatarm. Maar
ditmaal heeft Harvey de verkeerden bedrogen. De gedupeerde mannen
spannen samen en schaduwen hem van het casino van Monte Carlo tot
op de prestigieuze renbaan van Ascot en de geheiligde gazons van
Oxford. Hun plan is eenvoudig: de schurk het exacte bedrag afhandig
maken dat hij van ze gestolen heeft – tot op de laatste cent. Jeffrey
Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid
van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer
debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere
internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de
'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en
toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken'
doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na een
veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest
succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee
zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge
en op Mallorca.
Nomina geographica Neerlandica 1936
Spooklicht Hans van Kampen 1980 Een ufoloog laat zijn licht schijnen
over door sommigen waargenomen spooklichten.
De laatste man in de toren Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook
vraagt in Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is.
Het gebouw is dan wel omringd door sloppenwijken en er razen ook
continu vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar
Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai
is nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door welvarende Indiërs die in het
buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer projectontwikkelaar
Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te kopen om er
luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar
lang niet iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in
het gebouw en zijn bovendien op leeftijd. De spanningen tussen de
doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een kookpunt
wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de
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halsstarrige leraar Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het
gevaarlijk is om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline voor
de verkoop nadert, veranderen Masterjis buren in vijanden, en zijn
vrienden in samenzweerders. De laatste man in de toren is een
innovatieve en spannende roman over geld en macht, luxe en verlies,
hebzucht en moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich
aan te passen aan een snel veranderende wereld.
Tom Sawyer Mark Twain 1999
Zoals ze is Marian Keyes 2012-11-13 Maggie heeft altijd alles volgens
het boekje gedaan Tot ze ontdekt dat haar man, met wie ze negen jaar is
getrouwd, een affaire heeft en haar baas van plan is haar te ontslaan.
Dan stapt Maggie zomaar op een vliegtuig richting Californië. Daar doet
ze dingen die ze nog nooit heeft gedaan. Er zijn nonstop feesten,
iedereen ziet er fantatisch uit, de martini blijft stromen en zelfs de
palmbomen zijn dun. Maggie geniet van haar sprankelende nieuwe leven.
Tot ze ontdekt dat ze het liefste gewoon weer thuis zou willen zijn...
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige
Anamika Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New
Delhi met een fascinatie voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze
uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in de garage
van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele
nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met
een oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en
verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt
begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk
van eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Het oud-nederlandsch strafrecht Karel Johannes Frederiks 1918
Baan drie: Alex Archer Tessa Duder 1992 De 15-jarige Alex is een van
de favoriete zwemsters voor de nationale kampioenschappen in NieuwZeeland.
Een gewaarschuwd mens Jeffrey Archer 2016-04-21 Het vierde deel
van de verslavende Clifton-serie over een familie met een groot geheim
Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en
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maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende generaties uit de
familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat decennia en
continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun
lotgevallen en brengt hij op grandioze wijze een voorbij tijdperk tot
leven. De zestiger jaren zijn voor de families Clifton en Barrington een
roerige tijd. De geadopteerde dochter van Harry en Emma wil trouwen,
maar iemand fluistert haar aanstaande schoonmoeder giftige roddels in...
Ook in zaken zit het niet altijd mee: er zijn kapers op de kust die het
bestuur van het familiebedrijf naar zich toe proberen te trekken. Er
ontspint zich een spannende strijd vol wraak, blinde ambitie en verraad.
De pers over de boeken van Jeffrey Archer ‘Archer is een meesterlijk
entertainer.’ Time ‘Slimme plots, soepele stijl. Archer speelt een kat-enmuisspel met de lezer.’ The New York Times ‘Een verteller in de klasse
van Alexandre Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
Children's Books in Print, 2007 2006
City Publishing Cross Reference Directory 2006
Marxistische sociologie Tom Bottomore 1975
Signalen uit het stenen tijdperk Erich von Däniken 1992 Pleidooi om de
megalitische bouwwerken uit de Steentijd te beschouwen als opgericht
met behulp en ten behoeve van buitenaardse intelligenties.
Beknopte geschiedenis van Nederland James C. Kennedy 2017-02-03
Wereldwijd geloven veel mensen dat Nederland een uniek land is. Dat
heeft te maken met de onttrekking van veel land aan de zee, maar ook
met de Nederlandse handelsgeest, de markante culturele erfenis, de
religieuze diversiteit en een eeuwenoude traditie van tolerantie. Sinds de
negentiende eeuw zien de Nederlanders ook zelf hun land als moreel
voorbeeld, een land waarvan de morele superioriteit in buitenlands en
binnenlands beleid een inspiratie kan zijn voor anderen. In recente jaren
maakt het positieve zelfbeeld over Nederland plaats voor negatieve
percepties, nu het land zich volgens velen in een identiteitscrisis bevindt.
James Kennedy, zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse
moeder en zijn leven lang al geïnteresseerd en gespecialiseerd in de
Nederlandse geschiedenis, is de perfecte auteur voor deze Beknopte
geschiedenis van Nederland, van het vroegste begin tot nu. Hij beschrijft
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niet alleen de historische gebeurtenissen, maar plaatst deze ook in
internationaal perspectief en vergelijkt ze met ontwikkelingen in andere
Europese landen. James C. Kennedy (Orange City, Iowa, 1963) is dean
van University College Utrecht, hoogleraar moderne Nederlandse
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en columnist van dagblad
Trouw. Hij publiceerde eerder onder andere Nieuw Babylon in aanbouw,
Een weloverwogen dood en Bezielende verbanden.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Gevallen god Kate Atkinson 2015-05-04 ‘Inmiddels was de oorlog voor
hem een wirwar van willekeurige beelden die hem in zijn slaap
achtervolgden: de Alpen in het licht van de maan, een propellerblad dat
door de lucht vloog, een bleek gezicht in het water. Nou, succes dan
maar. Nu eens de penetrante stank van seringen, dan weer een lieflijk
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zuiver danswijsje. En altijd kwam aan het eind van de nachtmerrie het
onvermijdelijke einde zelf...’ Teddy, de geliefde jongere broer van Ursula
Todd uit Leven na leven, dichter in spe, RAF-piloot, echtgenoot en vader,
heeft in de Tweede Wereldoorlog veel doorstaan, maar niets viel hem zo
zwaar als verder te moeten leven in een toekomst die hij nooit had
verwacht. Gevallen god bewijst eens te meer dat Kate Atkinson een van
onze grootste schrijvers is.
Laksmi Tantra a Pancaratra Text Sanjukta Gupta 1972
Reading Comprehension Grade 7 Carson-Dellosa Publishing Company
1995-03 Use these paragraphs and stories to help students develop
reading skills, improve vocabulary, and reinforce comprehension.
Includes 96 cut-apart flash cards, answer keys, as well as award and
completion certificates.
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