80s Videos Xnxx
As recognized, adventure as with ease as experience virtually lesson, amusement, as with ease as concurrence can be gotten by just checking out a books 80s Videos
Xnxx furthermore it is not directly done, you could agree to even more in the region of this life, going on for the world.
We present you this proper as capably as easy artifice to get those all. We have the funds for 80s Videos Xnxx and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. accompanied by them is this 80s Videos Xnxx that can be your partner.

Daisy Jones & the Six Taylor Jenkins Reid 2019 "Daisy is a girl coming of age in
L.A. in the late sixties, sneaking into clubs on the Sunset Strip, sleeping with rock
stars, and dreaming of singing at the Whisky a Go-Go. The sex and drugs are
thrilling, but it's the rock and roll she loves most. By the time she's twenty, her
voice is getting noticed, and she has the kind of heedless beauty that makes people
do crazy things. Another band getting noticed is The Six, led by the brooding
Billy Dunne. On the eve of their first tour, his girlfriend Camila finds out she's
pregnant, and with the pressure of impending fatherhood and fame, Billy goes a
little wild on the road. Daisy and Billy cross paths when a producer realizes the
key to supercharged success is to put the two together. What happens next will
become the stuff of legend. The making of that legend is chronicled in this riveting
and unforgettable novel, written as an oral history of one of the biggest bands
of the seventies"--Provided by publisher.
Codenaam Villanelle Luke Jennings 2018-11-20 Villanelle is een van de meest
getalenteerde huurmoordenaars ter wereld, een psychopate wier hang naar luxe
alleen wordt overtroffen door haar liefde voor het moorden. Maar als ze een
Russische politicus omlegt, krijgt ze een formidabele tegenstander: Eve Polastri,
ogenschijnlijk een doodnormale vrouw, stiekem een gedreven, hyperintelligente
geheim agente, die niet zal rusten voor ze Villanelle kan stoppen. Een
internationaal kat-en-muisspel volgt, waarbij Eve en Villanelle geconfronteerd
worden met corrupte regeringen, machtige criminele organisaties, en vooral met
elkaar.
The Boy Kings of Texas Domingo Martinez 2012-07-03 NEW YORK TIMES
BESTSELLER AND NATIONAL BOOK AWARD FINALIST A lyrical and authentic
book that recounts the story of a border-town family in Brownsville, Texas in
the 1980's, as each member of the family desperately tries to assimilate and
escape life on the border to become "real" Americans, even at the expense of their
shared family history. This is really un-mined territory in the memoir genre that
gives in-depth insight into a previously unexplored corner of America.
De stam van de holenbeer Jean Auel 2011-02-21 ‘De lezer raakt onherroepelijk in
de ban.’ – Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het
mysterie van het ontstaan van de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie te
overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende
prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. In de prehistorische wildernis
van het Europa van 35.000 jaar geleden vindt de Stam van de Holenbeer een klein
meisje. Ze is moederziel alleen; haar familie is bij een aardbeving om het leven gekomen.
Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam behoort, ontfermt Iza, de
medicijnvrouw, zich over haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst haar
geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam maar
zeker duidelijk dat ze verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de toekomst
van de mens in haar bloed, maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is
namelijk vlugger, ondernemender, slimmer, nders... De Aardkinderen-serie is bekroond
met de NS Publieksprijs.
Verdwenen onschuld Arne Dahl 2013-02-02 Drie leden van het A-team worden de
Zweedse bossen ingestuurd, op zoek naar een meisje. In Stockholm komen de overige
teamleden een reeks verdachte moorden op het spoor. Wanneer blijkt dat Emily een
stuk minder onschuldig is dan gedacht en er een verband bestaat tussen alle
moorden, brengen de onderzoekers een netwerk van menselijke perversies aan het
licht. Niemand blijft gespaard en als ten slotte ook nog een oud lid van het Ateam spoorloos verdwijnt, komt iedereen onder druk te staan.
Teerbemind Gillian Flynn 2014-09-05 Van de auteur van Gone Girl Wind Gap: een
broeierig gehucht in het diepe zuiden van Amerika. Een plaats waar het ‘oude geld’
nog regeert maar zich schoorvoetend mengt met het ‘gewone’ volk. Waar bijna elke
tiener aan de drugs is en de helft van alle inwoners in dezelfde fabriek werkt. Dit is
het dorp waar journalist Camille Preaker opgroeide en waarnaar ze nooit meer
terug wil keren. Maar als juist hier twee jonge meisjes op gruwelijke wijze worden
vermoord, moet ze erheen om verslag te doen. Dan dreigt het verleden Camille in te
halen. Want hoe komt het dat ze zich identificeert met de dode meisjes? Wat is er
gebeurd tussen Camille en haar moeder? En wat heeft dit allemaal te maken met de
dood van haar zusje, jaren geleden? Over Teerbemind ‘Zo creepy als een thriller
maar zijn kan.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘Als ik zeg dat dit een geweldig
debuut is, druk ik me nog te zacht uit. Ik heb in jaren niet meer zo’n genadeloos
spannend boek gelezen. (...) De laatste dertig pagina’s waren bijna ondraaglijk, ik
kon n
t meer stoppen.’ Stephen King
Face It Deborah Harry 2019-10-01 De langverwachte autobiografie van een van
de meest iconische rockchicks allertijden Hoewel Debbie Harry al meer dan veertig
jaar door het leven gaat als icoon en zelfs na haar zeventigste nog hele zalen in
extase brengt als frontvrouw van de Amerikaanse band Blondie, is het verhaal
achter dit icoon al die tijd een mysterie gebleven. Jarenlang gaf ze geen solointerviews, maar was ze, onder het mom van ‘Blondie is een groep’, altijd omringd
door haar medebandleden die zoveel voor haar betekenen. Tot nu. In haar memoires
vertelt Harry het verhaal van hoe een verlegen meisje uit een adoptiegezin in een
klein stadje in New Jersey uitgroeit tot een fenomeen binnen de muziekwereld. En
daarbuiten, want Debbie Harry is zoveel meer dan alleen de zangeres van Blondie.
Naast haar solocarri re stond ze symbool voor veranderingen in de kunst, mode
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en cultuur. Een inspirerend boek waarin de stoere Harry laat zien zich toch ook
kwetsbaar te kunnen opstellen.
Moord op de Nijl Agatha Christie 2014-09-15 `Van de combinatie Agatha
Christie en Hercule Poirot mag je hoge verwachtingen hebben en Moord op de Nijl
zal je niet teleurstellen! The New York Times Hercule Poirot hoort toevallig hoe
twee mensen plannen maken voor een huwelijksreis naar Egypte. Als hij een paar
maanden later een bootreis maakt over de Nijl, ontmoet hij het stel bij toeval
weer. De man is inderdaad op huwelijksreis, maar met een andere vrouw. En het meisje
is er ook... Alleen! De situatie bevalt Poirot helemaal niet, maar wat kan hij
anders doen dan afwachten wat er gebeuren zal?
Mijn lijf Emily Ratajkowski 2021
Veel liefs, Lara Jean Jenny Han 2017-08-31 Als je hoofd en je hart verschillende
dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara Jean loopt op
rolletjes: ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare school, ze is
smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat hertrouwen. Maar met
het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook een einde aan haar zorgeloze
leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie met Peter onder haar
keuze lijdt?
Wat het hart verwoest John Boyne 2017-10-13 De grootse nieuwe roman van
de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De grote stilte Voor de
liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland, 1945. Cyril
wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het welgestelde
echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom, want
zijn adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te drukken
dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook niet
thuis in het katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur
Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit
gezet – een zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging
het geluk en de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de
verlossende kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe
onwelkom de wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart
verwoest ‘Afwisselend slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver
op de top van zijn kunnen.’ Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’
The Sunday Times ‘Een picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke
karakters. Het boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest
door sociale minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een
episch verhaal vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’
The Irish Times ‘Boyne cre ert licht in de verdoemenis, en humor in de meest
hartverscheurend trieste situaties. Een fantastische leeservaring.’ Press
Association
Vuur en woede Michael Wolff 2018-01-20 Nog nooit is het eerste jaar van een
Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als dat van Donald Trump.
Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van het
Witte Huis en sprak er met tweehonderd ooggetuigen. In Vuur en woede vertelt hij
het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare president en zijn
entourage. Vuur en woede is een onschatbare bron van nieuwe informatie over de
chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff beschrijft onder meer wat Trumps
medewerkers werkelijk van hem vinden; wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat
hij door zijn voorganger Obama werd afgeluisterd; wat de ware reden was van
het ontslag van James Comey als FBI-directeur; wie het brein van Trumps regering
is na het ontslag van Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet doordringen. Nooit
eerder heeft een Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En
nooit eerder heeft een boek over een president zo veel stof doen opwaaien. Vuur en
woede is het briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van
machtsstrijd en verdeeldheid in het machtigste land ter wereld. Michael Wolff
schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair, New York, USA
Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier kinderen.
M'n lieve Audrina Virginia Andrews 2020-12-23 Audrina Adare is mooi,
verstandig en erg verliefd op Arden, een jongen die volgens haar vader Damien
beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk blijft Damien zijn dochter Audrina
tegenwerken... Audrina Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op Arden, een
jongen die volgens haar vader Damien beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk
met Arden blijft Damien zijn dochter Audrina tegenwerken en probeert hij haar in zijn
macht te houden. Want negen jaar voor Audrina’s geboorte was er een andere
Audrina, met helderziende gaven, die als kind overleed. Damien is er zeker van dat zijn
tweede Audrina over dezelfde krachten beschikt en dat ze hem zal helpen om het
verloren gegane familiefortuin terug te winnen...
De ideale vrouw is een bitch! Sherry Argov 2011 Adviezen aan vrouwen om hun
assertiviteit te vergroten zonder afbreuk te doen aan hun vrouwelijke kanten en
daardoor aantrekkelijker te zijn voor mannen.
De droom van een engel Virginia Andrews 2021-08-06 ‘De droom van een engel’ is
het laatste boek in de Casteel-serie, en beschrijft het tragische leven van Heavens
moeder, Leigh Casteel, en het familiegeheim dat de generaties na haar zou vormen...
‘De droom van een engel’ is het vijfde en laatste boek in de vijfdelige Casteel-serie
van Virginia Andrews. Annie is gelukkig en de eerste in vier generaties Casteelvrouwen die haar leven niet laat bepalen door het verleden. Als ze bij toeval het
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dagboek vindt van Leigh Casteel, haar grootmoeder, ontdekt ze eindelijk wat ten
grondslag lag aan de familiegeheimen die haar familie zo verscheurd hebben... Het is
1950, en de jonge en mooie Leigh is pas twaalf als haar moeder Jillian haar man
verlaat voor haar nieuwe liefde, de veel jongere Tony. Maar haar moeders nieuwe
huwelijk is niet gelukkig, en haar nieuwe stiefvader toont al snel meer
belangstelling voor de jonge Leigh dan hij zou moeten hebben... ‘De droom van een
engel’ neemt de lezer mee terug in de tijd naar de jaren v
r ‘Hemel zonder engelen’,
naar het leven van Leigh Casteel en het familiegeheim dat de generaties na haar zou
vormen... Lees het verhaal van Heaven en haar dochter Annie in ‘Hemel zonder
engelen’, ‘De duistere engel’, ‘De gevallen engel’, en ‘Een engel voor het paradijs’, de
eerste vier boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
Headspace Andy Puddicombe 2020-02-20 H t boek bij de populaire Headspaceapp. 'Als je overweegt om mindfulness te proberen, dan is dit de perfecte
introductie.' Bill Gates Wil je vaker een moment van rust in je leven? Dat het
constante gepraat in je hoofd een moment tot stilstand komt? Dan is het tijd
voor een hoofd vol leegte! Per dag schieten er duizenden gedachten door je hoofd.
Tijdens het werk, fietsen, autorijden, een gezellig diner of 's nachts in bed. Andy
Puddicombe laat je in Headspace zien hoe je in tien minuten je hoofd tot rust kunt
brengen. De oefeningen uit dit boek zijn snel, makkelijk en effectief. Leer hoe je je
makkelijker kunt concentreren, hoe je meer rust en kalmte kunt ervaren en wat je
kunt doen om lekker en ontspannen te slapen. 'Andy Puddicombe doet voor
meditatie wat Jamie Oliver voor eten heeft gedaan.' The New York Times 'It’s kind
of genius.' Emma Watson 'Ik kan niet meer stoppen met lezen. Wat een inspirerend
boek.' Libelle Andy Puddicombe is een voormalig boeddhistische monnik en de
belangrijkste meditatie- en mindfulnesstrainer in het Verenigd Koninkrijk. Het werd
zijn missie om meditatie uit de mystieke hoek te halen en het zo toegankelijk mogelijk
voor iedereen te maken. Hij richtte Headspace op, een wereldwijd onlineplatform en
app met geleide meditaties die hij zelf inspreekt.
Max en de Maximonsters Maurice Sendak 1968 Op de avond dat Max voor straf
zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste
avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
De Shining Stephen King 2014-11-28 De Shining is waarschijnlijk Stephen Kings
beroemdste boek, en werd onvergetelijk verfilmd door Stanley Kubrick. Jack
Torrance, zijn vrouw Wendy en hun vijfjarige zoon Danny verblijven in het
Overlook Hotel, waar Jack is ingehuurd als huismeester. Danny heeft een gave:
'het licht', zoals de oude meneer Hallorann het noemt. In het Overlook Hotel
nemen Danny's visioenen angstaanjagende vormen aan. Hevige sneeuwstormen
sluiten het gezin volledig af van de buitenwereld. Het hotel zou verlaten moeten
zijn, maar wie is de dame in kamer 217 en wie zijn de gemaskerde gasten die maar met
de lift op en neer blijven gaan..? 'Je kunt het beter niet alleen lezen.' Daily Mail
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder
vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel
allemaal verfilmd.
Het boek van de lach en de vergetelheid / druk 12 Milan Kundera 2004 Een
Tsjechische vluchtelinge denkt terug aan haar leven in Praag.
Oom Oswald Roald Dahl 2016-03-11 In het vaak dolkomische, volstrekt
oneerbiedige Oom Oswald voert Roald Dahl Oswald Hendryks Cornelius ten
tonele: de vrouwenverleider, bonvivant, operaminnaar, spinnen expert en
wandelstokmaniak. Deze bizarre figuur komt op een briljant idee om in
n klap
ontstellend rijk te worden. Zijn geniale inval voert hij met veel verve uit, waarbij
hij heel wat ‘groten der aarde’, van Marcel Proust tot Sigmund Freud,
meedogenloos uitmelkt.
De labyrintrenner James Dashner 2014-09-11 Nadat zijn geheugen is gewist,
wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met gigantische muren eromheen. De
jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er doen of waar ze vandaan komen.
Als Thomas beseft dat ze gevangen zitten in een labyrint, sluit hij zich aan bij de
Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te vinden, maar ’s nachts is het
levensgevaarlijk buiten de muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet
alles op het spel om uit het labyrint te ontsnappen, en om het ijzingwekkende geheim
dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.
De getemde feeks William Shakespeare 2003
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’ is het
eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge Heaven is geschokt als haar
vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe huis is bepaald geen thuis...
‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia
Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is de oudste dochter van het gezin
Casteel. Haar vader Luke is na de dood van haar moeder hertrouwd, maar zijn
nieuwe huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw vertrekt, draait Luke door
en besluit zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het gezin Casteel wreed uiteengerukt.
Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar dat zelf geen kinderen heeft
kunnen krijgen. Het ene moment behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze
altijd heeft gewild; het volgende moment mishandelt ze haar omdat ze haar
huishoudelijke taken niet perfect heeft uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’ Cal
haar de aandacht geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk een
plek heeft gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander, duisterder plan...
Lees hoe het verhaal van Heaven verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De gevallen
engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en ‘De droom van een engel’, de volgende boeken
in de vijfdelige Casteel-serie!
Dagen zonder eind Sebastian Barry 2016-12-06 De zeventienjarige Thomas
McNulty en zijn wapenbroeder John Cole nemen dienst in het Amerikaanse leger om
aan de honger te ontsnappen. Eerst dient de strijd tegen de indianen zich aan en
vervolgens de Burgeroorlog. De jongens worden geconfronteerd met de
verschrikkingen van de oorlog en hun medeplichtigheid laat diepe sporen na.
Desondanks beleven ze, zo voelen ze dat zelf althans, sprankelende dagen zonder
eind. Sebastian Barry werkt gestaag voort aan een reeks onafhankelijk van elkaar
te lezen romans waarin hij
n familie, zijn eigen, op de voet volgt. Door de
verhalen van meerdere generaties te vertellen brengt hij de geschiedenis van de Ieren
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in kaart.
Mannen leggen me altijd alles uit Rebecca Solnit 2017-03-17 In Mannen leggen me
altijd alles uit maakt Rebecca Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog altijd is
doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In het titelessay introduceert ze
het verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als ‘mansplaining’. Waarom gaan
mannen ervan uit dat ze alles weten? En, minstens zo erg, waarom laten vrouwen
zich gewillig de mond snoeren? Marja Pruis laat in het voorwoord haar licht
schijnen op het fenomeen Solnit. ‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook.
Mijn boek van het jaar.’ LENA DUNHAM ‘Solnit is idealistisch op de enige
geloofwaardige manier: woedend op de werkelijkheid zonder blind te zijn voor de
complexiteit.’ DE GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse reflecties
over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
De groep Mary McCarthy 2011-06-01 New York, de jaren dertig van de vorige
eeuw. Negen jonge vrouwen vormen tijdens hun studie aan Vassar de Ivory Tower
Group. Eenmaal afgestudeerd zoeken ze samen hun weg in het leven in de grote stad.
De groep beschrijft hun vriendschappen, hun avonturen met mannen, carri res,
successen en mislukkingen in de eerste zeven jaar na hun afstuderen. Haarscherp en
met gevoel voor humor laat McCarthy zien hoe de progressieve instelling
waarmee de jonge vrouwen de universiteit verlaten, in feite weinig meer is dan een
verhuld elitair bewustzijn. Uiteindelijk maken bijna alle leden van de groep een
knieval voor 'the American Way of Life', al hun studentenidealen ten spijt. Met een
voorwoord van Candace Bushnell.
Kamasoetra / druk 3 Vatsyayana 2014-02-28 Vertaling van het klassieke
Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen
in kleur.
Vogelman Mo Hayder 2013-06-20 In Vogelman introduceert Mo Hayder de
bloedstollende thrillerserie met Jack Caffery in de hoofdrol. Vijf vrouwen worden
ritueel vermoord aangetroffen op een braakliggend terrein in Londen. Onderzoek
wijst uit dat de slachtoffers een vreemd en weerzinwekkend detail gemeen hebben.
Rechercheur Jack Caffery realiseert zich dat hij op het spoor is van het
gevaarlijkste soort misdadiger dat we kennen. Daarom is hij vastbesloten iedere
mogelijkheid die de moderne forensische wetenschap biedt aan te grijpen in zijn jacht
op de dader. Maar Jack weet ook dat de tijd beperkt is: de sadistische moordenaar
kan elk moment zijn volgende slachtoffer eisen...
Goldfinger Ian Fleming 2011-11-01 Auric Goldfinger is wreed, slim en zeer
behoedzaam. Hij speelt vals met Canasta en is bezeten van twee dingen: goud en de
volmaakte misdaad. James Bond krijgt van MI5 en de Bank of England de opdracht
uit te vinden wat deze geniale misdadiger, die al de rijkste man van het land is, van
plan is met zijn fortuin te doen en wat de connectie is met de Russische
spionagedienst SMERSH. Wanneer 007 infiltreert in de organisatie van Goldfinger,
blijkt dat diens plannen veel grootser zijn dan wie dan ook voor mogelijk had
gehouden. De grootste roof in de geschiedenis is ophanden en hierbij zullen zeer veel
slachtoffers vallen... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij
bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military
Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij
van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou
vereeuwigen. Goldfinger, het zevende boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk in
1959. Ian Fleming overleed in 1964. .
Black Beauty Anna Sewell 2001 De zwarte merrie Black Beauty vertelt haar
belevenissen in Engeland, omstreeks 1900. Vanaf ca. 11 jaar.
Diep Mo Hayder 2021-01-30 Diep is het vijfde deel in de bekroonde Jack Caffery
serie van Mo Hayder. Jack maakt een inschattingsfout bij een vermissingszaak,
waarbij de levens van verschillende meisjes op het spel staan. In Bristol wordt
met bruut geweld een auto gestolen: een man met een kerstmannenmasker slaat de
bestuurster neer en scheurt hard weg in haar auto. Met haar vierjarige dochtertje
nog op de achterbank. Het gebeurt wel vaker dat een autodief per ongeluk een kind
ontvoert. Het kind duikt altijd binnen een dag weer op – in tegenstelling tot de
auto. Dus rechercheur Jack Caffery maakt zich niet zo heel erg druk. Maar dit kind
duikt niet op. Ook niet na een paar dagen. En dan ontdekt Caffery dat er zo al
enkele meisjes zijn ontvoerd...
I Love Dick Chris Kraus 2016-05-17 Chris Kraus en haar echtgenoot Sylv re
Lotringer brengen na een etentje de nacht door bij Dick ____. Chris voelt dat er
iets is tussen haar en Dick. Samen met Sylv re begint ze hem brieven te schrijven, die
ze in eerste instantie niet verzenden. Wanneer Dick hun telefoontjes en faxen
onbeantwoord laat, krijgt hij langzamerhand de functie van een dagboek dat Chris
in staat stelt de problemen van haar leven en relaties bloot te leggen. I Love Dick
wordt geprezen als de grensverleggende roman die zonder schaamte of
terughoudendheid de vrouwelijke stem in de kunstwereld laat spreken. Het werd
voor het eerst gepubliceerd in 1997 en kon rekenen op zowel controverse als een
schare hartstochtelijke bewonderaars.
Oranje is het nieuwe zwart Piper Kerman 2014-04-17 Piper Kerman heeft een goede
baan in New York, een lieve vriend en een hartelijke familie en vriendenkring. In niets
lijkt ze meer op de roekeloze jonge vrouw die tien jaar eerder voor de kick een koffer
met drugsgeld smokkelde. Maar haar verleden haalt haar in als op een ochtend de
politie aan de deur staat en ze kort daarop wordt veroordeeld tot vijftien
maanden cel in de beruchte vrouwengevangenis van Danbury. Met Oranje is het
nieuwe zwart heeft Piper Kerman een hartverscheurende, hilarische en
nietsverhullende memoir geschreven die een unieke inkijk biedt in het leven van
vrouwen achter de muren van de gevangenis. Oranje is het nieuwe zwart vormde de
basis voor de Netflix tv-serie Orange is the New Black. `Een onvergetelijk boek.
Elizabeth Gilbert, schrijfster van Eten, bidden, beminnen `Je blijft lezen, want je
w lt weten wat er met alle vrouwen gebeurt. Je wilt de deur op slot doen, de
sleutel weggooien en je onderdompelen. The Guardian
Future Sex Emily Witt 2017-06-23 Liefde, vrouw zijn en seksualiteit, en de
millennial dating cultuur. Vol onconventionele opvattingen over seks en de
alleenstaande vrouw. Voor de lezers van 'I Love Dick' van Chris Kraus. Met
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voorwoord van Simone van Saarloos.
Waarheen de storm ons voert Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Omstreeks het
jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de
meeslepende romance tussen Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.Het
18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij wordt
als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan
verhullen. Op zekere dag neemt een zich zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee
naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs.
Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan
te randen, verdedigt het meisje zich met een mes, waardoor hij gewond raakt. Ze
raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar
matrozen op zoek naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon
Birmingham.De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden als liefde op
het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en
langzamerhand ontstaat er een hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet
wordt uitgesproken.
Casino Royale Ian Fleming 2011-11-01 Maak kennis met James Bond: charmant,
beschaafd, aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn
carri re krijgt geheim agent 007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel
spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre, onschadelijk te maken. De wijze
waarop dit moet gebeuren is door hem aan de baccarattafel te ru neren en zo zijn
Sovjetbazen te dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de
verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens de regels te spelen. Bonds
aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. Ian
Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een
korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in
dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte
Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de
spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen
het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader
van de beroemdste spion aller tijden. Zijn veertiende en laatste James Bond-boek,
Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in 1966.
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Milan Kundera 2014 In de levens van
vier mensen die via verschillende relaties verbonden zijn, blijken tegengestelde
gevoelens en gedachten verwisselbaar, afhankelijk van ieders levensperspectief.
Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 Deze nieuwe autobiografie is

intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat
maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar
geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste commerci le bedrijf. In zijn nieuwe
autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als
’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult
Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij
zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij
besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een
persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het
opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over de hele wereld
miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert,
bewijzen behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss
en voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard
Branson de eerste commerci le ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin
Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de grootste crisis ooit.
Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de
sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds
maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen
die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil
maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson
gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons
lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks
leven.’ Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard
Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
Frederick Forsyth 2011-10-01 Generaal Charies de Gaulle
was bij leven door velen geliefd, maar ook door velen gehaat. In totaal werden
destijds zes complotten tegen zijn leven gesmeed, waarvan er drie In een
daadwerkelijke aanslag uitmondden. De dag van de Jakhals beschrijft een van deze
aanslagen op zo'n angstwekkend realistische wijze, dat miljoenen lezers over de
hele wereld zich afvragen of hier een echte samenzwering wordt beschreven. De dag
van de Jakhals volgt nauwgezet de voorbereidingen van de volkomen emotieloze en
meedogenloze Engelse huurmoordenaar, aangeduid als de Jakhals, die door de OAS
werd benaderd om De Gaulle uit de weg te ruimen. Zijn plannen zijn uiterst
gedetailleerd en hij laat werkelijk niets aan het toeval over. De Gaulles laatste
uren lijken geteld...
Prasa Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, 1918-1923 Maria Meglicka
1968

De dag van de Jakhals
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