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Vette pech! Jeff Kinney 2015-01-07 Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste leesbevorderaar ter wereld. Bram
Botermans verstopt zich per ongeluk in de meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat je ook doet,
vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer uit
naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de
KaasTik door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt in de
meisjestoiletten...Hoewel hij die vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar
dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar op school?
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 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.
De Wolvenlus Nicholas Evans 2011-10-07 Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de
bosrijke omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze
beschermd door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te
voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans
laat zien hoe de emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie leiden. Voor geen van de

bewoners zal het leven ooit nog hetzelfde zijn.
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 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.
Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de
maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het
spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt
Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde roman over de
familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos verweven in een
pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.
The Power Rhonda Byrne 2015-11-27 Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power! De auteur van The Secret, Rhonda
Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij duizenden brieven van
lezers van het boek wereldwijd, waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de langverwachte opvolger van het
internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt, die creëert, uitvindt en verandert.
Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de
kracht te ontvangen wat je wenst. Met The Power kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en realiseren, want een droomleven is dichter bij dan je
denkt.
Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid
kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt bankiersdochtertje
Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd ter wereld, schreeuwt lang
en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op
verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens,
de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze het ook doen?
De geest van Anil Michael Ondaatje 2019-03-28 Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een burgeroorlog. In opdracht van de
Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de slachtoffers van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een skelet dat ze vindt, volgt een
koortsachtige zoektocht naar de identiteit van deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar komt.
The Magic Rhonda Byrne 2015-11-27 Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het leven was
adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij
de hand. Een mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude geheime lessen, onthullingen en wetenschappelijke

wetten samen. Het resultaat na 28 dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
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.
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Indian Books in Print 1998
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 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-en-muisspel met de lezer.’ The New York Times
‘Een verteller in de klasse van Alexandre Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
MP Fundamentals of Taxation 2015 with TaxAct Debra Prendergast 2014-12-10 FOR 2015 EDITION! Connect has been enhanced with SmartBook,
Learnsmart and NEW Auto-gradable Tax Forms for select chapters! Emphasizing a hands-on approach to tax education, every concept introduced in
Fundamentals of Taxation includes meaningful exercises that allow students to reinforce what they are learning. This book is designed to not only expose
beginning tax students to tax law, but to also teach the practical intricacies involved in the preparation of a tax return. To train tomorrow’s tax preparers to
handle the complex U.S. tax law, Fundamentals of Taxation’s author team has devised four primary teaching advantages: The text is organized closely to
follow the IRS tax forms. The authors introduce students to standard IRS forms early and reinforce their use throughout the text. Actual tax forms are
incorporated throughout the text, giving students the opportunity to understand the principles behind tax law while they learn how to work with clients to obtain
the information they will need to complete tax forms. Proper reporting of tax issues are illustrated. The authors present a tax issue, discuss the legal
requirements, illustrate the proper tax form placement, and show the completed form in the text. By effectively leading the student through each issue, the
authors demonstrate how tax form preparation is the result of a careful process that balances legal knowledge with practical experience. Integration of an
individual income tax software package (TaxACT). The authors instruct students how to use the software to complete returns using sample “taxpayers” who
appear from chapter to chapter. The authors supplement the text with citations of relevant tax authorities such as the Internal Revenue Code, Treasury
Regulations, Revenue Rulings, Revenue Procedures, and court cases. These citations are almost always provided in footnotes. Thus, you and your students
can easily use, or not use, the footnote material.
Parel van China Anchee Min 2020-12-31 Het is een onwaarschijnlijke vriendschap tussen twee meisjes in China, aan het eind van de vorige eeuw: Wilg, enig
kind van een arme boerenfamilie, en Pearl, dochter van christelijke missionarissen. Tijdens hun jeugd weten ze hun vriendschap in stand te houden ondanks
hun totaal andere achtergrond. Wilgs familie werd maoïstisch, Pearl ontwikkelde zich tot Nobelprijswinnend romanschrijver. Tot er een burgeroorlog uitbreekt
en Pearl S. Buck het land moet verlaten, terwijl Wilg wordt gestraft vanwege haar relatie met deze westerse cultuurimperialist. Maar gevangenschap noch

ballingschap kan de twee uit elkaar halen: Parel van China is een verhaal van liefde en vriendschap die sterker zijn dan de geschiedenis.
De verdachte poes Enid Blyton 1984
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de leden hun trots en vooringenomenheid
overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze
keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door krachten die we niet onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een straatverkoper die in boza handelt, een traditioneel
Turks drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd wordt niet alleen het liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft,
maar ook zijn leven in de straten van Istanbul in een periode die vier decennia omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse
baantjes, naast het verkopen van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige van de veranderingen die de stad en zijn bewoners ondergaan en vraagt zich
vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders maakt dan alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd wordt verteld vanuit het
perspectief van een groot aantal personages en is een modern epos over het leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de
meesterverteller Orhan Pamuk.
De Grote Persoonlijke groei voor Dummies 2009 Uitleg van de werking van de menselijke psyche, gevolgd door vier methoden om deze tot persoonlijke
ontwikkeling te brengen.
Het recept voor liefde Anthony Capella 2013-12-17 Een heerlijke roman over culinaire verleiding Zijn Italiaanse mannen echt zulke goede minnaars? De
Amerikaanse Laura, studente kunstgeschiedenis in Roma, heeft andere ervaringen. Een vriendin suggereert dat ze op zoek moet gaan naar een chef-kok;
een man die goed kan koken zal ongetwijfeld ook een goede minnaar zijn. Laura ontmoet de onweerstaanbare Tomasso, die bij het exclusieve restaurant
Templi werkt. Tomasso verzwijgt echter dat hij slechts ober is – en dat de verlegen Bruno de chef-kok is die meest sensuele gerechten voor haar bereidt…
Anthony Capella is naast auteur ook een fervent reiziger en amateurkok. Hij is tevens auteur van Dansen op de vulkaan en De koffiehandelaar. Hij woont in
Oxfordshire met zijn gezin.
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 relaas van het ongehoorde
succes van Alibaba.
Een rijk verleden Danielle Steel 2019-11-22 Een rijk verleden van Danielle Steel is een heerlijke roman over een onverwachte vriendschap, familie,
geschiedenis – met een snufje magie. Het moderne gezin van Sybil en Blake Gregory verhuist naar een prachtig herenhuis met een rijk verleden. Maar
wanneer zij bij het herenhuis in San Fransisco arriveren, worden zij opgeschrikt door een aardbeving. Heden en verleden worden – heel even –
dooreengeschud... Twee families. Twee verschillende tijden. Vroeger en nu komen samen in het elegante huis. Wat kunnen Sybil en Blake en hun kinderen
leren van de geschiedenis? ’Haar romans zijn toegankelijk, glamoureus en romantisch tegelijk.’ Vriendin
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller 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 Magazine het sterkste
boekenmerk ter wereld.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Het abc der relativiteit Bertrand Arthur William Russell 1977
Buitenwijk Arnold Reijndorp 1998-01-01
Marxistische sociologie Tom Bottomore 1975
Primaten van Park Avenue Wednesday Martin 2015-10-01 Direct op nummer 1 op The New York Times-bestsellerlijst Wednesday Martin heeft moeite met
inburgeren wanneer zij met haar man in de Upper East Side in New York gaat wonen. Haar man groeide er op, maar zij komt uit een kleine stad in Michigan
en kan haar draai niet vinden. Totdat ze besluit haar vakkennis – antropologie, met een specialisatie in instinctgedrag – toe te passen op de dames in haar
nieuwe omgeving. Opeens valt alles op zijn plek. Het snobistische optreden van de moeders op het schoolplein heeft veel weg van het gedrag van bavianen.
Martins eigen obsessie met het scoren van een Hermès Birkin-tas lijkt plotseling volkomen logisch: het is een manier om hogerop te komen binnen de roedel.
Zo begint ze aan een studie naar patronen, rituelen, decorum, mutilatie en paringsgedrag bij deze uitzonderlijke stam. En onvermijdelijk ontdekt ze wat de
waarde is van vriendschap bij deze dames wanneer puntje bij paaltje komt. Haar bevindingen zijn slim, provocerend en verrukkelijk onverwacht. Elke stad
kent zijn eigen Upper East Side en in de memoires van Wednesday Martin zullen lezers over de hele wereld de vreemde conventies en het wanhopige
verlangen er deel van uit te maken, herkennen. Aan de andere kant: moeders blijven moeders, en ook de dames van de Upper East Side streven naar
veiligheid, geluk en succes voor hun kind. En geen enkele villa of dure SUV kan een kind beschermen tegen emoties als angst en verlies. ‘Vermakelijk,
opmerkzaam en verrukkelijk evil. [...] Martin geeft een kijkje in de beschaafde, maar krankzinnige wereld van de Upper East Side. Hoewel we de rijken vaak
genoeg benijden, herinnert Primaten van Park Avenue ons aan het feit dat ook zij iedere dag moeten vechten voor hun plekje op de sociale ladder.’ The New
York Times Book Review ‘Het idee om sociologisch onderzoek naar chimpansees toe te passen op de mensen in je directe omgeving – zoals Frans de Waal
bijvoorbeeld zijn bonobo’s observeerde – is werkelijk geniaal.’ Chicago Tribune ‘Vermakelijk en scherp. Een tragikomische rondleiding door deze aparte
subcultuur.’ The Economist
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-and-coming 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.
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 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.
Intellectuele eigendomsrechten vanuit een transfer pricing-perspectief Isabel Verlinden 2001
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Toen wij wezen waren Kazuo Ishiguro 2016-02-05 In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro schrijven we 1930. Christopher Banks is
Engelands meest gevierde detective; de zaken die hij behandelt, zijn in Londen het gesprek van de dag. Maar één onopgeloste misdaad blijft de ogenschijnlijk
afstandelijke Banks achtervolgen: de geheimzinnige verdwijning van zijn ouders in het oude Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij wezen waren’ speelt
zich afwisselend af in Londen en Sjanghai tijdens het interbellum. Het is een verhaal van herinneringen, intriges en de behoefte om terug te keren. Kazuo
Ishiguro is een van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de
Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Niet te doen! Jeff Kinney 2015-01-23 Het leven van een Loser – Niet te doen! is het vijfde deel in de megasuccesvolle serie Het leven van een Loser van Jeff
Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten beter... Altijd al wilde Bram stoer en volwassen overkomen, maar is ouder worden wel écht zo cool?
Voor je het weet heb je namelijk VERANTWOORDELIJKHEDEN of sta je op een feestje met rare meisjes. Alsof dát allemaal zo vet is! Eigenlijk ziet Bram
alleen maar nadelen aan ouder worden. En dan heeft hij ook nog eens ruzie met Theo, zijn beste vriend. Niet te doen, toch?!
Kapitaal in de 21ste eeuw Thomas Piketty 2014-10-30 Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat
hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen
waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert
Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen
bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op
apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals
we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter is
dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische verworvenheden.
Het is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom
wordt erkend. Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
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.
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof
(1921-2002).
En uit de bergen kwam de echo Khaled Hosseini 2013-05-21 Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. Voor de
tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks
gebeurtenissen in gang die een ontroerend en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt
zijn personages van Kabul naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop
mensen elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden én hoe ze zich voor elkaar opofferen. Gedreven door zijn inlevingsvermogen en psychologische

inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de bergen kwam de
echo eens te meer een geboren verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de meest succesvolle en geliefde auteurs ter wereld. Hij is ook ambassadeur
voor de United Nations High Commissioner for Refugees en de United Nations Refugee Agency, en hij is oprichter van de Khaled Hosseini Foundation, een
organisatie die humanitaire hulp biedt aan Afghanistan. Hosseini woont in Californië.
Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn
vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn
afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen
en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S.
Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
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
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