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Tijd van woede

Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede.
Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van de bevolking. De mensen reageren
erop met keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor
presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst
en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen
onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra
beschrijft in Tijd van woede op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede
als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet
uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van destructiedrift, nationalisme en
terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en Tijd van woede is dan ook een
alarmerend boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en
stabiliteit te behouden.
Gelukkig misverstand Fiona Harper 2015-01-06 Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar
nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan van nanny. Een adembenemend knappe
man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de deur voor haar neus dicht. Dít misverstand
wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken er echter nog meer uit de weg geruimd te
moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig zou zijn je hart te verliezen aan je baas.
Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De elfjarige Kimberly Chang en haar moeder verhuizen
van Hongkong naar New York. Daar wonen ze noodgedwongen in een morsig, onverwarmd
appartement in Brooklyn. Hoewel Kim goed kan leren, is ze een buitenstaander doordat ze

nauwelijks Engels spreekt. Na schooltijd moet Kim haar moeder helpen bij haar werk in een
kledingfabriek, waar ze de knappe Matt ontmoet. Na enkele jaren wordt Kims talent op
school opgemerkt, en ze slaagt erin een beurs te krijgen voor een vooraanstaande
particuliere school. Kim overwint vele obstakels en vecht voor een beter leven, maar net als
alles waarvoor ze heeft gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger van haar jeugdliefde
Matt. Hij vertegenwoordigt alles wat ze niet wil. Waarom is het dan toch zo moeilijk om hem
los te laten? Over de boeken van Jean Kwok ‘Lees het vooral en onderga het prachtige,
tastbaar onbegrijpelijke van de ene cultuur kronkelend in de andere.’ Leo Vroman ‘Dit is een
ongelofelijk en imponerend debuut.’ Vendela Vida ‘Een hartverscheurend immigratieverhaal
over strijd en succes (...) in taalgebruik dat zowel rijk aan details als eenvoudig en
doeltreffend is.’ Booklist
Minerals Yearbook 2007
Koffie bij Murphy C.J. Carmichael 2014-04-29 Lauren Holloway maakt graag de juiste
keuzes. Dus heeft ze een degelijke opleiding en natuurlijk een degelijke man: uit een goed
nest en met een carrièreplan. Wat hem er helaas niet van weerhoudt om na vele jaren
huwelijk zijn rugzak te pakken en met zijn yogalerares de wereld rond te trekken, op zoek
naar spirituele groei. Voor Lauren betekent dit dat ze hun mooie huis moet verkopen, en
naar een beduidend slechtere buurt moet verkassen. Daar ontmoet ze Erin, haar nieuwe
buurvrouw - en in alles haar tegenpool. Toch ontstaat er een hechte vriendschap, die een
basis vindt in het plaatselijke eetcafé, waar Murphy zijn bittere koffie schenkt. Maar ook dit
nieuwe leven vraagt om keuzes, en niet altijd de gemakkelijkste. Toch begint Lauren zich er

meer en meer mee te verzoenen - net als met de smaak van Murphy's koffie!
Editor & Publisher Market Guide 1948
Asterix en de Helvetiërs René Goscinny 1973
Mens en wereld uit Naturalis historia C. Plinius Secundus Maior 1980
Embrassons Les Arbes Lise Coirier 2007 Parckdesign projects (for the Brussels region)
aiming to prove that it is possible to install creative objects in public spaces that are beautiful
as well as welcoming and unusual.
Vennoot in liefde Leanne M. Banks 2021
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