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If you ally obsession such a referred Cravat Sales Company Master Budget Solution books that will have enough money you worth, get the categorically best seller from us currently from several preferred authors. If you desire to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more
ﬁctions collections are along with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Cravat Sales Company Master Budget Solution that we will enormously oﬀer. It is not as regards the costs. Its just about what you compulsion currently. This Cravat Sales Company Master Budget Solution, as one of the most
committed sellers here will totally be among the best options to review.

Tot in de dood Peter James 2016-10-04 Wordt Brighton geconfronteerd met de eerste seriemoordenaar in jaren? 'Tot in de dood' is het nieuwe
deel in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie eenmaal aan een Roy Grace-thriller begint, is
voor zijn omgeving onbereikbaar.' De laatste woorden die Jamie van zijn verloofde Logan hoort, zijn in een paniekerig telefoongesprek. Zij is
zojuist de ondergrondse parkeergarage van hun ﬂat in Brighton in gereden. Jamie hoort haar gillen en dan is de lijn dood. De politie is er snel
maar Logan is verdwenen. Diezelfde dag graven werklui in een park aan de andere kant van de stad de resten op van een vrouw die ruim
dertig jaar geleden als vermist werd opgegeven. Roy Grace en zijn team zien geen verband tussen de twee zaken, maar dan verdwijnt er weer
een vrouw in Brighton en opnieuw wordt vlak daarna een vermist persoon opgegraven. Wordt Brighton geconfronteerd met de eerste
seriemoordenaar in jaren? Peter James is een van de bestverkopende thrillerauteurs ter wereld.
De perfecte moord Peter James 2011-09-30 Victor en Joan zijn twintig jaar getrouwd en praten nauwelijks nog met elkaar. Victor heeft het
helemaal gehad met zijn baan en wordt in beslag genomen door zijn bezoekjes aan zijn favoriete prostituee Kamila. Joan heeft zich neergelegd
bij het feit dat Victor nooit meer écht naar haar kijkt en dat ze elke nacht wakker ligt van zijn gesnurk. Haar wraak is zoet: op Victors
creditcard koopt ze duur sexy ondergoed om haar geheime minnaar Don te imponeren. Terwijl de rekeningen hoog oplopen en hij tot
overmaat van ramp ook nog zijn baan kwijtraakt, beseft Victor dat Joan uit de weg ruimen de enige manier is om zijn droom te verwezenlijken:
met Kamila samen leven. Maar Victor blijkt niet de enige te zijn die een moord beraamt...
Noli me tangere Filippijnsche roman José Rizal 2007
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt
om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet
als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste
verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de
twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld
schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack
Obama.
Perfectie Peter James 2012-10-02 Nadat John en Naomi hun zoontje verloren aan een genetische ziekte, blijken ze beiden drager te zijn. De
kans dat een nieuw kind de ziekte ook zal hebben is zeer groot. Dan horen ze over een arts die een methode ontwikkelde die het gendefect
uitsluit. Het lijkt een droomkans. Aan de lijst met mogelijkheden hadden ze wellicht moeten zien dat er iets niet klopte; kleur ogen, kleur haar,
intelligentieniveau... Maar nu is het te laat, Naomi is zwanger en al direct is er iets gruwelijk mis
De vrouw als eunuch Germaine Greer 1975 Polemisch pleidooi voor de emancipatie van vrouw en man, waarin de onderwerping van de vrouw
vanaf bijbelse tijden tot heden wordt beschreven en geanalyseerd.
Jack Rustig Frederick Marryat 2021-03-24 Book Excerpt: nzij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk geluktehet den dokter
een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deedverschijnen, die nu de meiden riep om mevrouw naar boven te dragen. Zookreeg
onze aesculaap ten laatste de handen vrij, om zich te bemoeienmet den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. MeneerRustig gaf
met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen vanpijn, opheldering van het voorgevallene en intusschen was de dokterbezig hem
de kousen uit te trekken. De behandeling van den geneesheergaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem vrij wat
meerhinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk
hadgemaakt op de gelijkheid en de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde een pleister te
leggen."Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gijaan de dwaze toegeeﬂijkheid van mevrouw tegenoverRead More
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson 1995
Een vrouw maakt een plan Maye Musk 2020-06-09 Maye Musk, topmodel, ondernemer en moeder van Elon Musk, overtuigt in haar boek ‘Een
vrouw maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en schoonheid. Maye Musk, topmodel en ondernemer, overtuigt in ‘Een vrouw
maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en schoonheid. Het succes van Maye, die de moeder van Elon Musk is, kwam niet
vanzelf. Zij begon op haar 15e al als model te werken, maar bereikte haar grote doorbraak pas toen ze in de zestig was. Nu, op 72-jarige
leeftijd, staat zij nog volop in het leven. Naast model, spreker, schrijver, en entrepreneur, is zij ook inﬂuencer. Dit is het verhaal van een
krachtige onafhankelijke vrouw die inspireert met levenslessen over familie, carrière, gezondheid, en avontuur. Maye Musk vertelt openhartig
over haar veelbewogen leven, en laat zien hoe ze armoede overwon, geweld versloeg, en vele tegenslagen op haar pad de baas werd. Met
een plan, zegt ze, is het nooit te laat voor succes. Maye Musk (Zuid-Afrika) is sinds haar 15e model en brak internationaal door toen ze in de
60 was. Ze stond op de cover van alle bekende modebladen en is nog volop aan het werk. Maye is entrepreneur, spreker en inﬂuencer, en de
moeder van Elon Musk.
Dodemansrit Peter James 2022-06-13 Carly is betrokken bij een verkeersongeval waarbij iemand overleed. Het slachtoﬀer is familie van een
maﬃabaas. Ze is haar leven niet meer zeker... Dodemansrit is deel 7 in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen lost te lezen
zijn. Carly Chase is nog in shock, tien dagen nadat ze betrokken was bij een verkeersongeval waarbij een student van de Brighton University
om het leven kwam. Dan krijgt ze een bericht waardoor haar leven in een nachtmerrie zal veranderen: het slachtoﬀer blijkt familie te zijn van
een Amerikaanse maﬃabaas en de bestuurders van de andere twee voertuigen die betrokken waren bij het ongeluk zijn gemarteld en
vermoord teruggevonden. Inspecteur Roy Grace geeft Carly het advies onder te duiken en haar identiteit te veranderen; zij zou wel eens het
volgende slachtoﬀer kunnen zijn. Carly weigert dit; ze weet dat de maﬃa haar prooi toch wel vindt, en als de politie niet in staat is hen te
stoppen, dan zal ze dit zelf moeten doen. Maar de moordenaar is haar al een stap voor: hij heeft haar in het vizier en wacht op het juiste
moment om toe te slaan...
De jungleboeken Rudyard Kipling 2015-11-09 Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van Midas Dekkers
Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatieﬁlm van Disney.
Maar weinig mensen zijn bekend met de boeken waarop de ﬁlm gebaseerd is – en waarvan de ﬁlm sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een
verzameling verhalen en gedichten met de jungle als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit oeroude
dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest op de
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verbeelding van generaties lezers.
Glasarchitectuur Paul Scheerbart 2005 Lofspreuken op de glasarchitectuur uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar (1863-1915).
Doodsimpel Peter James 2009-10-31 Op zijn vrijgezellenavond wordt Michael door zijn vrienden voor de grap levend begraven. De vrienden
krijgen echter een fataal auto-ongeluk. Niemand weet waar Michael is... Een zaak voor Roy Grace. Een macabere grap loopt gruwelijk uit de
hand. Michael Harrison gaat bijna trouwen. Zijn vrienden besluiten hem eens ﬂink te grazen nemen en verzinnen een sinistere grap. Op zijn
vrijgezellenavond voeren ze hem dronken, waarna ze hem achterlaten in een doodskist met een ﬂes whisky en een walkietalkie. Maar
wanneer de vrienden wegrijden om hem een paar uur ﬂink te laten zweten, krijgen ze een fataal ongeluk Niemand weet waar Michael is, ook
Michael zelf niet, die langzaam ontwaakt uit zijn roes Met nog maar drie dagen te gaan voor de bruiloft, wordt hoofdinspecteur Roy Grace
ingeschakeld door de bloedmooie en zeer bezorgde verloofde, Ashley Harper. Met maar bar weinig aanknopingspunten moet Grace aan de
slag. Zelfs Mark Warren, Michaels beste vriend en zakenpartner, en bij uitstek degene die zou moeten weten waar Michael uithangt, kan hem
niet verder helpen. Gaandeweg komt Grace erachter dat de meerdere mensen baat zouden kunnen hebben bij de verdwijning van Michael
meer dan iedereen zich realiseert. Want de een zijn dood is de ander zijn brood dooimpel...
Dodelijke aﬀaire Peter James 2022-06-13 Een rijke man trouwen is makkelijk, van hem af komen is lastiger, daarvoor zijn bepaalde
vaardigheden vereist, maar oefening baart kunst. Roy Grace wil een zwarte weduwe ontmaskeren. 'Dodelijke aﬀaire' is deel 12 in de Roy
Grace-serie van Peter James waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie eenmaal aan een Roy Grace-thriller begint, is voor zijn
omgeving onbereikbaar.' Jodie Bentley had als kind twee grote wensen: mooi zijn en rijk worden. Het eerste heeft ze bereikt met behulp van
plastische chirurgie en nu werkt ze hard aan het tweede doel. Haar idee daarover is simpel: je kunt het zelf verdienen of je kunt een rijke man
zoeken. Zo’n man trouwen is makkelijk, van hem af komen is lastiger, daarvoor zijn bepaalde vaardigheden vereist, maar oefening baart
kunst... Rechercheur Roy Grace is de Black Widow op het spoor. Meer en meer dringt het tot hem door dat deze moordenaar een zeer
gevaarlijke, doortrapte vrouw moet zijn. Hij mag haar niet onderschatten, voordat ze meer slachtoﬀers weet te maken. Peter James is een van
de bestverkopende thrillerauteurs ter wereld.
Geen rust voor de doden Andrew F Gulli 2012-04-15 Zesentwintig auteurs drukken elk hun stempel op het verhaal en bouwen de spanning
op naar een explosieve ﬁnale. Wanneer Christopher Thomas, curator van het McFall Art Museum in San Francisco, wordt vermoord en zijn lijk
in een ijzeren maagd in een Berlijns museum wordt gevonden, is zijn vrouw Rosemary de hoofdverdachte. Ze wordt berecht, veroordeeld en
geëxecuteerd. Tien jaar later is ex-rechercheur Jon Nunn ervan overtuigd dat men de verkeerde ter dood heeft gebracht. Hij wil iedereen die
aanwezig was tijdens de nacht dat Christopher stierf, bijeenroepen om de waarheid te achterhalen. Maar de moordenaar stelt alles in het werk
om ervoor te zorgen dat het verleden begraven blijft...
Het boek van de hoveling Baldassare Castiglione 2000 Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507 over de volmaakte hoveling
en de volmaakte hofdame.
Ik ben mijn eigen vrouw Charlotte von Mahlsdorf 1994 Autobiograﬁe van de Oostberlijnse travestiet en emancipatiestrijder.
Furie van de valk Wilbur Smith 2014-04-05 Wilbur Smith De meester van de Afrikaanse avonturenroman De diamantmijnen van Rhodesië
bieden voor velen de kans hun grootste dromen te verwezenlijken. Ook Zouga ziet zijn succes te midden van de mooie natuur en de
goudvlaktes in het noorden al voor zich. Maar niets van wat Zouga had verwacht komt uit, en hij belandt in een hachelijk en duizelingwekkend
avontuur. Furie van de valk maakt deel uit van de Ballantyne-serie over het veelbewogen leven van de familie Ballantyne van 1860 tot 1980 in
Rhodesië, het huidige Zimbabwe. Internationale bestseller `Wat een actie! Daily Telegraph
De Odussee van Homeros Homerus 1890
Schijndood Peter James 2013-09-27 Een stalker heeft het gemunt op rockster Gaia, die voor een aantal dagen in Brighton is. Inspecteur Roy
Grace is gewaarschuwd dat de stalker wellicht nu in Brighton is, wachtend, wachtend en plannend... Een nieuw boek in de serie over
inspecteur Roy Grace! Voor LA ﬁlmproducer Larry Brooker is dit de ﬁlm die hem het fortuin moet gaan brengen waar hij zo lang op heeft
gewacht voor rockster Gaia, die er naar snakt om ook serieus genomen te worden als actrice, is dit de rol die haar wellicht een felbegeerde
Oscarnominatie kan opleveren Voor Brighton, is de publiciteit die een grote Hollywoodﬁlm over de stads grootste liefdesverhaal, dat van
Koning George IV en Maria Fitzherbert, geschoten binnen haar stadsgrenzen, met zich meebrengt, onbetaalbaar. Voor inspecteur Roy Grace is
het een nachtmerrie die zich voor zijn ogen voltrekt. Een obsessieve stalker heeft het op Gaia gemunt. Enkele dagen voordat ze vanuit haar
huis in Bel Air zou vertrekken naar Brighton wordt er een aanslag op haar leven verijdelt. Roy Grace is gewaarschuwd dat de stalker wellicht
nu in Brighton is, wachtend, wachtend en plannend In `Schijndood is de veelbekroonde schrijver Peter James op zijn best. Deze thriller zorgt
ervoor dat je actrices en hun stalkers met andere ogen zult bekijken Internationale recensies voor `Schijndood Peter James is in topvorm in dit
boek! The Times In `Schijndood toont Peter James wederom aan dat hij het vermogen heeft om intelligente plots te schrijven. The Daily Mail
Een verslavende thriller Dailey Express
BACCHAE Euripides 1973
Architectuur & vooruitgang Yves Schoonjans 2007
De lotgevallen van Pieter Simpel Frederick Marryat (Kapitein) 188?
De Dandy, of, De overschrijding van het alledaagse André Hielkema 1989 Essays over het dandyisme en diverse bekende
vertegenwoordigers ervan.
Gevaarlijk spel met de liefde Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos 1980 Openhartige brieven van twee voormalige geliefden over hun
liefdesavonturen, waarin de auteur het cynisme en de zedeloosheid van zijn tijdgenoten schildert.
Stedenatlas Jacob van Deventer Reinout Rutte 2018 De oudst bewaarde kaarten van Belgische en Nederlandse steden verzameld in één
atlas. Tussen ongeveer 1545 en 1575 bracht Jacob van Deventer, die het vak van cartograaf leerde aan de Universiteit van Leuven, de steden
van de Oude Nederlanden in kaart. In deze monumentale atlas worden voor de eerste keer alle 226 steden afgebeeld. Jacob van Deventers
kaarten zijn unieke kunstwerken en vormen een onschatbare informatiebron over de steden in de Lage Landen, de meest verstedelijkte regio
van Europa. De stadsplattegronden worden geroemd om hun betrouwbaarheid, fraaie uitvoering en uniformiteit. Over Van Deventers
monsterproject, waaraan hij dertig jaar werkte, is verbluﬀend weinig bekend. In het eerste deel van dit boek komen leven en werk van de
cartograaf grondig aan bod, doorspekt met nieuwe inzichten. De plattegronden van de 226 steden zijn in het tweede deel verrijkt met kaarten
over de evolutie van de stad. Recente luchtfoto's maken duidelijk in hoeverre de plattegronden van de steden die Jacob van Deventer tekende
zijn veranderd. - Website uitgever.
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De man in het hoge kasteel Philip K. Dick 2016-04-28 Wat als de geschiedenis zoals wij die kennen nooit heeft plaatsgevonden? In deze
nachtmerrieachtige dystopie hebben Duitsland en Japan de Tweede Wereldoorlog gewonnen. Noord-Amerika is opgedeeld in verschillende
territoria: de westkust is Japans grondgebied, de oostkust maakt deel uit van het enorme nazirijk. In een neutrale buﬀerzone tussen beide
wereldmachten woont de mysterieuze schrijver van een underground bestseller op een bewaakt landgoed, Het Hoge Kasteel. Zijn immens
populaire boek, dat verboden is door de Duitsers, is een herschrijving van de geschiedenis, waarin de asmogendheden wél verslagen zijn.
Maar bestaat hij wel echt? En is hij wel wie hij zegt dat hij is? De man in het hoge kasteel biedt een verontrustende inkijk in een alternatieve
wereld. Onze 'echte' geschiedenis is in een duister verleden veranderd en de vraag rijst of de werkelijkheid er eigenlijk wel toe doet.
Op sterven na dood Peter James 2009-10-31 Op 11 september 2001, ruikt Ronnie Wilson de kans van zijn leven: de chaos van New York
geeftt hem een alibi om zijn mislukte leven in Brighton voor eeuwig achter zich te laten en opnieuw te beginnen. 'Op sterven na dood'' is het
vierde deel in de Roy Grace-serie van Peter James waarvan alle delen afzonderlijk te lezen zijn. 'Wie eenmaal aan een Roy Grace-thriller
begint, is voor zijn omgeving onbereikbaar.' Als Ronnie Wilson bij het opstaan had geweten dat hij een paar uur later dood zou zijn, had hij zijn
dag toch wat anders gepland Te midden van de rokende puinhopen van de Twin Towers, op de tragische ochtend van 11 september 2001,
ruikt Ronnie Wilson de kans van zijn leven: de chaos in New York verschaft hem een alibi om zijn mislukte leven en huwelijk in Brighton voor
eeuwig achter zich te laten en in een ander land opnieuw te beginnen. Vijf jaar later worden de stoﬀelijke resten van een vrouw in een rioolput
in Brighton gevonden, en het onderzoek dat volgt leidt Roy Grace over de halve aardbol. Dan duikt er een tweede lichaam op in de koﬀerbak
van een verlaten auto in Australië. Forensisch onderzoek wijst uit dat het opnieuw om een vrouw uit Brighton gaat Peter James verweeft op
ingenieuze wijze verschillende verhaallijnen die zich afwisselend afspelen in Brighton, Melbourne en New York. Peter James is een van de
bestverkopende thrillerauteurs ter wereld.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden
door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een
goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het
draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Toen ik fotograaf was Felix Nadar 2013-11-26 Félix Nadar (1820-1910) heeft zich inde loop van zijn leven met zoveel disciplines
beziggehouden dat een latere vriend, toen deze hem nog niet persoonlijk kende, veronderstelde dat er een heel regiment Nadars waren,
onder wie een ballonvaarder, een fotograaf, een romanschrijver en een karikaturist. Hoewel hij zich inderdaad op al deze terreinen
verdienstelijk heeft gemaakt, dankt Nadar zijn blijvende faam toch vooral aan zijn werk als fotograaf. Vele beroemdheden uit zijn tijd heeft hij
met de camera vereeuwigd: van de gebroeders Goncourt, vader en zoon Dumas, Gustave Flaubert en George Sand, Sarah Bernardt en Charles
Baudelaire tot Gérard de Nerval en Théophile Gautier. Nadar werd in Parijs geboren als Gaspard Félix Tournachon. Hij studeerde korte tijd
medicijnen en was tegelijkertijd werkzaam in de journalistiek. Aanvankelijk geïnspireerd door zijn broer, die in Parijs een fotostudio had
geopend, begon Nadar in 1855 zijn carrière als fotograaf. Van jongs af aan heeft hij echter ook de wens gekoesterd schrijver te worden. Van
de vijftien boeken die hij publiceerde - merendeels autobiograﬁsche werken - is Toen ik fotograaf was, dat hij op zijn tachtigste schreef, het
bekendste. Het boek wordt vaak aangehaald wanneer de opkomst (en tevens bloeitijd) van de fotograﬁe ter sprake komt. In veertien
afzonderlijke verhalen blikt hij terug op de belangwekkende gebeurtenissen en belevenissen uit zijn leven als fotograaf. Met een scherp
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geheugen beschrijft hij wetenswaardigheden op het gebied van de fotograﬁe en voorvallen in de kring van schrijvers en kunstenaars met wie
hij verkeerde. Bovendien vertelt Nadar met verve over de vele wetenschappelijke ontdekkingen die zulke grote maatschappelijke
veranderingen teweeg zouden brengen. Toen ik fotograaf was biedt een treﬀend en authentiek beeld van de negentiende eeuw in met name
het Parijse artistieke milieu.
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.
Wat Maisie wist Henry James 1979
Doodsklok Peter James 2015-02-03 Bij een roofoverval op een landhuis in Brighton komt de hoogbejaarde bewoonster om het leven. De familie
zet alles op alles om het antieke horloge dat ontvreemd is terug te krijgen. Het negende deel in de Roy Grace serie van Peter James. Bij een
roofoverval in Brighton komt de bejaarde bewoonster om het leven. Hoewel de buit miljoenen waard is, gaat het de familie alleen om een
antiek horloge, dat voor hen van onschatbare waarde is. Alles zullen ze ervoor doen om het terug te krijgen, álles. De zoektocht brengt
inspecteur Roy Grace in de wereld van het antiek en uiteindelijk leidt het spoor terug in de geschiedenis, naar het New York van 1922. Roy
Grace vindt een connectie met de maﬃa en moet op zoek naar een moordenaar die gedreven door woede en hebzucht tot het uiterste gaat.
Peter James schiet met elk nieuw boek naar nummer 1 in de bestsellerlijsten in Engeland.
De spektakelmaatschappij Guy-Ernest Debord 2001 Hegeliaans-marxistische kritiek op de kapitalistische maatschappij en op de revolutionaire
stromingen die het kapitalisme hebben bestreden.
Berlijnse jeugd Walter Benjamin 1974
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het beklemmende verhaal
van een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur, waarin horror en romantiek
gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag
hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel
raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd
behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder
potlood, pen en penseel."
De kunst van het koken Julia Child 2004
Het verhaal van Genji Murasaki Shikibu 2021
Op dood spoor Peter James 2009-10-31 Brian Bishop’s vrouw is vermoord. Roy Grace graaft diep in het leven van het gerespecteerde
echtpaar en komt tot de conclusie dat alles geheel anders is dan op het eerste gezicht lijkt. In de nacht dat Brian Bishop zijn vrouw
vermoordde, was hij zo'n honderd kilometer van huis en lag hij te slapen. Tenminste, zo lijkt het voor inspecteur Roy Grace, die het onderzoek
leidt naar de perverse moord op de jonge Katie Bishop, een bekend en mooi gezicht in het chique uitgaansleven van Brighton. Heeft Brian het
onmogelijke gepresteerd door op twee plaatsen tegelijk aanwezig te zijn geweest? Of is er sprake van een gestolen identiteit of is hij
misschien toch een ingenieuze leugenaar? Grace graaft dieper in het leven van het gerespecteerde echtpaar en komt tot de conclusie dat
alles geheel anders is dan op het eerste gezicht leek. En dan graaft hij iets te diep – en plotseling staat het wankele evenwicht in zijn
persoonlijke leven op instorten...
Drie en negentig Victor Hugo 1874
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