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De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies Naomi Klein de mythe
op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de
werkelijke macht achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar.
Op deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie waarin
radicale beleidsveranderingen bewust worden ingevoerd in de nasleep van een schok: de
shockdoctrine.
Brandweek 2008-04
Gratis geld voor iedereen Rutger Bregman 2019
Ons betere ik Steven Pinker 2011-12-15 De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we
op het nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het
omgekeerde is waar, laat Steven Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel
menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer
waarderen. En hoe meer we met anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip,
zelfs al is dat soms uit egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur
sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende,
onmisbare geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid. STEVEN
PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie aan
Harvard University. Hij schreef over taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994),
Hoe de menselijke geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken
(2007). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt:
psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel
hoeken op debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin
Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de manier waarop we daarmee als
biologische en sociale dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil
raken van een fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende populairwetenschappelijke boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
Een cluyte van playerwater 1838
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf
hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig
huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen.
Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos:
de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna
begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig
krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar
net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt
de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit

heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te
dromen.’ Flair
Hallo Nu Jenny Valentine 2020-11-19 Ontdek een onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo nu van
literair talent Jenny Valentine In Hallo nu vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door het
vuur, Gebroken soep, Op zoek naar Violet Park) een onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze
liefde. Het leven van Jude staat op z’n kop wanneer haar moeder haar baan verliest. Ze verhuizen
naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe huis moeten delen met een rare oude man.
Meer dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaatst. Dan verschijnt de ongelooflijk knappe Novo
opeens in het dorp. Novo is anders, magisch. Hij is een tijdreiziger en weet maar al te goed dat
‘nu’ vergankelijk is en dat je niet te veel energie in een moment moet steken. Jude en Novo krijgen
een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis en worden ze geconfronteerd met een
onmogelijke vraag: hoeveel zijn ze bereid op te offeren voor de liefde? Jenny Valentine schrijft
spraakmakende coming-of-ageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde prijzen,
waaronder de Guardian Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam
Noorduijn, NRC Handelsblad
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson 1995
China Rich Girlfriend Kevin Kwan 2019-11-21 Het tweede deel van de heerlijk smeuïge Crazy
Rich Asians-trilogie De verfilming, van de makers van Crazy Rich Asians en The Hunger Games,
is al in productie ‘China Rich Girlfriend is onze favoriet uit het drieluik.’ Hebban.nl Als Rachel Chu,
docent economie aan de Universiteit van New York, haar collega Nicholas Young ontmoet, ziet ze
in eerste instantie niets in hem. Rachel is zelf een ABC – een American-born Chinese – en heeft
geen interesse in een relatie met een Aziatische man. Maar deze charmante
geschiedenisprofessor blijkt toch wel erg goed bij haar te passen... Rachel Chu heeft alles wat
haar hartje begeert: een schitterende diamanten ring, de perfecte bruidsjurk en bovenal: de liefde
van haar leven, Nicholas Young, die bereid is zijn erfenis op te geven om met haar te trouwen.
Maar Rachels droombruiloft is niet compleet zonder haar biologische vader. Na een schokkende
onthulling belandt Rachel in Shanghai, waar ze meer pracht en praal ziet dan ze ooit voor mogelijk
had gehouden. Zal ze hier, tussen de Ferrari’s, exclusieve clubs, chique veilinghuizen en
gigantische villa’s, eindelijk vinden wat ze zoekt? De pers overCrazy Rich Asians ‘Een heerlijke
romantische komedie.’ ????? Chicklit.nl ‘Vermakelijk escapisme dat zelfs de twijfelende lezer over
de streep trekt: de superrijke Chinese versie van Dynasty.’ The Guardian ‘Verbazingwekkend,
jaloersmakend, romantisch en oprecht. Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur houdt, zal
hier zijn vingers bij aflikken.’ Tessaheitmeijer.com
Wacht op mij Jennifer L. Armentrout 2016-02-05 Ieder meisje dat dit boek leest, wordt halsoverkop
verliefd op Cam! Wacht op mij van Jennifer L. Armentrout, gaat over Avery en Cam. De
laatstgenoemde verovert de harten van duizenden meisjes. Ben jij de volgende? Als je dit boek
gaat lezen, valt dat bijna niet te voorkomen! Cam is namelijk ontzettend sexy, lief, en eh... Hadden
we al gezegd dat hij onweerstaanbaar sexy is? Maar Avery heeft zo haar eigen shit te verwerken,
en daarbij kan ze het niet gebruiken dat Cam te dichtbij komt. En dan nog een stapje dichterbij...
Aan de andere kant: hoe kan ze hem nu weerstaan? Dat is haast onmogelijk!
Product Safety & Liability Reporter 2005
E-mails en brieven schrijven in het Duits C. Timmers 2013-01-17 Deze e-bookuitgave van de
Prisma E-mails en brieven schrijven in het Duits biedt heldere antwoorden op alle vragen die zich
kunnen voordoen bij het schrijven van Duitse e-mails of brieven, zowel in de zakelijke als in de
privésfeer. Het boek bevat praktische adviezen voor alle aspecten van de klassieke brief, zoals
indeling, datering, adressering, aanhef en afsluiting. E-mails kennen minder conventies, maar wát
u moet weten over de etiquette bij e-mailcorrespondentie in het Duits vindt u in dit boek. Ook
praktische zaken als het aanvragen van een e-mailaccount komen aan de orde. Daarnaast biedt
dit boek de oplossing voor allerlei taalkundige problemen die zich bij het schrijven in het Duits
kunnen voordoen. Prisma E-mails en brieven schrijven in het Duits is onderdeel van een reeks
instructieboeken voor correspondentie in het Duits, Frans, Engels, Nederlands, Spaans en

Italiaans.
De staat van Afrika Richard Dowden 2012-12-21 Voor 'De staat van Afrika' reisde Richard
Dowden decennialang door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte. Hij luisterde,
leerde en analyseerde. Elke keer als iemand zegt 'Afrika is...', verbrokkelen de woorden. Bij elke
generaliserende uitspraak moeten op zijn minst vijf landen worden uitgesloten. En net als je denkt
dat je iets met zekerheid hebt vastgesteld, dat je een bepalende karakteristiek hebt gevonden,
doet zich het tegendeel op andere plaatsen voor. Afrika zit vol verrassingen. Decennialang reisde
Richard Dowden door Afrika. Hij keek verder dan armoede, oorlog en ziekte. Hij luisterde, leerde
en analyseerde. Door de persoonlijke verhalen die hij vertelt, brengt Dowden de Afrikaanse
geschiedenis tot leven.
Nee is niet genoeg Naomi Klein 2017-09-21 Hoe extreem Trump ook is, hij is een logisch
voortvloeisel uit de meest kwalijke trends van de voorbije vijf decennia. Dat is wat Naomi Klein
betoogt in Nee is niet genoeg. Ze laat zien welke kwaadaardige krachten schuilen achter Trumps
opkomst, en poneert een activerende visie die een massabeweging in staat stelt in te gaan tegen
opkomend militarisme, racisme en een toenemende privatisering van de overheid, zowel in de
Verenigde Staten als in de rest van de wereld.
De gifhouten bijbel Barbara Kingsolver 2014-08-14 Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn
vrouw Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de bevolking tot het christendom
te bekeren. De onderneming is van begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet ingesteld
op de harde, primitieve levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn
omgeving roepen gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en
de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de
bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende familiegeschiedenis en een
ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land
tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver publiceerde diverse
verhalenbundels en romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen,
waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een onvergetelijke
manier. Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The
Library Journal `Onweerstaanbare familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers
imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem stiliste. NRC Handelsblad
Doodskus Lauren Henderson 2013-08-14 Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al
jarenlang achtervolgen onthuld! Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen met de dood van
Dan McAndrew nu ver achter haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar Edinburgh gaat,
komt ze haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school waar ze op zat voor haar leven op
zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat iemand Scarlett uit de weg wil ruimen. Zit Plum
achter de aanslagen? Of Alison en Lucy, haar oude vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft
laten vallen? Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht gedraagt, weet Scarlett
helemaal niet meer wie ze wel en niet kan vertrouwen...
Country Life 2001
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Sula Toni Morrison 1994 Twee meisjes groeien op in een zwarte dorpsgemeenschap maar leiden
daarna heel verschillende levens.
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Faust van Goethe Johann Wolfgang von Goethe 1868
De duizelingwekkende jaren Philipp Blom 2011-06-14 Stel je voor dat je de jaren 1900 tot 1914
zou bezien zonder de schaduw die de gruwelijke gebeurtenissen van de twintigste eeuw daarover
geworpen hebben. Stel je voor dat je niets wist van de Somme, van Stalingrad, Auschwitz,
Hiroshima, dat de toekomst nog open en oningevuld zou zijn. Zo beschrijft Blom die veertien jaren:
zoals ze beleefd zijn in al hun complexiteit en tegenstrijdigheid en met de bijbehorende hoop en
vrees. Hoe zag Frankrijk eruit in 1900, ten tijde van de Wereldtentoonstelling? Wat hield de
Engelsen bezig in het jaar waarin koningin Victoria stierf? Blom beschrijft de industriële

ontwikkeling en de aanzienlijke versnelling waarin de wereld vervolgens raakte. De twintigste
eeuw is niet begonnen in de loopgraven, maar in de duizelingwekkende jaren die eraan
voorafgingen. Blom betrekt de literatuur en de beeldende kunst erbij en brengt zodoende het
verleden op een buitengewoon aantrekkelijke wijze tot leven.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
Industriële eigendom: Merkenrecht T. Cohen Jehoram 2008
God sta het kind bij Toni Morrison 2015-06-18 God sta het kind bij is een indringende roman over
de manier waarop jeugdtrauma’s een heel leven kunnen bepalen. Centraal staat een jonge vrouw
die geboren wordt als Lula Ann Bridewell, maar zichzelf Bride noemt. Haar prachtige donkere huid
is slechts een deel van haar aantrekkingskracht; ze barst van het zelfvertrouwen en is in haar werk
zeer succesvol. Maar haar donkere huid heeft er ook voor gezorgd dat haar moeder, die een veel
lichtere teint heeft, haar in haar jeugd zelfs de meest basale vormen van liefde onthield. Tot het
moment dat Bride als scholiere een leugen vertelde die het leven van een onderwijzeres, een
onschuldige vrouw, volledig ruïneerde. God sta het kind bij is de krachtige nieuwe roman van de
winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur.
De locale wetten der Zuid Afrikaansche Republiek South African Republic 1888
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