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Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney
King. Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van
rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes dagen
aanhoudt. Er vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad
brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan. Daarbij
wordt een onbekend aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische
literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden
zijn in deze gruwelijke en angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters, een
tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen
tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een complexe en fascinerende stad die
even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze
ambitieuze roman drong hij diep door tot de gang scene in LA – een relevant, wreed
en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van
South Central LA.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het programmeren,
bestemd voor programmeurs.
The deeper secret Annemarie Postma 2012-12-06 Het besef dat wij met de kracht van
intentie en gedachten onze wereld en ons leven beïnvloeden leeft enorm. De
zogenaamde secret, de wet van aantrekking, is echter geen op zichzelf staande wet,
maar het resultaat van een complex samenspel van universele krachten. Een
samenspel van 12 wetten die samen de wet van aantrekking vormen. Het idee dat we
het universum onze wil kunnen opleggen is onvolledig en daarom misleidend. Het
universum is geen Tel Sell voor geluk, gemoedrust en succes. Dit boek leert je
sámenwerken met het universum. Niet alleen via je wil, (wens)denken of magisch
fantaseren, maar vanuit een krachtig voorstellingsvermogen, gebaseerd op
werkelijke kennis van de 12 universele scheppingswetten. De wetten die het
werkelijke geheim zijn achter het geluk en succes van de vele mensen die je in
deze kennis voorgingen.
Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet ontmoet
opnieuw de verloren liefde van zijn leven in een Londense bus en probeert haar
weer voor zich te winnen.
Geheime baby Jacqueline Baird 2012-03-27 De belangrijkste regel die Jed Sabbides
volgt waar het om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en tijdelijk. Géén
verplichtingen, géén verbintenis voor altijd. Door schade en schande wijs
geworden, gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde voor het leven. In
haar verliefdheid vergeet zijn minnares, Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker
nog, ze gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij wanneer ze zwanger
blijkt. Zijn kille reactie komt dan ook als een ongeloofl ijke schok. Vlak daarna

De grond onder haar voeten Salman Rushdie 2003 Parafrase van de Orpheusmythe,
waarin een fotograaf op zoek gaat naar zijn minnares, een plotseling van de
aardbodem verdwenen wereldberoemde popzangeres.
Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex
King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een
mooier en zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de
kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je
negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te
worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel
tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een
volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om
van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter en
herkenbaar is.
Schemerlanden J.M. Coetzee 2018-11-13 Schemerlanden is het debuut van J.M.
Coetzee; het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee novellen die beide - in
verschillende tijden, maar met een verrassend overeenkomstige blik - het perverse
geweld van de kolonisatie als thema hebben. In 'Het Vietnamproject' is Eugene
Dawn, een specialist op het gebied van psychologische oorlogvoering, betrokken bij
een grotesk project om de oorlog in Vietnam te beëindigen door de vijand te
demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd rapport in het geëigende technische
jargon bezig is, verandert de anonieme, ideologische en kille taal langzamerhand
in een emotioneel en aangrijpend persoonlijk proza, waarin de problemen in zijn
privéleven de overhand krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de
gruwelijke wraak van de ontdekkingsreiziger Jacobus Coetzee op een
Hottentottenstam die hem gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating een
aantal 'getemde' Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de
vrijheid te genieten, besluit Jacobus in 1760, zogenaamd op olifantenjacht, dat
deze vrijheid een kort leven beschoren zal zijn.
Lila Robert Maynard Pirsig 2000 Tijdens een boottocht overdenkt een man de
filosofische waarden die de Amerikaanse samenleving beheersen.
Een vreemdeling in de spiegel Sidney Sheldon 1996 Een man en een vrouw die elk
vechten voor roem en succes, ontmoeten elkaar na een stormachtige levensperiode in
Hollywood en denken dan eindelijk het geluk te hebben gevonden.
Geweren en karabijnen encyclopedie A. E. Hartink 1997 Overzicht van vrijwel alle
moderne geweren en karabijnen, die momenteel wereldwijd worden geproduceerd.
Marxistische sociologie Tom Bottomore 1975
Zes dagen Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in
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raakt ze niet alleen hem kwijt, maar ook haar baby. Door een wonderlijke speling
van het lot staat ze enkele jaren later weer oog in oog met Jed, met naast zich
een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Databases David M. Kroenke 2017
Tropische passie Maisey Yates 2015-01-27 Op het moment dat Lily een contract
tekent om voor hotshot Gage Forrester te gaan werken, doet ze onbedoeld afstand
van haar privéleven. Hij eist namelijk dat ze de klok rond voor hem klaarstaat en
geen enkele taak weigert. Wanneer er een familieschandaal dreigt, verwacht hij
zelfs dat ze instemt met een nepverloving om de paparazzi een nóg beter te verhaal
te geven. De grens tussen schijn en werkelijkheid vervaagt al snel als ze samen
naar Koh Samui afreizen. Op het idyllische Thaise eiland krijgt Lily een heel
andere kant van Gage te zien: hij is charmant, attent... en verleidelijk. Steeds
vaker betrapt ze zichzelf op dagdromen over hoe het zou zijn om hem écht voor
zichzelf te hebben, al was het maar voor één nacht...
Rechteloos David Baldacci 2010-10-18 Wanneer een bom in het hart van Washington
D.C. tot ontploffing komt, lijkt in eerste instantie alles te wijzen op een
aanslag op de Britse premier. Op het moment dat de bom afging, verliet hij net per
limousine het Witte Huis. De autoriteiten zijn er dan ook van overtuigd met een
mislukte terroristische aanslag te maken te hebben. Om te helpen bij het onderzoek
stuurt de Britse geheime dienst binnen een dag een van haar beste agenten naar de
Verenigde Staten: Mary Chapman. Chapman, een ervaren en zeer gevaarlijke agent,
komt algauw in contact met Oliver Stone, die getuige is geweest van de explosie.
Wanneer de FBI, de Secret Service en de vele andere geheime diensten die betrokken
zijn bij het onderzoek elkaar alleen maar wantrouwen en dwarsbomen, roepen Stone
en Chapman de hulp in van Harry Finn, Annabelle Conroy en de overige leden van de
Camel Club. Samen komen ze erachter dat de daders die avond mogelijk een ander
doel voor ogen hadden. En alleen de Camel Club kan nu nog een ramp van ongekende
omvang voorkomen...
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04 Houd zaken en privé altijd gescheiden.
Houd politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In zekere zin lapte ik beide
regels aan mijn laars toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik kan niet
zeggen dat ik niet wist waar ik aan begon. Twee jaar later was hij terug, als een
van de spelers in een deal die ik op het punt stond te sluiten. Sinds Jax me de
rug had toegekeerd, had ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste
zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd. Ik was niet meer het meisje van
toen, maar hij was niets veranderd. In tegenstelling tot de eerste keer dat onze
paden elkaar kruisten, wist ik precies met wie ik te maken had... en hoe
verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van glamour, seks en macht was het
speelveld van Jax – maar dit keer kende ik de regels van het spel. In de keiharde
zakenwereld is er maar één regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je exminnaars al helemaal... Deze titel is eerder verschenen.
Het elfde gebod Jeffrey Archer 2021-10-22 Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een
dubbelleven geleid. De buitenwereld kende hem als een hardwerkende en toegewijde
vader, de CIA beschouwde hem als hun meest dodelijke wapen. Slechts een paar dagen
verwijderd van zijn uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste opdracht te horen:
het liquideren van de nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar vormt
voor de Verenigde Staten. Wat Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski
de vijand is, maar de directeur van de CIA zelf, Helen Dexter. Er is een geheim
dat Fitzgerald met zich meedraagt en Dexter zal niet rusten voordat het geheim
samen met Fitzgerald begraven ligt. Heeft de spion het complot op tijd door om
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zijn eigen leven te redden? De thriller ‘Het elfde gebod’ van bestsellerauteur
Jeffrey Archer is een bloedstollend verhaal met hoog tempo, onverwachtse wendingen
en enorme verbeeldingskracht. 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 'Cliftonkronieken'. 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.
De goede arts Damon Galgut 2011-03-24 Wanneer de net afgestudeerde Zuid-Afrikaanse
arts Laurence Waters zich aanmeldt bij een afgelegen, verwaarloosde kliniek voor
de zwarte bevolking, is oudgediende Frank direct achterdochtig. Laurence heeft
alles wat Frank in de loop der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team
Laurence met wantrouwen en ontzag behandelt, groet er toch een ongemakkelijke
vriendschap tussen de twee artsen. Ook in het naburige stadje is de sfeer
gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde, lokale dictator uit de dagen van
het apartheidsregime, is opnieuw in de omgeving gesignaleerd, en in Mama's café
arriveert een oude bekende die bij Frank pijnlijke herinneringen naar boven
brengt.
Het land met de gouden kust Sarah Lark 2021-06-21 Dit is het eerste, los te lezen,
boek in de serie ‘De sterren van Matariki’. Reis terug naar het weidse NieuwZeeland van de 19e eeuw, waar vier mensen proberen een nieuwe toekomst op te
bouwen. Ierland, 1846. Kathleen en Michael zijn in het geheim verloofd en willen
naar Amerika vertrekken. Michael wordt echter van diefstal beschuldigd en ten
onrechte schuldig bevonden. Hij wordt voor straf naar Australië verbannen.
Kathleen blijft achter, zwanger en ontroostbaar. Door de omstandigheden gedwongen
trouwt Kathleen met Ian, een veehandelaar. Aan de andere kant van de wereld is het
Michael met hulp van de Engelse Lizzie gelukt om te ontsnappen en naar NieuwZeeland te vluchten. De twee vroegere geliefden lijken voorbestemd elkaar nooit
meer te zien. Maar dan besluit Ian om de stap naar de nieuwe wereld te wagen:
samen met Kathleen emigreert hij naar Nieuw-Zeeland... ‘De sterren van Matariki’
is de tweede serie van Sarah Lark die zich in het Nieuw-Zeeland van de negentiende
eeuw afspeelt, en bestaat uit drie boeken: ‘Het land met de gouden kust’, ‘De
schaduw van de kauri-boom’ en ‘De dag van de zonnewende’.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Vernon God Little DBC Pierre 2021-02-05 Vernon God Little is het debuut van DBC
Pierre dat hem onverwijld de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht
opleverde. Het is een schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse
plaatsje Martirio - bekend van de barbecuesaus - tijdens de nasleep van een
bloedbad op een middelbare school. De roman wordt bevolkt door een meute
zonderlingen, freaks, kwekkende huisvrouwen en die ene, ontroerende adolescent met
een groot talent om op het goede moment op de verkeerde plaats te zijn. Vernon God
Little is een satire die diep door het hart van hedendaags Amerika snijdt. Rauw
maar erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is overdreven. De manier waarop we
tegenwoordig leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou kunnen
bedenken', aldus DBC Pierre zelf. 'Ik ben geen satiricus. De realiteit is de
satire voorbijgegaan.'
Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn
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wijze situaties en passages uit diens Boze geesten. Het is ook een ontroerend
verslag van de pijn die een vader ervaart als hij zijn zoon moet missen.
Een theelepel aarde en zee Dina Nayeri 2013-04-18 De elfjarige Saba Hafezi en haar
tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze
zijn gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij,
verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten van
ongecensureerde televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens
verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder
haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat onder het
nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de
westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders
lot in bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn
ze gescheiden door land en zee.'
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre 2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een
aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis
van Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist
6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het zuidelijkste
puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende
VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten
houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het noorden om
zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het uitverkoren volk te zijn, gaan deze
eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op
zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin
Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na twee Boerenoorlogen het
onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het
apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson
Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Dominique
Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn
boeken zijn wereldwijd meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst
van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les Enfants
des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet
in het minst omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland en ZuidAfrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses
der Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt.
Dit imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis van dit fascinerende
land.- Foppe de Haan

jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten.
Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere
broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een
tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju wordt het middelpunt van de
familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay
zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman,
verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de
woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven.
Akhil Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige
leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in
Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard Business
School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een
gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.
Een Venetiaans geheim Ian Caldwell 2008 Een student raakt bezeten van een
waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de 15e eeuw.
De beschuldiging John Grisham 2018-10-31 Officiële auteurswebsite Fansite Word fan
van John Grisham op Facebook
Hippie Paulo Coelho 2018-08-28 Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal
De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat hij tijdens
de militaire dictatuur in Brazilië gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme
trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar vrijheid en de
ultieme zin van het leven. Hij maakt een rondreis door Zuid-Amerika en gaat dan
naar Europa om aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de Nederlandse
Summer of Love – op de Dam de Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit hij
op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De reis is het begin van een onstuimige
liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand verandert en nieuwe
waarden verschaft.
Rapport van de Club van Rome Dennis L. Meadows 1972
De meester van Petersburg J.M. Coetzee 2018-11-13 De schrijver Fjodor
Michaïlovitsj reist in 1869 van Dresden naar Petersburg om uit te zoeken wat er
met zijn zoon Pavel precies is gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de
geheime politie van de tsaar, heeft hij zelfmoord gepleegd, of is de anarchist
Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood? Fjodor Michaïlovitsj verdwijnt
steeds meer in het leven van zijn zoon, en brengt een paar verwarrende en
gepassioneerde nachten door met de mooie Anna Sergejevna, die hem niet dichter bij
het raadsel van Pavels verdwijnen brengen. Coetzee heeft hier in feite de
schrijver Fjodor Dostojevski ten tonele gevoerd en vervlecht op een geraffineerde
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