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De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk
naar het zelfstandig gymnasium. Alles 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. 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? 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 verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De
Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Het lijkt Sam Tahar aan niets te ontbreken: hij heeft een glanzende carrière bij een
prestigieus advocatenkantoor in New York, veel geld, aandacht van de media en een
`goed huwelijk. Maar zijn succes berust op bedrog, dat ooit is begonnen met een
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leugentje. Om zijn kans op een goede baan te vergroten heeft de van oorsprong
Arabische Samir twintig jaar geleden zijn naam in sollicitatiebrieven afgekort tot Sam.
Maar toen die naamsverandering direct tot een mooie betrekking leidde, besloot hij
zichzelf een compleet andere identiteit aan te meten en de joodse roots van zijn
voormalige beste vriend Samuel te lenen. Terwijl Samirs ster rees, leidde Samuel een
marginaal bestaan in een roerige Parijse buitenwijk en probeerde hij vergeefs schrijver
te worden. Wel woont hij nog altijd samen met Nina, die destijds voor hem heeft
gekozen en niet voor Samir. Maar als het drietal elkaar na twintig jaar weer ontmoet, is
er ruimte voor andere en ingrijpende keuzes. De levens van Samir, Samuel en Nina
komen onder grote druk te staan, wat uiteindelijk leidt tot een dramatische ontknoping.
Karine Tuil schreef negen romans, waaronder Tout sur mon frère (2003), Quand jétais
drôle(2005), Douce France (2007), La domination (2008) en Six mois, six jours (2010).
Van Een verzonnen leven, genomineerd voor de Prix Goncourt, werden in Frankrijk
bijna 70.000 exemplaren verkocht.
Gordon Lafitte onderscheidt zich door zijn nobele, grote en veelzijdige effectiviteit als
auteur, die zich op zijn beurt altijd onderscheidt door de unieke frisheid van inspiratie en
door een anders zelden te vinden in anderen in deze vorm. Hij schrijft met verwijzing
naar de frisse originaliteit en de geestelijke rijkdom en verwerkt het artistieke in zijn
romans zo vakkundig dat hij in zijn boeken getrouw de aard en het volksleven van de
beschreven samenlevingen weerspiegelt. Gordon Lafitte staat bekend om zijn
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uitgebreide en geestige auteurschap, die de grote tradities van het genre op een
onafhankelijke en originele manier ontwikkelt. Critici prijzen hem als erkenning voor zijn
rijke beurs en zijn kritische en analytische kijk op de wereld, maar vooral voor de plastic
energie van zijn werken, de frisheid van de stijl en de lyrische kracht die zijn poëtische
meesterwerken kenmerkt. De lezer zal hulde brengen aan zijn vermogen om te
observeren, de oorspronkelijke verbeelding en de overweldigende kracht in de
conceptie en kunst van het verhaal dat de creaties van deze wereldberoemde schrijver
kenmerkt.Gordon Lafitte's historische sociale romans en historische avonturenromans
vallen in een genre van romanscan, die het sociale leven van de mens en de interactie
met de natuur en de samenleving beschrijft. De sociale roman verschilt van de
historische roman in zijn afbeelding van eigentijdse voorwaarden en
ontwikkelingsprocessen. De historische avonturenroman voegt de opwinding van het
lezen toe, gegenereerd door snelle en drastische acties en spannende verhaallijnen. In
tegenstelling tot de educatieve roman en de biografische roman is er minder ruimte
voor de ontwikkeling van evenementen. In plaats daarvan wordt meer aandacht
besteed aan de subelementen, ongeacht hun functie en objectieve waarde. De sociale
roman veronderstelt in zijn oorsprong een onderscheiden maatschappij op zichzelf of is
gebaseerd op baanbrekende herstructureringen. In deze context krijgt Gordon Lafitte
grote erkenning voor zijn oprechte zoektocht naar waarheid, de indringende
gedachtekracht en vooruitziende blik, de warmte en kracht van representatie, waarmee
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hij in tal van werken een ideaal wereldbeeld heeft vertegenwoordigd en ontwikkeld.
Bovendien wordt Gordon Lafitte door critici vereerd om zijn veelzijdige literaire
effectiviteit, vooral zijn dramatische creaties, die worden gekenmerkt door fantasierijke
rijkdom en door een poëtisch idealisme dat, soms in de versluierde vorm van de bijna
sprookjesachtige roman, diepe inspiratie onthult en op mysterieuze wijze de gevoelens
en intuïties van de lezer aanspreekt. Veel lezers waarderen zijn auteurschap, dat wordt
ondersteund door zowel idealisme en menselijkheid, waarvan de frisse satire vaak
combineert met een eigenaardige poëtische schoonheid, evenals zijn uitgebreide en
artistiek zinvolle auteurschap, waarin vragen en omstandigheden van de mensheid
worden gepresenteerd met onverschrokken liefde voor waarheid en psychologisch
inzicht.
Vergelijking in woord en vooral beeld tussen het Syrië van voor 2011 en dat van 2017,
na zes jaar burgeroorlog.
Een Noord-Afrikaanse jood reist in het jaar 999 naar Europa om zijn handelsimperium
te redden.

Approaching architectural space and scale with the formal inventiveness and
speed common to gestural abstract painting, Stockholder took the art world by
storm in the late 1980s. The first half of the catalog chronicles Stockholder's
installations from 1983-1991 in 35 beautiful color plates. Accompanying the
reproductions are short descriptions, authored by the artist, addressing the
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architectural and material choices of each installation. The second half of the
catalogue contains John Miller's essay "Formalism and Its Other", which keenly
places Stockholder's activity somewhere between the rigorous formalism of
Clement Greenberg's critical writing and the liberating potential of Allan Kaprow's
Happenings. Published in conjunction with the Witte de With Center for
Contemporary Art, Rotterdam; text in Dutch and English
Korte essays van vooraanstaande denkers.
Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible
for changing the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four
decades Boezem's ouvre has developed from groundbreaking concepts through
sculpture, installation pieces and site-specific commissioned works. This
illustrated catalogue raisonne brings together Boezem's complete work, in
chronological order and accompanied by an informative text.
Een seriemoordenaar die geen sporen achterlaat... Twaalf jaar lang heeft de
Sandpoint Strangler in Seattle zijn gruweldaden kunnen verrichten. In de
omgeving van de universiteit zijn elf vrouwen verkracht en gewurgd, allen op
dezelfde manier. De hoofdverdachte, Ellis Purcell, heeft nooit bekend. Vóór het
onderzoek zo ver komt dat hij gearresteerd kan worden, pleegt hij zelfmoord. De
moorden stoppen, de zaak wordt gesloten. Madison, de dochter van Purcell, zou
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willen dat ook zij de zaak kon sluiten. De afgelopen jaren zijn een nachtmerrie
voor haar geweest, met als vreselijk dieptepunt de zelfdoding van haar vader,
wiens onschuld ze altijd fel heeft verdedigd. Dan ontdekt ze in de kruipruimte van
haar ouderlijk huis iets wat de nachtmerrie in alle hevigheid doet herleven. Was
haar vader dan toch schuldig? Caleb Trovato - die ten tijde van de eerste
moorden bij de politie van Seattle werkte - is ervan overtuigd dat Purcell de
seriemoordenaar was, en diens dood verandert daar niets aan. Tot zijn exschoonzus wordt vermist. Zij past precies in het slachtofferprofiel van de
Sandpoint Strangler: jong, tenger, woonde vlak bij de universiteit. Eén ding is
zeker: het onderzoek moet heropend worden. Dus wanneer Madison haar
koetshuis te huur aanbiedt, ziet Caleb zijn kans schoon... Dit verhaal is eerder
verschenen.
Summary: Dankzij zijn uitzonderlijke intellectuele talent en zijn uitermate heldere
denk- en schrijfstijl, gecombineerd met een grote discipline en bescheidenheid,
heeft Jan Tinbergen wereldwijd invloed uitgeoefend op het denken over
economische politiek. Zijn levensmotto luidde: 'De economische wetenschap in
dienst stellen van een leefbare aarde'. Dit boek is een bijzonder en hartstochtelijk
pleidooi voor een wereldwijde aanpak van de strijd tegen armoede.
Aan het einde van de negentiende eeuw injecteert een oude vrijster in Brighton
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bonbons met strychnine, in Parijs achtervolgt een zangeres wekenlang haar
overspelige minnaar en in New York schiet de echtgenoot van een steenrijke
jongedame publiekelijk een architect dood. In Een zaak van liefde daalt Lisa
Appignanesi aan de hand van drie rechtszaken af naar de lage driften van de
mens, waar duistere passies en lusten kunnen leiden tot gruwelijke misdaden.
Gebruikmakend van rechtbankverslagen, psychiatrische dossiers, brieven en
krantenartikelen wekt de auteur in meeslepend proza de belle époque tot leven,
een tijd waarin de pers het publiek op niet eerder vertoonde wijze liet
meegenieten van scandaleuze intriges, woeste jaloezie en verboden verlangens.
Seksuele etiquette en maatschappelijke klasse, eer en een goede naam: dat
alles staat op het spel in het theater van de rechtbank.
Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je
universitaire studie kunt inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen,
te delen en ter discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld voor
bachelorstudenten van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete instructies,
tips en voorbeelden om beginnende studenten te ondersteunen bij het ontplooien
van de verschillende vaardigheden. De volgende elementen komen in het
handboek aan bod: - studeren - lezen van wetenschappelijke teksten - onderzoek
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interviewen - discussiëren en debatteren - reflecteren - kritisch denken
In het levensverhaal van Maria Magdalena, de hoer die een discipel van Jezus
werd, tekent zich al de strijd af van vrouwen om een aan de mannen
gelijkwaardige rol te spelen in het christendom.
Inleiding over hypnose en hypnotherapie voor leken en aanwijzingen hoe dit zelf
te doen.
Handboek voor professionele hulpverleners.
Monografie van de Nederlandse schilder en beeldhouwer Hans Bayens (1924).
Strukturalistische analyse van de door de primitieve mens gebruikte
codificatiesystemen.
BoezemTHOTH
Het mag dan goed betalen, reclame maken voor een mannenmodelijn is niet iets
waar Parks Jones op zit te wachten. Hij is een sporter, geen fotomodel! Op haar
beurt zit Brooke Gordon niet op Parks te wachten: als fotograaf werkt ze liever
met professionals. Hun eerste ontmoeting zorgt dan ook meteen voor vuurwerk...
Wanneer detectives van een speciale eenheid in Los Angeles een koelbloedige,
sluwe moordenaar op de hielen zitten, krijgt het jongste lid gewetensbezwaren
over de gang van zaken.
Overzicht van de meubelontwerpen van de Amerikaanse beeldend kunstenaar (1928).
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Een vrouw probeert de waarheid over de dood van een alleenstaande zwarte vrouw,
twintig jaar eerder, te achterhalen.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft in zijn leven groot lijden gekend, maar hij straalt
altijd vriendelijkheid en rust uit. Hoe doet hij dat? In De kracht van het geluk laat
Howard Cutler de lezer kennismaken met de filosofie van de Dalai Lama over hoe je
gemoedsrust kunt vinden en in het reine kunt komen met het lijden van de wereld.
Samen onderzoeken zij de wortels van de vele problemen waarmee de mensheid te
kampen heeft en tonen ze ons hoe we die rampen kunnen benaderen op een manier
die tegelijkertijd verlicht en ons helpt in onze zoektocht naar geluk. Door verhalen,
meditaties en diepgaande gesprekken leert de Dalai Lama de lezer de culturele
invloeden en manieren van denken te benoemen die leiden tot verdriet en hoe we onze
eigen problemen die we het hoofd moeten bieden, evenals de moeilijkheden van
anderen, kunnen doorgronden en oplossen. Het resultaat is een wijze benadering van
menselijke problemen die zowel optimistisch als realistisch is, zelfs in tijden van grote
uitdagingen.
Twee vrouwen die het koningshuis op de proef stellen. Gescheiden door de tijd.
Verbonden door een geheim... 1911. Op vijftienjarige leeftijd ontmoeten Mary Kirk en
de ontembare Wallis Warfield elkaar op een zomerkamp. Hun vriendschap zal
gebroken harten, lange afstanden en de vele restricties van het Britse koningshuis
overleven, totdat zij ten onder gaat door één onvergeeflijk verraad. 1997. Rachels
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romantische vakantie met haar verloofde, in Parijs, wordt tragisch onderbroken
wanneer de auto voor hen crasht. In die auto zat prinses Diana. Eenmaal thuis in
Brighton kan Rachel het ongeluk niet loslaten. Ze raakt gefascineerd door het feit dat
Diana de laatste uren voor haar dood op bezoek was in het huis van Wallis Simpson,
Barones van Windsor. Dan ontdekt Rachel een connectie met Wallis, die haar leidt
naar de waarheid achter een schandaal dat de wereld schokte...
Beschrijving van de historische achtergrond van reiki en uitleg over het ontstaan en het
gebruik van de vier reikisymbolen.
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