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Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar
zij en haar broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een
slaapkamer deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders,
Fraser en Marian Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge
vrouw. Maar het leven bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere
de collegezalen van Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de
enige zwarte vrouw in de zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als
topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd
Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig geplande leven in de
war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de beginjaren van
haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en gezin
enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt
ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het
presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde
persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke
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openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische
lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in
die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn
verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham
Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende
veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke, baanbrekende
persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke kracht en stem
in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en moedig te vertellen
daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?
Volg Verslaafd aan jou op Facebook
Polemisch pleidooi voor de emancipatie van vrouw en man, waarin de onderwerping
van de vrouw vanaf bijbelse tijden tot heden wordt beschreven en geanalyseerd.
Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het
beslissende moment herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een
onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als
Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt
waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen
en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan
starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant
de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een
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avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het
is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon
kan de wereld veranderen.
Een komisch, sexy en romantisch verhaal over een jong stel met herkenbare kleine en
grotere ergernissen Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf, maar ze
denkt er niet over om daar te gaan werken. Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes
en maakt ze anderen aan het lachen. En... ze is vastbesloten om geen grijze muis
meer te zijn. Stap een: een nieuwe look bedenken voor het bedrijf (een minder suffe
website misschien?) Stap twee: een heel nieuwe garderobe samenstellen (en leggings
zijn ook gewoon broeken) Stap drie: snel mezelf onder handen nemen (doen mensen
nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en stop met die verliefdheid op Travis
Ford!) Maar je hele leven een make-over geven, betekent ook de waarheid onder ogen
zien: Georgie heeft in eeuwen geen date meer gehad. En wie is er nu beter geschikt
om haar imago op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en favoriet van de
roddelbladen? Tijd voor actie!
Nothing will prepare you for a life of submission in the same way as your formal
training. Submissive training isn’t just a “good idea” when it comes to creating a
BDSM relationship. It is essential. "Submissive Training: 23 Things You Must Know
About How To Be A Submissive" is designed to help you know what to expect when
you go through training with a new Dom. Every couple is unique and every Dom may
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have different ways of teaching you the systems of service he prefers. However, these
are the basics all trained subs and slaves learn and employ in daily life. Rushing into a
relationship or service contract with a Dom without training puts the future of your time
together at risk. All of the arguments, resistance, misunderstandings and hurt feelings
that go with a new submissive’s experiences can be eradicated by a period designated
for learning, listening, trial and error. Even if you have been with a previous Dom you
will need to go through an abbreviated training time to ensure your patterns and
understandings match one another. Training is a way to “get in the same rhythm” and
find the perfect groove. If you are a Dom, this guide is the perfect gift to give to your
new sub. If you are a sub, this guide will teach you how to go through your submissive
training. As you go through these things on the journey to become the woman you were
made to be, you will be tested but you will also be proud, joyful and, perhaps for the first
time in your life, you will be at peace.
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in
tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks
tijd hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat
we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen.
Jarenlang zijn ons methodes en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om te
gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller
doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar
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toe Timemanagement volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op
principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk
is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey
het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de
verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd maar
van prioriteit.
Direct op nummer 1 op The New York Times-bestsellerlijst Wednesday Martin heeft
moeite met inburgeren wanneer zij met haar man in de Upper East Side in New York
gaat wonen. Haar man groeide er op, maar zij komt uit een kleine stad in Michigan en
kan haar draai niet vinden. Totdat ze besluit haar vakkennis – antropologie, met een
specialisatie in instinctgedrag – toe te passen op de dames in haar nieuwe omgeving.
Opeens valt alles op zijn plek. Het snobistische optreden van de moeders op het
schoolplein heeft veel weg van het gedrag van bavianen. Martins eigen obsessie met
het scoren van een Hermès Birkin-tas lijkt plotseling volkomen logisch: het is een
manier om hogerop te komen binnen de roedel. Zo begint ze aan een studie naar
patronen, rituelen, decorum, mutilatie en paringsgedrag bij deze uitzonderlijke stam. En
onvermijdelijk ontdekt ze wat de waarde is van vriendschap bij deze dames wanneer
puntje bij paaltje komt. Haar bevindingen zijn slim, provocerend en verrukkelijk
onverwacht. Elke stad kent zijn eigen Upper East Side en in de memoires van
Wednesday Martin zullen lezers over de hele wereld de vreemde conventies en het
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wanhopige verlangen er deel van uit te maken, herkennen. Aan de andere kant:
moeders blijven moeders, en ook de dames van de Upper East Side streven naar
veiligheid, geluk en succes voor hun kind. En geen enkele villa of dure SUV kan een
kind beschermen tegen emoties als angst en verlies. ‘Vermakelijk, opmerkzaam en
verrukkelijk evil. [...] Martin geeft een kijkje in de beschaafde, maar krankzinnige wereld
van de Upper East Side. Hoewel we de rijken vaak genoeg benijden, herinnert
Primaten van Park Avenue ons aan het feit dat ook zij iedere dag moeten vechten voor
hun plekje op de sociale ladder.’ The New York Times Book Review ‘Het idee om
sociologisch onderzoek naar chimpansees toe te passen op de mensen in je directe
omgeving – zoals Frans de Waal bijvoorbeeld zijn bonobo’s observeerde – is werkelijk
geniaal.’ Chicago Tribune ‘Vermakelijk en scherp. Een tragikomische rondleiding door
deze aparte subcultuur.’ The Economist
Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen komen van Mars, vrouwen komen van
Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel is inmiddels een gevleugelde uitspraak in
het Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren
van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben
anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met
deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct
opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert als het
gaat om communicatie, relaties en persoonlijke ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken
en veelgevraagd spreker. Hij inspireert zijn publiek met de eenvoudige
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communicatietechnieken die hij geeft. Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar beter
begrijpen, respecteren en waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van
Venus kom ik heel wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit
mijn persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens Reacties van
lezers: 'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het begin van
onze relatie moeten lezen — dat had een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
Exploring sex—bodily capacities, appetites, orientations, and connections—in terms of play and
playfulness. We all know that sex involves a quest for pleasure, that sexual palates vary across
people's lifespans, and that playful experimentations play a key role in how people discover
their diverse sexual turn-ons and turn-offs. Yet little attention has been paid to thinking through
the interconnections of sex and play, sexuality and playfulness. In Many Splendored Things
from Goldsmiths Press, Susanna Paasonen considers these interconnections. Paasonen
examines the notions of playfulness and play as they shed light on the urgency of sexual
pleasures, the engrossing appeal of sex, and the elasticity of sexual desires, and considers
their connection to categories of identity. Drawing on a broad range of scholarship on sexuality,
play, and the media, Paasonen moves from the conceptual to the concrete, examining advice
literature on sexual play, the vernacular aesthetics of the Fifty Shades series, girls' experiences
of online sexual role-playing, popular media coverage of age-play, and Jan Soldat's
documentary films on BDSM culture. Paasonen argues that play in the realm of sexuality
involves experimentation with what bodies can feel and do and what people may imagine
themselves as doing, liking, and preferring. Play involves the exploration of different bodily
capacities, appetites, orientations, and connections. Occasionally strained, dark, and even
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hurtful in the forms that it takes and the sensory intensities that it engenders, sex presses
against previously perceived and imagined horizons of embodied potentiality. Play pushes
sexual identifications into motion.
Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen moeite de
bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn
kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de naschokken van een grote
terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plek, en worden
gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer
hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad een politiestaat is geworden, waar elke
burger wordt behandeld als een potentiële terrorist. Niemand gelooft wat hem en zijn vrienden
is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory
Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij won
diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young
Global Leader van het web.
Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als geheime agent voor de overheid om de wereld te
ontdoen van de ondoden en ze gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst
gevaarlijke ex, geleerd heeft. Als Cat zelf op de lijst staat om uitgeschakeld te worden is Bones
de enige die haar kan helpen. In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie ziet Cat zich
wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en dit maakt van alles in haar los. Cat
probeert om hun relatie zakelijk te houden, maar ze kan haar verlangens voor Bones niet
eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het moment.
Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde vrouw die werkt als journaliste. Wanneer ze de
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overrompelende James ontmoet, staat haar eerder zo standvastige wereld op zn kop. James
roept dingen in haar op waarvan ze niet wist dat ze die in zich had. Hij tast haar grenzen af,
gaat er zelfs overheen, en tot haar verbazing windt het haar op. Sophie ontdekt
langzamerhand hoe ver ze bereid is te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde en
controversiële autobiografische roman neemt Sophie Morgan geen blad voor de mond.
Dagboek van een submissive is het openhartige verslag van een waargebeurd liefdesverhaal.
Verslavend lekker! Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en
ook single, en bovendien een man die altijd krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij
is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom doet Braden haar een heel speciaal
voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan... Samantha Young is 26 en woont
in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd.
Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een New York Times
Bestseller en is een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de beste
boeken die ik dit jaar las!' Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met geweldige
karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
Are you one of those people who want to spice up their love life with the addition of dirty talk,
longing to hear certain words or phrases whispered, moaned, growled, or simply uttered but
just plain don't know how to get started?The first thing to understand is that dirty talk isn't dirty.
There's nothing shameful or wrong about it.Men and women are hard-wired differently. Men
like to hear, while women like to visualize, and that's completely natural too. A man wants to
hear what their partner wants done to them, or wants to do for them before it's done. Hearing
the words, screamed, moaned, whimpered, or whispered just flat out does it for most
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men.Women like to hear the words and imagine what those words or phrases will mean to
them, how their partner will react, or how something will feel, even seconds or milliseconds
beforehand, giving their brains time to process the possibilities, thus heightening the
sensations.In this guide you will learn 131 tried-and-tested, proven-to-work phrases you can
use for getting your partner in the mood, during foreplay, during & after love making. Both forman & for-woman phrases are included. You will learn many ways to get started talking dirty
and how to build it up gradually so you are comfortable & sound confident when you say them.
Using correctly they will make your lover addicted to your voice & drive him/her wild in bed.
BDSM is a whole different world where people speak in their own formal and informal
language, have rules and social norms, and create expectations based on everything from
names to symbols you employ. As a sex educator and an active member in the BDSM
community, I found most information floating around to be inaccurate and some even
unhealthy. As a primer this guide will demystify the world of BDSM and present it in a
straightforward and easy-to-understand way to you. This guide is more than just a list of who
and what. It is a map that will take you into the heart of the BDSM lifestyle, explore the
motivations and expectations, and offer suggestions for the safe and sensual journey you are
undertaking. In "BDSM Primer for Women", you will learn: - The vocabulary, roles, and rituals The reasons you may want to participate in this lifestyle - Ways and places to get started Safety concerns and legal issues - Emotions, consequences, and actions - What actions meet
what needs - What kinds of fetishes meet what kinds of needs - How to communicate
healthfully - How to create your sexual self - And much more...
You’ve been thinking about her all day. Over and over in your mind you’ve been imagining the
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two of you making love tonight. You don’t just want the evening to be a good experience. It
needs to be a great experience for both of you. Searching your thoughts for the best wine to
select or the right words to say, it dawns on you that the way to make the night memorable for
you both is to ensure it ends with her having an explosive orgasm that rocks her world and
shows you are an attentive and amazing lover. If that’s the case, this book is for you.
Mysterious, explosive, transcendent, hot, joyous, pulsing, out-of-control release; no matter how
you describe it, orgasm is a one-of-a-kind experience. Every woman is a little different in how
she feels it, and how she feels about it. Yet, this unique and supremely pleasurable moment is
one of the most sought-after and misunderstood in our sexual lives. "Make Her Orgasm Again
and Again" takes you through the experience of female orgasm. You will know what to say to
your lover to heat up her mood. You will learn foreplay tricks that put your woman on her toes
and ready for what's to come next. It shows you different types of orgasms and the techniques
to achieve them. You will know the real truth about female ejaculation, the G-spot and how to
stimulate it, and simple techniques to give her multiple mind-blowing, squirting orgasms all in
the same night.
There are a number of reasons a woman may choose online submission. It’s a good way to
ease into the community by making friends and observing other people at a safe distance.
Creating an online persona allows women to keep their real names and identifiers private. This
not only helps maintain physical safety but also gives her the freedom to talk about sexual
fantasies and naughty ideas without fearing judgment from other people or consequences on
the job. Online submission also allows for a sexual experience rooted in the world of fantasy. A
woman can take on any role or persona she wants, and perform acts she would not be willing
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or able to do in real life. She can express emotion, devotion and talk as dirty as she likes
without feeling self-conscious or uncomfortable. While the scenarios sometimes described in
online submission can be pure fantasy (seemingly endless sexual romps with multiple orgasms
and no pain or soreness), the feelings of lust, love, loyalty, friendship, and arousal are all very
real and can be a part of a vibrant sexual life. This Submissive Training guide will take you into
the world of online submission, along with safety protocols and techniques for making the
digital fantasy a physical reality. You will also learn how to make the transition from online
submission to a real life meeting.
Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan de deur op slot
zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter groot. Jack is dol op
televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij weet dat wat hij op televisie ziet niet
echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts
vaak komt. Dan zit Jack in de kast en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er
buiten Kamer ook een echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal
kennismaken. Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet.
Verfilmd als 'Room'.
Een vaste relatie geeft zekerheid, maar hoe houd je het spannend? De meeste mensen
zoeken zekerheid in hun relatie. Ze willen een betrouwbare, monogame partner die ze door en
door kennen. Maar een intieme en gelijkwaardige relatie leidt niet noodzakelijk tot een goed
seksleven. En juist het ontbreken van erotiek kan een relatie onder druk zetten. In onze
huidige maatschappij zijn de belangrijkste waarden die we nastreven in een relatie:
gelijkwaardigheid, vertrouwen en eerlijkheid. Deze waarden zijn echter dodelijk voor een
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opwindend seksleven, dat juist gebaat is bij machtspelletjes, oneerlijke voordelen en
verleidelijke manipulaties. Perel neemt ons mee in deze paradox tussen liefde en lust en toont
aan dat intimiteit en erotiek goed samen kunnen gaan in een sterke relatie. Als
psychotherapeut heeft ze veel stellen met deze problematiek behandeld. In dit heldere, soms
provocerende boek, dat werelijk oplossingen biedt voor een probleem waar veel mensen
tegenaan lopen, put ze uit de rijke ervaring die ze in haar praktijk heeft opgedaan. Esther Perel
woont in New York en heeft een eigen praktijk als psychotherapeut. Ze is geboren in België en
spreekt vloeiend Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Hebreeuws en Nederlands.
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op een vroege zomerochtend, lang
voordat de anderen wakker worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water van
het meertje naast Het papieren paleis, het zomerhuis waar ze al sinds haar jeugd elke vakantie
doorbrengt. Elle is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles
anders. De avond tevoren is ze tijdens het diner weggeglipt met Jonas, al sinds hun kindertijd
haar beste vriend. Terwijl hun partners binnen zitten te kletsen hebben Jonas en Elle voor het
eerst van hun leven seks met elkaar. De volgende vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn
voor Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze
alles overboord voor het leven met Jonas waar ze nooit eerder van durfde te dromen?
Gaandeweg dringen de herinneringen aan haar jeugd zich steeds meer aan haar op. Hoewel
ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed mogelijk verborgen heeft gehouden, wordt Elle
nu gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Het papieren paleis is een
verrassende en aangrijpende pageturner over liefde, familie, en de fouten uit het verleden die
altijd boven water komen.
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Emmett, een boerenzoon, gaat in de leer bij een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren
gave heeft om herinneringen van mensen te wissen en in een uniek boek vast te leggen. Een
dergelijk boek kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op een dag doet Emmett een
verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn mentor ontdekt hij een
boek met zijn eigen naam erop. Een onvergetelijke historische roman die zich afspeelt in het
Engeland van voor de industriële revolutie.
Dit boek neemt de lezer bij de hand op een verkenningstocht langs het lichaam van de vrouw,
met uitleg over de vele ongewone kenmerken die zij bezit. Het is geen medische verhandeling
of een verslag van een psychologisch onderzoek, maar een portret van vrouwen zoals ze zich
voordoen in de werkelijkheid, in hun eigen omgeving. De vrouw heeft gedurende haar evolutie
enorme veranderingen ondergaan - veel meer dan de man. Ze heeft veel van de vrouwelijke
kenmerken van andere vrouwtjesmprimaten achter zich gelaten en is in de vorm van de
moderne vrouw een buitengewoon wezen geworden. Ieder hoofdstuk van DE NAAKTE
VROUW is onderdeel van de verkenningstocht van top tot teen, waarin niet alleen de
opmerkelijke biologische kenmerken van het vrouwenlichaam beschreven worden, maar ook
hoe deze kenmerken door de eeuwen heen bednadrukt of verzwegen zijn, vergroot of
verkleind, om op die manier een compleet beeld te geven van het boeiendste voorwerp ter
wereld - de naakte vrouw.
De overweldigende kracht van overgave... Het wereldwijde fenomeen van de Crossfire-serie
wordt vervolgd! Eva en Gideon moeten de consequenties van hun obsessieve verlangen naar
elkaar leren accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon Cross ontmoette, herkende
ik iets in hem wat ik nodig had. Iets wat ik niet kon weerstaan. Ik zag een gevaarlijke en
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beschadigde ziel van binnen – net als die van mij. Ik had hem net zo hard nodig als het
kloppen van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij geriskeerd heeft. Hoe ik vroeger bedreigd
ben, of hoe duister en wanhopig de schaduwen van onze verledens zouden worden.
Verbonden door onze geheimen, probeerden we de verschillen te overbruggen. We maakten
onze eigen regels en gaven ons over aan het overweldigende gevoel elkaar te bezitten...
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept
'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er
met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op
een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar
samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt
geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof
overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het
echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers
De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
This book explores the changing nature of growing-up working-class in post-Soviet Russia, a
country dislocated by the experience of neo-liberal economic reform. Based on extensive
ethnographic research in a provincial Russian region, it follows the experiences of vocational
education graduates whose colleges continue to channel them into the ailing industrial and
agricultural sectors. Rather than settling for transitions into ‘poor work’, the book shows how
these young men and women develop a range of strategies aimed at overcoming the poverty
of opportunity available to them in traditional enterprises, pursuing instead emerging
opportunities in higher education, jobs in the new service sector and the prospect of migration.
Page 15/23

Read Free 131 Dirty Talk Examples Learn How To Talk Dirty With These
Simple Phrases That Drive Your Lover Wild
Drawing on a range of theoretical perspectives, Charles Walker analyses these strategies and
their significance for wider processes of social change and social stratification in post-Soviet
Russia.
In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we
geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn
om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd
in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en
blijven hangen in onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van
zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met
vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur waarin de auteur ons
meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale
misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de
ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap
met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan
land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke
illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke grens, naar de
onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie... Gideon Cross. Zo prachtig als hij aan de
buitenkant was, zo beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend vuur stak hij het
verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn buurt blijven. Gideon was mijn verslaving, mijn
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begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig als dat van hem, we
waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het was te moeilijk, te pijnlijk.
Behalve wanneer het perfect was. Op de momenten dat onze onstilbare honger en wanhopige
liefde zorgden voor de meest zalige gekte... Begeerd door jou is het tweede deel in de
Crossfire-trilogie en neemt je mee naar een duistere wereld vol verlangen en spanning. Het is
het perfecte boek voor alle fans van E. L. James’ Vijftig tinten grijs.
Stephen King, Over leven en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat
toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens
weer in zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover gaat Over leven en
schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd. Over de
jaren na zijn doorbraak als schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem achtervolgen en
de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven kost. En hoe hij
er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert
en hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen
van elke schrijver: de pen die de auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en
schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als (aspirant-)schrijvers. Stephen King
(1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en
fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome (Gevangen),
22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Overzicht van Nederlandse invloeden op het Amerikaanse Engels.

Tara Sue Me, Onderworpen Abby King heeft een geheime fantasie... Voor de
liefhebbers van de Vijftig tinten grijs-trilogie is er nu een nieuwe, sexy sensatie:
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Onderworpen van Tara Sue Me. Onderworpen vertelt het verhaal van de verlegen
bibliothecaresse Abby King. Abby heeft een geheime fantasie en hunkert naar wat
meer spanning en passie in haar leven. Dan ontmoet ze Nathaniel West, de
aantrekkelijke en succesvolle eigenaar van West Industries. Hij is een sexy en ervaren
Dominant, op zoek naar een nieuwe onderdanige. Abby biedt zich aan Nathaniel aan,
hopend dat hij tegemoet kan komen aan haar geheime fantasie. Na een weekend met
de Meester weet Abby dat ze naar meer verlangt en ze geeft zich volledig over aan
Nathaniels spelregels. Maar ondanks het waanzinnige genot dat hij haar geeft, blijft
Nathaniel zich kil en afstandelijk verschuilen achter zijn regels. Naarmate Abby dieper
verstrikt raakt in zijn wereld van seksuele macht en passie, vreest ze dat Nathaniëls
hart onbereikbaar is, terwijl ze zelf haar hart volledig aan hem heeft verloren... Tara
Sue Me schreef haar eerste boek op haar twaalfde. Pas twintig jaar later pakte ze de
pen weer op. Na enkele romans besloot ze wat gewaagder en sexyer te gaan schrijven
en zo ontstond Onderworpen. Online verkocht ze meer dan acht miljoen boeken en
inspireerde zij velen tot het nieuwe, erotische genre, waar ook de Vijftig tinten grijs (E.L.
James) en Crossfire (Sylvia Day) trilogieën toe behoren.
Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder in mijn leven. Mijn prachtige,
gehavende strijder – vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die van zichzelf
negeert. De geloften die we aflegden, zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar
verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude wonden, legden ze onze pijn en
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gebreken bloot en lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem uit mijn vingers
glijden. Mijn grootste angst leek werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op de
proef werd gesteld dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Op het lichtste moment in
onze levens waren we overvallen door het duister uit zijn verleden, en werd alles
waarvoor we hadden gevochten bedreigd. We stonden voor een onmogelijke keuze:
terug naar de bekende veiligheid van onze levens voordat we elkaar kenden, of het
gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling op een onhaalbare en hopeloze
droom leek... ‘Day speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar
broeierige romantiek ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ –
RT Book Reviews
Submission can be described by a lot of words but “easy” isn’t one of them.
Discovering and honoring your desire to submit takes courage, strength and passion.
Learning to follow the lead and rhythm set by another, and stretching your limits to
accommodate training and service can challenge and exhaust you. The discipline to
hold your tongue, retrieve your paddle, or wait around endlessly while knot after knot is
being tied as part of a bondage ritual drains your energy. Submission stretches, taxes,
pushes, and exposes your body and soul to the whim and desire of another.
Submissive women need support, care and nurture to continue on this journey in a
healthy fashion. "Care and Nurture for the Submissive" offers tips, understandings, and
pathways to tend the fragile and beautiful souls of submissive women. Self-care is not
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selfish; it is essential. Only when you are taking care of yourself as a healthy, whole
being can you give that self to another with a full heart and free joy.
WARNING: EXPLICIT SEXUAL CONTENT! ADULTS ONLY. You must be 18+ years of
age to read the contents. This Editor's Collection includes 5 hot & steamy erotic tales:
1. Nordic Passion: Life was never easy for a Nord. The terrain was tough, the creatures
were tough, and the lifestyle was tough. There were no real reprises from the daily
routine. Bishop managed an amazing kill one day. It was glorious. He went home to
celebrate with his love, Rhoda. As Bishop shows off his hunter skills in bed and the
night turns into a passionate, raw animal sex, Rhoda screams for more... 2. My MVP
Goes Deep: James Storrier has been the star receiver for the Pioneers for years now.
His career has been awe-inspiring, and it paid off with a huge new contract.
Unfortunately for the Pioneers and Storrier, he was injured in the final moments of a
brutal game. With his ribs broken and being forced to sit out practice, James begins to
wonder if his sun is setting. That's all changed when he is met outside the training
facility by a hot young reporter, Kris. The interview covers many things, but when Kris
reveals her true intention, it soon turns into a night James will never forget... 3. The
Language of Lust: The year is 2,378. Kimberley Yates is a world renowned linguist. She
knows everything there is to know on many galactic languages, and can read
movement and tones like no other. She has been recruited by the Galactic Alliance.
She departs on a journey to an alien homeworld in hope of adventure. On the bridge of
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her ship, Commander Gabriel bumps head with alien ambassadors. He is furious, but
nothing could be sexier to Kim. Yates and Gabriel head to his quarters. Passion quickly
takes over as Gabriel ravages her body, and she screams for more... 4. Prove Me
Wrong: Finals can be the most stressful time of the year for any college student. This
rang particularly true for Calvin, who just wanted to finish his paper on Sexuality and
Twentieth Century Romanticism. He was sitting quietly in his room when a strange
woman, Scarlet, with a counter point came into his life. A passionate debate ensued
about sex vs. romance, both making a lasting argument. But when verbal debate wasn't
enough, Scarlet decided to get "physical" to prove her point... 5. The Wayward
Traveler: A young man of nineteen travels from LA to Vegas to meet up with some of
his friends and gets a flat tire in the middle of the desert. The truck driver is a forty
something black man who finds the young guy attractive and asks for an "unusual" tip
for changing the tire...
Fellatio, the art (trust me, it’s an art) of oral sex, is like playing an instrument. Mouth,
hands, motion and emotion all mix together at the same time – and the beautiful music
of your lover’s satisfaction is heard. Anyone can pick up an instrument and make
noise, but to really play it takes knowledge, skill, and practice, practice, practice. Oral
sex isn’t just a gift you give to him. It’s a gift you share together. "Blow By Blow" will
guide you, step by step, to the explosive orals that will "blow" his mind away. Once you
start following these tips & tricks, your man will be willing to do almost anything for you.
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Not only you will be able to give really great blow jobs, more importantly, you will enjoy
doing them yourself. And you will have him for good. Here are some of the things you
will learn in "Blow By Blow": - How to be relaxed & have fun performing oral sex... Common mistakes that would turn any man off in an instant... - Understand the
sensitive parts of male member and the correct way to stimulate them... - Positions &
postures that give him maximum pleasure while cutting your effort in half... - Safe sex,
STD's, virus, & more... - How to prevent sore jaws, achy backs, stiff neck, or knocked
knees... - How to deep throating without gagging... - What to do with his "outcome"... What to do after he ejaculates... - And much more...
There are two foundational pillars of a BDSM relationship between a Dom and a sub:
consent and trust. Everything else in the relationship – the fun, the love, the discipline,
the eroticism, the tears and the journey – are all built on those standards. Both consent
and trust require honest communication in order to thrive. The vast majority of that
communication begins long before the training begins. In "Dom's Guide to Submissive
Training Vol. 2," I listed 25 things you must know about your new sub if you want to
create a satisfying relationship with a devoted submissive. It's not enough to just ask
“What do you like?” or “Would you like to be my sub?” You need to know things about
your sub that are deeper, more practical and helpful. Without the knowledge of these 25
things, you may be able to create momentarily excitement but it will surly turn into a
frustrating short-term relationship headed for drama, disaster and end. Following this
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guide allows your sub to communicate freely and provides a mechanism for her to
reveal her true self – even if she doesn’t have the words to do so. There are a million
things subs want their Doms to know. These questions will help your sub tell you.
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