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Colette Michèle Sarde 1980 Exclusive access to several collections of unpublished
letters and manuscripts and extensive interviews provide the basis for an account of
Colette's relationship with the notorious Willy, lesbian experiences, music-hall career,
and success as a writer
The Ice House Robert David MacDonald 1998-09 A drama of sexual jealousy between
three characters: a successful writer, his wife and his male secretary. The play
dramatically reveals the side effects of sexual fantasy as an aphrodisiac.
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag naar het
waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale
bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag
naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David
Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij
laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende
doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol,
zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus
hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
Entrepreneurship Heidi M. Neck 2016-11-30 From Heidi Neck, one of the most
influential thinkers in entrepreneurship education today, Chris Neck, an award-winning
professor, and Emma Murray, business consultant and author, comes this groundbreaking new text. Entrepreneurship: The Practice and Mindset catapults students
beyond the classroom by helping them develop an entrepreneurial mindset so they can
create opportunities and take action in uncertain environments. Based on the worldrenowned Babson Entrepreneurship program, this new text emphasizes practice and
learning through action. Students learn entrepreneurship by taking small actions and
interacting with stakeholders in order to get feedback, experiment, and move ideas

forward. Students walk away from this text with the entrepreneurial mindset, skillset,
and toolset that can be applied to startups as well as organizations of all kinds.
Whether your students have backgrounds in business, liberal arts, engineering, or the
sciences, this text will take them on a transformative journey.
Storytelling in Luxury Fashion Amanda Sikarskie 2020-11-22 This book examines the
ways in which luxury fashion brands use their heritage in their digital storytelling and
marketing. With chapters from authors in China and Macau (PRC), India, Romania,
Turkey, the United Kingdom, and the United States, covering British, Chinese, French,
Japanese, Indian, Italian, and Turkish brands, this truly global collection is the first book
of its kind devoted solely to the emerging study of digital heritage storytelling. This
method of reaching potential consumers and perpetuating brand identity is a hugely
important factor in the marketing of luxury brands and has yet to be studied
comprehensively. The book will be of interest to scholars working in fashion studies,
fashion history, design history, design studies, digital humanities, and fashion
marketing.
The Other Woman Sidonie-Gabrielle Colette 1971 Short stories and a novella, first
posthumously published in France as Mon Amie Valentine. Set in France of the 1920's.
Europa in sepia Dubravka Ugresic 2015-05-19 In Europa in sepia dwaalt Dubravka
Ugrešic van de Amerikaanse Midwest tot Zuccotti Park, en van de Ierse Aran-eilanden
tot Jeruzalems Mea Shearim, van de tristesse van de Nederlandse Vinex-wijken tot de
rellen in Zuid-Londen. Ondertussen stipt ze tal van kwesties aan, van de lusteloosheid
in Centraal-Europa tot de verveling in de Lage Landen. Met een vinger aan de pols van
een uitgeput Europa en een andere aan die van postindustrieel Amerika, onderzoekt
Ugrešic de fall-out van politiek falen en de vuilnisbelt van de populaire cultuur. Met
compassie en vol melancholische twijfel schrijft ze in deze essaybundel over de
verdwijning van de toekomst, de zorg over het feit dat er geen nieuwe utopieën zijn
verschenen na de ineenstorting van het communisme, en hoe onze tijd er een is van
ongebreidelde nostalgie en zucht naar het verleden. Getemperd door Ugrešic’ lichte
toon en haar instinct voor het absurde, is Europa is sepia een bundel vol betoverende
wanhoop.
De zaak 40/61 Harry Mulisch 1976 Als artikelenreeks eerder in "Elsevier's weekblad"
gepubliceerd ooggetuigeverslag van het te Jeruzalem gehouden proces tegen de
jodenvervolger Adolf Eichmann (1906-1962).
Arts of Africa Jean Pigozzi 2005 Nurtured by historic aesthetic roots, sub-Saharan
African artists have continued to absorb and transform external influences in
extraordinary ways. The Jean Pigozzi Collection, the best-endowed contemporary
African art collection in the world, shows how the rich values, forms, and cultural history
of Africa have been incorporated, even into new media. This catalog of the collection
included in the Grimaldi Forum exhibition profiles the work of 30 leading artistspainters, photographers, sculptors, and video artists. The artists featured include
Seydou Keéta, Frédéric Bruly Bouabré, Malick Sidibé, Moke, Chéri Samba, Romuald
Hazoumé, and Bodys Isek Kingelez.
De zendelingsvrouw Jody Hedlund 2012-08-31 Priscilla White droomt niet van trouwen
of moederschap. Ze voelt zich door God geroepen om zendingswerk te verrichten in
India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de zendingsorganisatie. Ze willen niet langer
ongetrouwde mannen en vrouwen het veld in sturen. Ook voor dokter Eli Ernest is het

nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla op zoek naar manieren om onder de
eis uit te komen. Al snel wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter
waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te verwezenlijken. Het lijkt een
klein offer, maar tijdens de zware reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben
dan ze had durven vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het schrijven van 'De
zendelingsvrouw' inspireren door het waargebeurde verhaal over het
zendelingsechtpaar Marcus en Narcissa Whitman. Eerder verscheen van haar hand de
roman 'De predikersbruid'.
Brittanicus Jean Racine 1998 This new version will open at The Albery Theatre (an
Almeida Theatre production) will open October 1998, with Diana Rigg and Toby
Stephens.
The Alcestiad Thornton Wilder 1977 The Alcestiad by Thornton Wilder tells the story of
Admetus, King of Thessaly (rich in horses), his wife Alcestis, and the triumphs and
tragedies they endure as favorites of the god Apollo. Every major event in their
marriage is a direct result of the interference of Apollo, though this is not made clear in
The Alcestiad. Rather, the extent of Apollo’s involvement is made clear in the
accompanying satyr play, The Drunken Sisters. -readingandruminations.wordpress.com.
Dodenrol Patricia D. Cornwell 2017-04-21 15 Kay Scarpetta Kay Scarpetta is een
privépraktijk voor forensische pathologie begonnen. Ze wordt uitgenodigd in Rome,
voor een speciaal onderzoek: een jonge Amerikaanse tenniskampioene is op wrede
wijze vermoord. Tot haar verbijstering ontdekt ze een connectie tussen deze moord en
die op een onbekende jongen in South Carolina, en lijkt het spoor te wijzen naar
Scarpetta's oude vijand, de psychiater dr. Marilyn Self. Patricia Cornwell is een van de
meest gelezen en gewaardeerde thrillerauteurs ter wereld. Ze is directeur van de
National Forensic Academy. Haar thrillers over Kay Scarpetta (waaronder Fataal
weekend, Al wat overblijft en Link) werden bestsellers en zijn veelvuldig bekroond,
onder meer met de Edgar Award en de Gold Dagger Award., de prijs voor de beste
Engelstalige thriller. 'Uitmuntend geschreven, goed uitgewerkte karakters en een
spannende en onverwachte ontknoping.' de Volkskrant
Bloodbrothers Richard Price 1976
Africa Explores Susan Mullin Vogel 1991 Deelnemende kunstenaars o.a.: Cheri
Samba, Iba Ndiaye, Sokari Douglas, Ouattara, Tshyela Ntendu, Mode Muntu, Kivuthi
Mbuno, Koffi Kouakou, Trigo Piula, Moke.
Colette Joanna Richardson 1983 Biografie van de Franse schrijfster (1873-1954)
Geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen Neil MacGregor 2011-12-02 'Zeer
intelligent, verrukkelijk geschreven en uitermate fascinerend.' - The Spectator Een
geschiedenis van de wereld in 100 voorwerpen biedt een heel originele benadering van
de geschiedenis van de mensheid. Het gebruikt de voorwerpen die oude beschavingen
hebben achtergelaten als venster, waardoor we de werelden kunnen onderzoeken van
de mensen die daar en toen leefden. Maar niet alleen oude beschavingen komen aan
bod. Neil MacGregor geeft ons een blik in het leven van de makers en gebruikers van
al deze 100 voorwerpen: vanaf de oertijd tot aan het heden. MacGregor's doel is om
ons zoveel mogelijk te vertellen over het belang van de voorwerpen; over een stenen
pilaar die de gepreekte tolerantie van een Indiase keizer tegen zijn volk laat zien, over
de Spaanse munten die het begin van de globale valuta betekenden, over een zilveren

beker die de Romeinse dubbele houding ten opzichte van homoseksualiteit
demonstreert, of over een Victoriaans servies dat de impact van een rijk onthult. Elk
hoofdstuk dompelt de lezer onder in een vervlogen beschaving en elk hoofdstuk is
prachtig geïllustreerd met het betreffende voorwerp. De geschiedenis is hier een
caleidoscoop, vol met prachtige beelden en verrassende verhalen die onze wereld op
een tot nu toe onbekende manier presenteren. Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij
Unieboek | Het Spectrum bv Houten - Antwerpen www.unieboekspectrum.nl nur 680
Uitverkoren Carol Lynch Williams 2010-12-08 De dertienjarige Kyra is opgegroeid in
een zeer geïsoleerde gemeenschap. Haar vader heeft drie vrouwen, zijzelf heeft twintig
broers en zussen, en er zijn zelfs nóg twee kinderen op komst. Over haar leefomgeving
heeft Kyra zich nooit iets afgevraagd. Totdat ze langzaamaan steeds meer in contact
komt met de buitenwereld. In het geheim bezoekt ze de Boekenbus om verboden
boeken te lezen. En ze ontmoet Joshua, op wie ze verliefd wordt, terwijl Kyra haar
geliefde eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als Kyra vervolgens moet trouwen met haar
zestigjarige oom die al zes vrouwen heeft staat Kyra voor een wanhopige keuze. Hierbij
wordt ze geconfronteerd met geweld en haar eigen angst om haar familie voor altijd te
verliezen. Een krachtig en hartverscheurend boek over liefde en hoop. Het schrijnende
verhaal van een meisje dat worstelt om zichzelf en uiteindelijk de waarheid te vinden.
Meg Cabot
La voix humaine Francis Poulenc 1959 (Vocal Score). French Only.
U.S. News & World Report 1996
Koude aarde Sarah Moss 2009-10-31 Spannende roman over zes jonge archeologen
die afgesneden raken van de buitenwereld Nina vertrekt aan het begin van de zomer
met een team van zes jonge archeologen naar een uithoek van Groenland, in de hoop
sporen te vinden van oude Vikingnederzettingen. Terwijl de onderzoekers vorderen met
de opgravingen op een oude begraafplaats, grijpt een geheimzinnig virus om zich heen
in de rest van de wereld. De internetverbinding valt weg en de archeologen hebben
geen idee wat er in de buitenwereld gaande is. Nina heeft ondertussen
angstaanjagende dromen over wat er op de archeologische vindplaats is gebeurd, en
ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze s nachts stemmen en voetstappen hoort
bij hun tentenkamp. Ze begint zich af te vragen of ze er wel goed aan doen de oude
begraafplaats te verstoren. Wanneer het erop begint te lijken dat het vliegtuig dat hen
zou halen niet komt opdagen en zij een koude en geïsoleerde winter tegemoet gaan,
stapelen de irritaties zich op en valt de groep langzaam uiteen. In haar sfeervolle en
onheilspellende debuutroman beschrijft Moss haarscherp de onderlinge relaties tussen
mensen, de dreiging van het onbekende en de teloorgang van een beschaving. '
HR Angelo DeNisi 2017-05-24 4LTR Press solutions give students the option to choose
the format that best suits their learning preferences. This option is perfect for those
students who focus on the textbook as their main course resource. Important Notice:
Media content referenced within the product description or the product text may not be
available in the ebook version.
De wraak van Ramses Lucien De Gieter 1984
The War Against Excellence Cheri Pierson Yecke 2003 Yecke shows how radical
activists have endangered the education of all middle school children--especially those
who are gifted.
Secrets of the Flesh Judith Thurman 1999 A vivid portrait of one of the world great

writers and personalities chronicles the colorful life of Colette, from her diverse
marriages and affairs with both men and women to her literary success. By the National
Book Award-winning author of Isak Dinesen: The Life of a Storyteller. 40,000 first
printing.
Fangirl Rainbow Rowell 2014-06-04 Cath is fan van Simon Snow, maar zo zijn er wel
meer. Het enige verschil is dat een Simon Snow-fan zijn voor Cath net zo veel betekent
als kunnen ademen voor de rest van de mensheid. Als Cath niet over Simon Snow
leest, in boeken waarin hij de hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft ze fanfictie of
verkleedt ze zich als een van de personages uit de films.Tot nu toe was haar
tweelingzus Wren net zo gek op Simon Snow, maar nu ze gaan studeren is het
fangirlen er voor Wren wel een beetje af. Cath zal nu dus alleen door haar veelal
fictieve leven moeten gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar nieuwe kamergenoot
Reagan is in ieder geval vastbesloten om Cath een handje te helpen. Samen trekken
ze ten strijde tegen veeleisende docenten, manische ouders en sluimerende
verliefdheden en komt Cath erachter dat nerd zijn eigenlijk wel heel cool is.
Africa Now André Magnin 1991 Catalogus bij een expositie van eigentijdse Afrikaanse
kunst.
Geometry R.S. Millman 1981-12-21 Geometry: A Metric Approach with Models, imparts
a real feeling for Euclidean and non-Euclidean (in particular, hyperbolic) geometry.
Intended as a rigorous first course, the book introduces and develops the various
axioms slowly, and then, in a departure from other texts, continually illustrates the
major definitions and axioms with two or three models, enabling the reader to picture
the idea more clearly. The second edition has been expanded to include a selection of
expository exercises. Additionally, the authors have designed software with
computational problems to accompany the text. This software may be obtained from
George Parker.
Moneyball Michael Lewis 2012-02-02 Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major
League winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere
teams. Beane komt met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een
hoog slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de
statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball is een
spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld grote
successen boekt.
Gedichten en antigedichten Nicanor Parra 1972
Qu(e)erying Evangelism Cheri DiNovo 2005 "The book chronicles Cheri DiNovo's own
attempts as a minister to expand the membership of a rapidly shrinking congregation in
a poor, inner city Toronto neighborhood. As a result, DiNovo discovers that, in her
congregation's decision to evangelize among the marginalized and "queer" in their
neighborhood, church members are radically changed by realizing how "queer" or
different they are themselves."--Jacket.
Wetten van succes Robert Greene 2011-10-07 In de winter van 2006 leerde Robert
Greene de beroemde rapper 50 Cent kennen. Hun levensfilosofie bleek, ondanks grote
persoonlijke verschillen, veel overeenkomsten te hebben. De kracht van 50 Cent ligt in
zijn totale onbevreesdheid om meer risico te nemen dan een ander. Angst is een soort
gevangenis en die je beperkt je in je handelen: hoe minder je vreest, hoe succesvoller
je leven zal zijn. De wetten van succes zal de lezer inspireren over angst heen te

stappen en het succes tegemoet te treden: een fascinerend boek voor ondernemers en
managers. Meteen na verschijning prijkte De wetten van succes op de Amerikaanse
bestsellerlijsten.
Het Hollandse huis Ann Patchett 2019-10-24 Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog lukt het Cyril Conroy door een slimme investering een groot
vastgoedimperium op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden welvaart besluit hij het
Hollandse huis te kopen, een prachtig landgoed aan de rand van Philadelphia. Hij
koopt het als een verrassing voor zijn vrouw, maar het huis zal uiteindelijk alles en
iedereen waar hij van houdt te gronde richten. Het verhaal wordt verteld door Cyrils
zoon Danny. Hij en zijn zelfverzekerde en briljante zus Maeve worden na de dood van
hun vader op jonge leeftijd uit het Hollandse huis verbannen door hun stiefmoeder.
Opgegroeid in rijkdom keren ze nu terug naar de armoede waar hun ouders ooit aan
ontsnapt waren en het enige waar ze op kunnen rekenen is hun liefde voor elkaar.
Deze onverbreekbare band zal hun levens redden en hun toekomst bepalen. Ann
Patchett, wereldwijd bestsellerauteur van romans als Gemeengoed en Bel Canto, is
terug met een zeer krachtige roman: een rijk, veelgelaagd verhaal over de band tussen
een broer en zus, over het huis van hun jeugd en over een verleden dat hen maar niet
los kan laten.
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u
eigenlijk al besloten of u dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar
sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is
dat oordeel waard? Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in
Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe
besluitvorming werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in
een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten
te nemen.
Control of Land and Labour in Colonial Java Jan Breman 1983 Land reforms are
usually associated with political regimes trying to restructure rural society in accordance
with principles of equality and justice. In striking contrast the colonial land reform
discussed in this book led to the introduction of a land floor below which small owners
lost their property rights. Thus the regional authorities dealt very firmly with the agrarian
crisis which became manifest in Cirebon residency in West Java at the beginning of the
20th century. The study explores the historical background of these developments,
highlighting the role of agribusiness in the underdevelopment of the peasant economy.
Underlying the new, rather drastic policy was the colonial government's attempt to
encourage social differentiation at the village level in order to pave the way for
capitalistic agricultural development. Caught between the dominant interests of the
large-scale sugar estates in the area and the ideals of the protagonists of a doctrine of
more populist inspiration, the land reform was bound to fall short of the stated objective:
the development of a viable peasantry which would become the economic and political
backbone of a stable colonial order. The final part of the book, in which the analysis
shifts from the regional to the national level, discusses rural stratification and rural
policies in post-colonial Indonesia.
French Women Novelists Adele King 1989 A study of a female style of writing. French,
English and American theories of how women's creative imagination and use of
language may differ from conventional literary norms are examined in relation to the

work of five of the best 20th century French women writers.
The snowden files Luke Harding 2014-02-12 Niet alleen de e-mails, WhatsAppjes en
telefoongesprekken van potentiële vijanden van Amerika zijn bekeken en afgeluisterd,
maar ook die van miljoenen gewone burgers en regeringsleiders als Angela Merkel en
François Hollande. De NSA heeft daarbij samengewerkt met de Britse
inlichtingendienst GCHQ en internetbedrijven als Google en Facebook gehackt. Wat nu
naar buiten is gekomen, is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De
Snowden Files is het spannende verhaal van de opmerkelijkste klokkenluider aller
tijden. Minutieus laat auteur Luke Harding de stappen zien die Edward Snowden zette
om de informatie die hij heeft verzameld met de wereld te delen vermoedelijk gaf hij
50.000 tot 200.000 documenten aan journalisten door. Dit sensationele boek is het
meest complete verhaal over Edward Snowden: zijn werkwijze, zijn vlucht om uit
handen van Amerika te blijven en zijn intentie om de wereld te laten zien dat deze
afluisterpraktijken volledig uit de hand zijn gelopen en zich onttrekken aan elke vorm
van democratische controle.
De predikersbruid Jody Hedlund 2013-09-02 Engeland 1659. Elizabeth Whitbread moet
en zal een familie in nood te helpen. John Costin is vastbesloten Gods woord te
verkondigen. Maar dan komt de liefde onverwacht tussenbeide. Hoewel Elizabeth
probeert te doen wat goed is in Gods ogen, wijst John haar aanbod om te helpen met
de kinderen en het huishouden herhaaldelijk af. Als een vreemdeling het heeft gemunt
op Elizabeth om daarmee Johns werk als prediker een halt toe te roepen, ontdekt John
zijn ware gevoelens voor haar.
Goddess of Love Incarnate Leslie Zemeckis 2015-09-01 Lili St. Cyr was, in the words
of legendary reporter Mike Wallace, the "highest paid stripteaser in America." Wallace
was so fascinated by Lili that out of all the presidents and celebrities he interviewed
over a long career, towards the end of his life, she was the one he remained fixated on.
Her beauty had that kind of effect. Lili St. Cyr, the one time queen of burlesque, led an
incredible life –six marriages, romances with Orson Wells, Yul Brenner, Vic Damone, a
number of suicide attempts, all alongside great fame and money. Yet despite her fierce
will she lost it all; becoming a recluse in her final decades, she eked out a living selling
old photos of herself living with magazines taped over her windows. Goddess of Love
Incarnate will be the definitive biography of this legendary figure, done with the
cooperation of Lili's only surviving relative. But the book does more than fascinate
readers with stories of a byone era. St. Cyr was ahead of her time in facing the perils
and prejudices of working women, and the book offers a portrait of a strong artistic
figure who went against the traditional roles and mores expected of women at that time
St. Cyr was the first stripper to work in the swanky nightclubs on Sunset Boulevard.
She was the first stripper to work Las Vegas. She was at the top of her game for over
thirty years. And though she would feel conflicted by it, as do many women who feel the
push/pull of careers – especially controversial, button–pushing careers – Lili would
dismiss what she did as having no importance. But she wouldn't give it up – not for
millionaires and most certainly not for love. Based on years of research, Goddess of
Love Incarnate contains information and memorabilia that was almost lost forever. As
an award winning documentary filmmaker and expert writer, Zemeckis brings St. Cyr
back to life the way no other writer can, restoring Lili to her rightful place in American

history.
Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy Michael A. Crew 2014-12-12
Worldwide, postal and delivery economics is the subject of considerable interest. The
postal industry’s business model is in drastic need of change. Notably, the European
Commission and member states are still wrestling with the problems of implementing
liberalization of entry into postal markets, addressing digital competition, and
maintaining the universal service obligation. In the United States, the Postal
Accountability and Enhancement Act of 2006 has, perhaps, exacerbated some of the
problems faced by the United States Postal Service (USPS). Currently, the USPS has
serious financial problems because of difficulties it faces in making changes and the
failure of the Act to address problems that have been long-standing. Electronic
competition is severe and affects post offices (POs) worldwide, which have been slow
to address the threat. This book addresses this new reality and includes discussion of
how POs may attempt to reinvent themselves. Parcels and packets will play a major
role in developing new business models for postal operators. This book is of use not
only to students and researchers interested in the field, but also to postal operators,
consulting firms, utilities, regulatory commissions, Federal Government Departments
and agencies of the European Union and other countries.
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