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In dit zeer persoonlijke boek bewijst Lena Dunham, de bedenker, producer en hoofdrolspeler van de HBO-serie Girls, dat ze een van de meest authentieke jonge Amerikaanse auteurs van dit moment is. Dunham beschrijft verliefdheden, eenzaamheid, hoe het is om vijf kilo te zwaar zijn terwijl je alleen maar gezonde dingen eet, vriendschappen met geweldige vrouwen, verbroken relaties met foute vriendjes, ware liefde, en bovenal: hoeveel moed het vergt om te
geloven dat jouw verhaal het waard is om te vertellen. In ‘Ontmaagd mij (Nee, echt, ga je gang)’ doet ze verslag van haar eerste keer, die niet helemaal aan haar verwachtingen voldeed; in ‘Foute jongens’ onderzoekt ze waarom ze zich zo lang aangetrokken heeft gevoeld tot klootzakken; ‘Is dit wel echt?’ is een prachtige bespiegeling op haar obsessie met de dood, en in ‘Ik heb niet met ze geneukt, maar ze schreeuwden tegen me’ verheugt Dunham zich op de
nietsontziende en allesonthullende memoires die ze zal schrijven als ze tachtig is en het haar niets meer kan schelen hoe de wereld over haar denkt. Not That Kind of Girl is een rauwe, ontroerende reeks berichten van het front van de strijd die volwassen worden heet. ‘Ik voorvoel nu al mijn toekomstige schaamte dat ik me verbeeldde je ook maar iets te kunnen bieden,’ schrijft Dunham, ‘maar als ik met dat wat ik heb geleerd één lullig baantje draaglijker kan
maken voor jou, of je ervan kan weerhouden het soort seks te hebben waarbij je het gevoel hebt dat je je schoenen moet aanhouden voor het geval je er halverwege de daad vandoor wilt gaan, dan was elke misstap van mij het waard.’
Love story
Het Facebook effect

In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting, de successen en de toekomstvisie van Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien hoe een eenvoudige
negentienjarige student het is gelukt om niet alleen het internet, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd met elkaar communiceren te veranderen. Een paar feiten: Facebook heeft meer dan 800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook wordt wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen
onrecht Facebook was het onderwerp van de film The Social Network dat door de Film Critics Association werd verkozen tot beste film van 2010
Hamlet
De Da Vinci code
Pre and postnatal care according to Ayurveda.
Āyurvedīya garbhasãskāra
Kamasoetra / druk 3

Rekha s sexual openness raised eyebrows and rattled people. Bollywood wasn't ready for such an irrepressible woman, and tried to suppress her. This book tells the truth about her relationship with the reigning superstar of the time, her many other lovers, and the shocking suicide of her husband
Levenslessen om vooral (niet) op te volgen
treurspel
De gedachten en de gevoelens van een 16-jarige Amerikaanse jongen die van school is gestuurd en door New York zwerft.
Rekha
De vanger in het graan / druk 3
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in kleur.
The Untold Story
Not That Kind of Girl
Oliver en Jenny worden aan Harvard Universiteit stapelverliefd. Zodra ze van de collegebanken zijn verlost, trouwen ze. Met desastreuze gevolgen, want Oliver wordt door zijn familie verstoten en het jonge stel krijgt het financieel heel zwaar. Net als Oliver en Jenny uit het dal opkrabbelen,
wordt hun liefde op onbarmhartige wijze op de proef gesteld. Love Story is misschien wel het mooiste liefdesverhaal aller tijden - een absolute klassieker in de romantische literatuur. Een ijzersterk verhaal, ontroerend en recht uit het hart. Dit najaar is Love Story in het theater te zien als
onvergetelijke musicalsensatie met Freek Bartels en Celinde Schoenmaker in de hoofdrollen.

Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16 jaar.
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