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Karo-Bataksch woordenboek M. Joustra 1907
De wilde gans ?gai Mori 1985 Een mooi arm meisje wordt
door omstandigheden gedwongen de maintenée te worden
van een oude rijke woekeraar.
Masalah Orang Kaya (Rich People Problems) *Lanjutan
Crazy Rich Asians (film: 17 Agustus 2018) & China Rich
Girlfriend Kevin Kwan 2018-02-12 Lanjutan Crazy Rich
Asians (film: 17 Agustus 2018) & China Rich Girlfriend Ketika
mendengar bahwa neneknya, Su Yi, sakit keras, Nicholas
Young bergegas pulang-namun ia tidak sendirian. Keluarga
Shang-Young dari seluruh penjuru dunia ikut berkumpul,

seolah akan merawat sang nenek tapi sebetulnya ingin
memperebutkan harta melimpah yang dimiliki Su Yi.
Sementara keluarga memperebutkan warisan, Astrid Leong
berada di pusat badai yang berbeda: ia jatuh cinta pada
kekasih lamanya Charle Wu, tapi diganggu mantan istri
Charlie, yang bertekad menghancurkan hubungan dan
reputasi Astrid. Sementara itu, Kitty Pong, yang menikah
dengan miliuner Jack Bing, mendapatkan lawan yang
seimbang, yaitu Colette, putri tirinya.
Het verhaal van O Pauline Reage 2013-01-16 Erotische
everseller uit de wereldliteratuur, het enige échte antwoord
op Fifty Shades of Grey. Pauline Réage was met de
publicatie van het controversiële Het verhaal van O haar tijd
ver vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig
onderwerpt aan haar man en tot sm wordt gedwongen, is een
absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het perfect aan op de
erotische hausse in de literatuur.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was
stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord.
Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de

Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Herinneringen, dromen, gedachten Carl Gustav Jung 1991
Zelfportret van de Zwitserse psychiater en psycholoog (18751961), zoals dat oprijst uit zijn levensherinneringen.
De karaokeoorlog Ryu Murakami 2012-06-08 Nerds en
dames in een gevecht op leven en dood Murakami laat ons
kennis maken met een groep rondhangende, verloren
jongemannen. De hoogtepunten in hun bestaan zijn zingen in
karaokebars, goedkope snacks eten en gluren naar de
buurvrouw. Wanneer een van hen in een opwelling op straat
een vrouw van middelbare leeftijd vermoordt, bast er een
surrealistische oorlog los. De vouw maakte deel uit van de
Midoriclub, waarvan alle leden allemaal Midori heten. Haar
clubvriendinnen besluiten wraak te nemen op de moordenaar
van hun vriendin en bloed met bloed te vergelden. In deze
even hilarische als bloederige en gruwelijke, en toch ook
sprookjesachtige en maatschappijkritische roman gunt
Murakami ons een kijkje in het moderne Japan.
Waarvan wij droomden Julie Otsuka 2013-09-11 Waarvan wij
droomden vertelt het verhaal van een groep jonge vrouwen
die bijna een eeuw geleden als picture brides per schip van
Japan naar San Francisco werd gebracht. De slopende
boottocht verbindt de vrouwen in zowel ervaring als
verwachting. De onzekerheid over hun leven in Amerika geeft
hun een collectieve stem, een gezamenlijke identiteit. Vanaf
hun aankomst in Californië zullen ze alleen zijn in een totaal
vreemde wereld. Daar ontmoeten ze hun mannen, die
vreemdelingen voor hen zijn, baren ze kinderen die
Amerikaans zullen zijn, en moeten ze zich redden in een taal
die ze niet spreken. En juist als ze zich na jaren thuis

beginnen te voelen in Amerika volgt de aanval van Japan op
Pearl Harbour.
Beschrijving van de hoofdplaats van Palembang Jan Izaa??k
van Sevenhoven 1823
Land waar de gamelan klinkt Hein Buitenweg 1973
Herinneringen aan het leven op Java vóór de Tweede
Wereldoorlog
Tempo 2001
Si Parasit Lajang Ayu Utami 2021-08-16 Buku ini berisi
cercahan pikiran dan keseharian seorang perempuan muda
urban. Di akhir usia duapuluhan ia memutuskan untuk tidak
menikah dan menyebut diri Si Parasit Lajang (istilah yang
dilontarakan feminis Jepang). Ia terkesan sangat cuek, tapi di
pihak lain ia sangat mengamati dan memperhatikan keadaan
di sekelilingnya. Tulisannya menunjukkan bahwa orang juga
bisa bersikap kritis bahkan sambil tetap berada dalam lingkup
kehidupan kapitalistis. Orang bisa menyukai Barbie, film
porno, fesyen, mal sambil tetap bisa bilang bahwa semua itu
bisa menerkam manusia dan kita harus cerdik-cerdik
bergumul dengannya, seperti seorang pawang bermain
dengan harimau sirkus. Pesan dalam buku ini: di zaman ini,
larangan tidak memadai lagi untuk bekal manusia
berhadapan dengan tantangan. Yang dibutuhkan adalah
kecerdikan. Buku ini termasuk dalam Trilogi: Si Parasit
Lajang --- Cerita Cinta Enrico --- Pengakuan Eks Parasit
Lajang
Homo Deus Yuval Noah Harari 2017-02-23 Op onnavolgbare
wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens
70.000 jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt
hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging
van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari
de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt

fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe
beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen
verwoestende krachten? En als we in staat zijn door
technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet
laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze
tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons
heen, anders hebben we geen invloed op de koers van onze
toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is
Homo Deus.
Sesajen Cinta ratwul20 2020-02-22 Sudah tidak zamannya
lagi wanita menangis, galau, dan gagal move on kalau
cintanya ditolak pujaan hati. Menurutku wanita seperti itu
sudah seharusnya dimusnahkan dari muka bumi, supaya
kaum laki-laki tidak semakin besar kepala dan merasa diri
mereka sangat penting sampai wanita harus rela membuang
air matanya untuk menangisi kaum laki-laki. Bagiku, kalau
cinta ditolak mungkin sudah waktunya wanita harus
menggunakan cara lebih halus untuk menaklukkan kaum lakilaki, contohnya dengan datang ke dukun atau paranormal
supaya kami bisa merapalkan jampi-jampi atau mantra di
depan tungku berisi arang dan kemenyan. Seperti pepatah
yang dulu sering aku dengar saat pelajaran bahasa
indonesia. Cinta ditolak dukun bertindak. Tapi benar kata
pepatah lama kalau hidup itu tidak semulus paha artis Korea.
Aku pikir dengan menggunakan sesajen atau dukun aku
akan dengan mudah membuat laki-laki yang aku cintai
menjadi tergila-gila, semuanya akan berakhir indah seperti
cerita novel yang selama ini aku baca. Tapi, ternyata itu awal
bencana di hidupku. Tidak ada kebahagiaan abadi kalau
kebahagiaan itu ternyata dimulai dari cara licik dan palsu. Ini
kisahku untuk mendapatkan cinta laki-laki dengan cara tidak

biasa dan apa jadinya kalau ternyata dukun yang memberiku
jampi-jampi dan mantra ternyata orang yang tidak pernah aku
duga jati dirinya. Tamat sudah riwayatku.
De kamer van Janus Sasha Grey 2017-03-22 Een aantal jaar
geleden kwam Catherine terecht bij het Juliette-genootschap,
een uiterst geheime club waar de machtigste mannen ter
wereld hun diepste en donkerste fantasieën werkelijkheid
lieten worden. Inmiddels is Catherine teleurgesteld geraakt.
Haar leven met haar verloofde Jack is saai en voorspelbaar,
vooral in de slaapkamer. Ze werkt als journaliste, maar haar
baan en haar thuissituatie zorgen voor weinig inspiratie. Dat
verandert wanneer ze begint te schrijven over de dood van
het zeer geliefde model Inana Luna. Haar ervaringen
weerspiegelen de eigen ontluikende seksualiteit en
onafhankelijkheid van Catherine. Wat begint als een
routineklusje ontpopt zich al snel tot een obsessie, die haar
leidt langs maar al te bekende facetten van haar leven: een
fascinatie met pikante, wellustige mannen en een aantal zeer
opwindende intriges. Net zoals de Romeinse god Janus kijkt
Catherine naar zowel het verleden als de toekomst. Zorgen
haar ervaringen met het Juliette-genootschap en Inana's
dagboek ervoor dat ze ontdekt wat ze echt wil in het leven,
de liefde en seks? Of wordt ze opgeslokt in een tergende
wereld waaruit ze wellicht geen tweede keer kan
ontsnappen? Sasha Grey was van haar 18de tot haar 23ste
een van de beroemdste en meest choquerende
pornoactrices ter wereld. Op het toppunt van haar roem
stopte ze. Ze greep haar pen en begon te schrijven. In 2013
verscheen haar debuut, Het Juliette-genootschap. Haar
auteursbezoek in Amsterdam was een van de
meestbesproken events van de afgelopen jaren. Over Het
Juliette-genootschap: 'Sasha Grey is duidelijk meer dan de
belle de jour.' Humo 'De seksuele zoektocht van het

hoofdpersonage is onderhoudend, grappig en vlot
geschreven.' Metro 'Ze heeft een miljoen volgers op Twitter.
Ze is controversieel. Vrouwen herkennen een feministe in
haar, schoolbesturen weren haar van voorleesmiddagen.'
Peter Buwalda
De Happy Hooker Xaviera Hollander 2010-02-16 Na het
succes van het in 2002 verschenen Kind af, een eerbetoon
aan haar ouders, verschijnt de herziene editie de beroemde
memoires van Xaviera Hollander, De Happy Hooker, of hoe
een meisje uit een goed milieu, van een vlotte leerlinge op
het Barlaeus Gymnasium, een van de duurst betaalde
prostituees van New York werd. Verteld zonder schaamte of
schuldgevoel, maar wel met een flinke dosis humor! '
Het ritsloze nummer Erica Jong 2014-06-26 Sensationele
literaire klassieker: meer dan 27 miljoen exemplaren verkocht
Isadora Wing vult haar dagen met poëzieschrijven,
psychiaters bezoeken en dagdromen. Maar al te graag
fantaseert ze over snelle anonieme seks zonder strijd en
zonder spijt. Als ze haar man vergezelt naar een conferentie
in Wenen besluit ze haar seksuele fantasieën in de praktijk te
brengen en ze begint een affaire met Adrian Goodlove. Door
de affaire belandt Isadora in een zoektocht naar seks en
plezier, maar ook naar zichzelf en naar bevrijding van
heersende en in haar ogen bekrompen ideeën over vrouwen.
'Jongs heldin is een kind van haar tijd. De afterglow van de
jaren zestig is op iedere bladzijde voelbaar' - De Groende
Amsterdammer 'Haar beschrijving van seks is eerlijk en soms
ontluisterend' - Trouw 'Isadora Wing... bevrijdt zichzelf van
haar remmingen en krijgt daar behalve uitbundig beschreven
seksueel genot erg veel voor terug' - Elsbeth Etty in NRC
Handelsblad
Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en
wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk

van de Amerikaanse rechtsfilosoof (1921-2002).
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.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Asoi geboi bohai Yudhi H. 2008
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