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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
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix

beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison

Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de

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.

dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de

De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.

puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden!

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

Getrouwde minnaars Jackie Collins 2013-11-14 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit

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

lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen

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

gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een jonge, blonde en sexy personal trainer. Ze spaart voor haar eigen studio en laat het wilde LA-

oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt

leventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als een blok voor

ze met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.

Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een toekomst met de vrouw van zijn dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen…

Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is

Jackie Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills en kent het leven van de rich & famous als geen ander.

verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging.

Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon,

Er is cash nodig en Alex ́ bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt,

briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur Archie

kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof

Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en

dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In

alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder

het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende

dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat

soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de meest

zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)

vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.

The Travels of a T-Shirt in the Global Economy Pietra Rivoli 2009-03-03 Pietra Rivoli is an economics professor at Georgetown University, where the question "Who

Het lied van de bomen Julie Cantrell 2013-04-10 Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de crisisjaren. Ze wil niets liever dan ontsnappen aan haar

made your T-shirt?" set her on a quest. On her journey she found that globalization is just as much about history and politics as it is about economics.

ellendige bestaan: een gewelddadige vader en een moeder die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar een plaats waar ze zich echt thuisvoelt. Dan

De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen

ontdekt Millie de sleutel van een kist die verrassende geheimen uit vorige generaties van haar eigen familie onthult. Wanneer haar leven een tragische wending

geld voor de dokter, maar Kino duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat

neemt, kan Millie dankzij de mysterieuze inhoud van deze kist eindelijk de langdurige vicieuze cirkel van waanzin en mishandeling in haar familie doorbreken. Door

ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana

dit alles heen ondergaat Millie de ontroerende ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd wordt haar vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie dankzij de

op een avond besluit de parel terug in zee te gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...

kracht van vergeving uiteindelijk de weg vinden naar echte vrijheid?

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

Scheikunde voor Dummies John T. Moore 2005 Dit boek behandelt de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop natuurkunde.

echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.

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

De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet

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.

haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de gevangene van de Winterkoningin. Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen

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?

dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de Scepter is gestolen

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

door de IJzerfae, maar niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer van de ondergang redden?

verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest

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

getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus

gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon

(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft

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

direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
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