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In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte grootouders langs de
kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun
(blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen.
Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een hellevaart door een landschap dat nog altijd is
getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het
platteland van het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving
de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit
is die de prijs twee keer heeft gekregen voor fictie.Het is gruwelijk genoeg om getuige te zijn van een moord. Het is nog erger als
niemand je gelooft. De vrouw in suite 10 is de nieuwe, razend spannende thriller van Ruth Ware, bekend van In een donker,
donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar kans op promotie.
Maar een moordenaar gooit roet in het eten. En zij is de enige getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock getuige van een moord,
maar niemand gelooft haar. Vastberaden om erachter te komen wie het slachtoffer was en waarom ze vermoord is, gaat Lo op
zoek naar de waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen dat een moordenaar niet gediend is van mensen die hun neus in
andermans zaken stekenAutobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in 1964 samen met
hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het begin als distributeur voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger.
Ze begonnen met een startkapitaal van slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk
Dimension 6 noemen. Jeff Johnson, Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over
de naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote
merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als
de K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het mooi dat Nike de
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godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn
Davidson. Knight was niet razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.Overzichtelijk
opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid
en trainen thuis of op de sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor misleidende
informatie en apparatuur.De jonge Ierse Eilis emigreert naar Brooklyn voor een beter leven. Aanvankelijk heeft ze het niet naar
haar zin, maar dankzij dansavonden op zaterdag en een studie boekhouden gaat ze zich er stilaan thuis voelen. Wanneer ze naar
aanleiding van het overlijden van haar zus terugkeert naar haar vaderland loopt ze Jim, een oude bekende en nieuwe liefde, tegen
het lijf. De keuze wordt hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika, waar ze samen is met Tony, of in het
vertrouwde Ierland blijven voor Jim.De jonge activiste Tessa Quayle wordt met doorgesneden keel aangetroffen in een verlaten
gebied in Noord-Kenia. De Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt spoorloos verdwenen. Tessas echtgenoot, Justin, is
Brits diplomaat op de ambassade in Nairobi. Ontgoocheld maar vastbesloten begint hij een zoektocht naar de moordenaars en de
ware toedracht van Tessas dood. Hij ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in gevaar brengt, maar ook al veel meer
onschuldige levens heeft geëist. Justins ontdekkingen geven hem antwoord op wie hij zelf is en wat zijn jonge echtgenote dreef.
De toegewijde tuinier is niet alleen een aangrijpende roman, maar ook een onthutsende en glasheldere analyse van de uitwassen
van kapitalistische hebzucht bij multinationale bedrijven en de funeste gevolgen daarvan voor het arme deel van de
wereldbevolking. `Een indrukwekkende aanklacht, een briljante roman, een superieure thriller. De Morgen ` een mooi, boos,
opwindend en vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk. The Times Literary
SupplementMorgan Rice, #1 Bestverkopende auteur van DE TOVENAARSRING, komt met een meeslepende nieuwe fantasy
serie. ALLEEN DE WAARDIGE (De Weg van Staal—Boek 1) vertelt het epische verhaal van de zeventienjarige Royce, een
boerenjongen met speciale krachten, die voelt dat hij anders is dan de andere jongens in zijn dorp. Er zit een kracht in hem die hij
niet begrijpt, en een verborgen lotsbestemming die hij niet onder ogen durft te komen. Op de dag dat hij op het punt staat te
trouwen met zijn enige ware liefde, Genevieve, wordt ze hem afgenomen. Royce kiest ervoor om alles op het spel te zetten en de
confrontatie aan te gaan met de adel die haar heeft meegenomen, in een poging zijn geliefde te redden. Wanneer hij faalt, wordt
hij verbannen naar het beruchte Zwarte Eiland, een plek die erom bekend staat om jongens in mannen te veranderen. Verbannen
uit zijn thuisland moet Royce talloze beproevingen doorstaan. Hij leert hoe hij moet overleven in de beruchte Krochten—de wrede
bloedsport van het Koninkrijk. Genevieve, die wanhopig op Royce’ terugkeer wacht, wordt gedwongen om haar weg te vinden in
de wrede, samenspannende wereld van de aristocratie, en wordt ondergedompeld in een leven dat ze veracht. Maar terwijl
Royce’ krachten sterker worden en hij erachter komt dat er een geheim zit achter de mysterieuze afkomst van zijn vader, beseft
hij dat zijn lotsbestemming wellicht groter is dan hij had gedacht. Hij verwondert zich over de vraag die hem altijd het meest had
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beangstigd: wie is hij? ALLEEN DE WAARDIGE vertelt een episch verhaal over vrienden en geliefden, over ridders en eer, over
verraad, het lot en liefde. Dit verhaal over moed sleept ons mee in een fantasiewereld waar we verliefd op zullen worden, een
wereld die alle leeftijden aanspreekt. Eveneens verkrijgbaar als gratis download is Morgan Rice’ EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN, boek #1 in de zeventien-delige fantasy serie DE TOVENAARSRING, een #1 bestseller met meer van 1.000 vijfsterren
beoordelingen!Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen
soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar
loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes
vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit.
In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze
iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf
ongekende resultaten te behalen.Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van een elfjarig jongetje wordt gevonden, wijzen
ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de richting van de populaire coach van het plaatselijke Little League-team.
Maar de verdachte, die met groot machtsvertoon wordt gearresteerd, heeft een waterdicht alibi. Detective Ralph Anderson raakt
na verder onderzoek ook overtuigd dat hij inderdaad buiten de stad was. Hoe kan hij dan tegelijkertijd op twee plekken zijn
geweest?This cutting-edge handbook brings together an international roster of scholars to examine many facets of comics and
graphic novels. Contributor essays provide authoritative, up-to-date overviewsof the major topics and questions within comic
studies, offering readers a truly global approach to understanding the field. Essays examine: the history of the temporal,
geographical, and formal development of comics, including topics like art comics, manga, comix, and the comics code; issues
such as authorship, ethics, adaptation, and translating comics; connections between comics and other artistic media (drawing,
caricature, film) as well as the linkages between comics and other academic fields like linguistics and philosophy; new
perspectives on comics genres, from funny animal comics to war comics to romance comics and beyond. The Routledge
Companion to Comics expertly organizes representative work from a range of disciplines, including media and cultural studies,
literature, philosophy, and linguistics. More than an introduction to the study of comics, this book will serve as a crucial reference
for anyone interested in pursuing research in the area, guiding students, scholars, and comics fans alike.Celebrating 60 years of
the Indian Republic, we bring you Indian Essentials, a light-hearted, tongue-in-cheek ode to India. In this quirky collection, twenty
writers and social commentators ponder the mysteries of the Indian psyche and try to make sense of one trait, phenomenon or
cultural value that is quintessentially Indian. From the Indian male s penchant for public urination to the Indian female s obsession
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with gold, from the jhatkas of Bollywood to the melas of Allahabad, from our embarrassingly frank matrimonials to how seriously
we take our copulation problems, nothing is spared scrutiny. And because we Indians like a little something extra over and above
what we are promised, we are giving away a complimentary copy of Extra! a little book that tackles all those peculiar Indian
qualities that we didn t want to leave out of the Indian Essentials. Dip into this collection and join us to find out what it means to be
Made in India.…just remember that I’m not telling you to get emotional and judge the world. When words like “fuck off” come into
play, people start imagining a very “no-bullshit” headspace, testosterone running high and a rebel soul. No. This isn’t about being
the grumpy party pooper, shitting on everyone’s parade. My effort through this book is to clean up as much shit as I can. Or at the
very least, encourage you to clean your conscience.Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de Groot weet dat
hij is voorbestemd voor iets groots, iets gigantisch. Maar dan ook werkelijk iets kolossaals. Maar soms neemt zijn leven een
andere wending. of eigenlijk: op een of andere manier achtervolgt pech hem altijd en maakt Niek met regelmaat brokken.
Niettemin blijft hij kalm en koelbloedig. Hij is immers op aarde om zijn leeftijdgenoten voorbij te streven. Maar waarom laten
mensen hem niet gewoon zijn gang gaan?Al meer dan dertig jaar weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen, maar met
die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren wereldwijd haar voorbeeld
volgden, begon de urgentie van de situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan de meesten van ons door met leven zoals we
dat altijd al hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al tien jaar over het klimaat. Tien jaar waarin de aarde onherstelbare schade
heeft opgelopen en de politieke landkaart ingrijpend is veranderd. Te lang hebben we het economische systeem van
ongelimiteerde consumptie en ecologische uitputting in stand gehouden. Voor Klein – en voor steeds meer mensen – is er maar
één conclusie mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises waar we ons in bevinden, houden sterk verband met
elkaar. We moeten onze beschaving ingrijpend veranderen. Het is tijd voor een nieuwe groene politiek.Het is april 1975 en in
Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een generaal van het Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe
kapitein een lijst aan het opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land uit. De generaal en
zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust dat een van hen, de kapitein, in
het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze
kapitein, een man grootgebracht door een afwezige Franse vader en een arme Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging
studeren aan de universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om te vechten voor de communistische zaak. Viet Thanh Nguyens
verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde idealen vereisen dat
hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van: Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie
Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center for Fiction first novel prize, California Book Award, Asian/Pacific American Literature
Award Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn verschenen in
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Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van het academische boek Race and
Résistance. Hij doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de Universiteit van Zuid-Californië en woont in Los Angeles. De
sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De sympathisant vertelt Nguyen het verhaal van een man met twee zielen, iemand
wiens politieke overtuigingen botsen met zijn individuele loyaliteiten. In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan de
verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder zijn verschenen, biedt deze roman een belangrijk en onbekend nieuw perspectief
op de oorlog: die van een communistische sympathisant in gewetensnood.Explores the connection between the honeybee and the
cultural, national, and economic development of the United States.Former chief CNN India correspondent and award-wining
journalist Ravi Agrawal takes readers on a journey across the Subcontinent, through its remote rural villages and its massive
metropolises, seeking out the nexuses of change created by smartphones, and with them connection to the internet. As always
with India, the numbers are staggering: in 2000, 20 million Indians had access to the internet; by 2017, 465 million were online,
with three Indians discovering the internet every second. By 2020, India's online community is projected to exceed 700 million,
and more than a billion Indians are expected to be online by 2025. In the course of a single generation, access to the internet has
progressed from dial-up connections on PCs, to broadband access, wireless, and now 4G data on phones. The rise of low-cost
smartphones and cheap data plans has meant the country leapfrogged the baby steps their Western counterparts took toward
digital fluency. The results can be felt in every sphere of life, upending traditions and customs and challenging conventions.
Nothing is untouched, from arranged marriages to social status to business start-ups, as smartphones move the entire economy
from cash-based to credit-based. Access to the internet is affecting the progress of progress itself. As Agrawal shows, while they
offer immediate and sometimes mind-altering access to so much for so many, smartphones create no immediate utopia in a
culture still driven by poverty, a caste system, gender inequality, illiteracy, and income disparity. Internet access has provided
greater opportunities to women and changed the way in which India's many illiterate poor can interact with the world, but it has
also meant that pornography has become more readily available. Under a government keen to control content, it has created
tensions. And in a climate of hypernationalism, it has fomented violence and even terrorism. The influence of smartphones on "the
world's largest democracy" is nonetheless pervasive and irreversible, and India Connected reveals both its dimensions and its
implications.Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans, met o.a. Rachel Weisz, Michael
Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië.
Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in april een roeiboot aanspoelt
met twee mensen erin: een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de man en Isabel ontfermt
zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze haalt Tom over om te doen alsof ze hun eigen dochter is. Maar
wanneer ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd met veel vragen van hun familie en vrienden,
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en met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje De pers over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’ Libelle
‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle
personages.’ Gooi- en Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde van een moeder voor een kind.’
Vrouwenbibliotheek.nlLonden, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar
Europa om dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was, besluit ze
haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die zou
kunnen weten waar ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte
van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden, en nog
steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie bij haar aanklopt en een naam noemt die ze al heel lang niet meer heeft
gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om de waarheid te achterhalen. In Het Alice-netwerk komen de levens van twee sterke
vrouwen bij elkaar door gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed, opoffering en
verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie, spanning en romantiek.’ Library journal
‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een geweldige historische roman!’ Historical novel
society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel vergeten groep: de Engelse, Franse en Belgische vrouwen
die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en militaire informatie van onschatbare waarde hebben
doorgegeven’ ★★★★ VN Thriller- & DetectivegidsCharlie gaat naar de bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel, maar populair is hij
ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een muurbloempje blijft. Charlie
probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die
hem hier af en toe bij helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige
persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en regisseur. Zijn debuut De belevenissen
van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het veroorzaakte veel opschudding in Amerika, omdat het daar op
veel scholen werd verboden vanwege de controversiële inhoud. Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van een
muurbloem is volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal ook zeker door oudere lezers gewaardeerd worden.'
denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.' school library journalThis two-volume
Handbook provides a major thematic overview of global sexualities, spanning each of the continents, and its study, which is both
reflective and prospective, and includes traditional approaches and emerging themes. The Handbook offers a robust theoretical
underpinning and critical outlook on current global, glocal, and ‘new’ sexualities and practices, whilst offering an extensive
reflection on current challenges and future directions of the field. The broad coverage of topics engages with a range of theories,
and maintains a multi-disciplinary framework. PART ONE: Understanding Sexuality: Epistemologies/Conceptual and
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Methodological Challenges PART TWO: Enforcing and Challenging Sexual Norms PART THREE: Interrogating/Undoing Sexual
Categories PART FOUR: Enhancement Practices and Sexual Markets/Industries PART FIVE: Sexual Rights and Citizenship
(And the Governance of Sexuality) PART SIX: Sexuality and Social Movements PART SEVEN: Language and Cultural
RepresentationPuja is a British Asian, born and brought up in England. Liberal and westernised, British by soul, she defies social
and cultural taboos and falls madly in love with an English boy. When the moment of reckoning comes, she walks out of her
parent's house to be with himonly to find that he was cheating on her. Guilt and emotional turmoil sees her succumbing to an
arranged marriage in India, but the subcontinent is a revelation to her. This original and sensitively written debut novel delicately
weaves strands of humour and pathos to create a colourful yet tragic novel.De zoon van een aristocratisch echtpaar is wees in de
jungle en opgevoed door apen.NIEUW: Speciale editie met extra foto’s, nooit eerder gedeelde brieven en notities. Isa Hoes en
Antonie Kamerling ontmoeten elkaar tijdens de audities van Goede Tijden, Slechte Tijden en worden verliefd. De buitenwereld
ziet een stralend stel, maar in werkelijkheid kampt Antonie steeds vaker met depressies. Isa probeert haar gezin bij elkaar te
houden, tot Antonie op 6 oktober 2010 besluit zijn leven te beëindigen. Toen ik je zag is niet alleen een ode aan een veelzijdig
talent en een portret van twee mensen die zielsveel van elkaar hielden, het is ook een zeer aangrijpend relaas over leven met een
echtgenoot die lijdt aan depressiviteit. Voor deze speciale editie maakte Isa een selectie uit hun meest persoonlijke archief. Het
boek bevat nieuwe foto’s van Antonie, Isa en hun gezin, maar ook nooit eerder gedeelde brieven en notities. ‘Het boek is een
liefdevolle poging tot verzoening, tot herstel en vereeuwiging van de liefde.’ – NRC Handelsblad ‘Aangrijpend en meeslepend
geschreven.’ – Nederlands Dagblad ‘Een bijzonder boek van een bijzondere vrouw.’ – Gooi- en Eemlander Genomineerd voor de
NS Publieksprijs 2014Razio Yamata, een van de invloedrijkste zakenmannen van Japan, heeft een plan bedacht om de
Amerikanen een lesje te leren. Hun grootheidswaanzin en imperialistische neigingen is hij meer dan zat. Japan heeft in de
Tweede Wereldoorlog veel geleden onder de Amerikaanse aanvallen en nu is de tijd gekomen om wraak te nemen. Japan moet
de machtigste natie van de wereld worden. Een ontploffende benzinetank van een Japanse auto in de VS zorgt ervoor dat de
handelsbetrekkingen tussen de VS en Japan verslechteren. Dit is voor Yamatha het teken om een oorlog te ontketenen. Jack
Ryan krijgt in deze dreigende noodsituatie de eervolle opdracht de Amerikaanse president met zijn diensten en kennis terzijde te
staan, daarbij geassisteerd door CIA-agent John Clark. Als hij alleen maar wist hoe hij te werk moet gaanVoor de liefhebbers van
Downton Abbey: Katherine Ramsey van Highland Hall schittert in deze roman als debutante. Katherine reist naar Londen om haar
debuut te maken en een echtgenoot te zoeken. Haar hooghartige tante staat erop dat ze het aanzoek aanneemt van een rijke
jongeman. Maar dan leert Katherine Jonathan Foster kennen. Hij is een knappe geneeskundestudent die zich inzet voor het
beschermen van de armen in Oost-Londen. Als een familieschandaal haar kansen doet dalen, heeft Katherine haar handen vrij
om liefdadigheidswerk te doen met Jonathan. Er ontluikt een voorzichtige romance. Totdat het werk Katherine in gevaar brengt.
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En dan verschijnt de rijke aanbidder weer op het toneel Carrie Turansky is net als haar lezers helemaal weg van het Britse
kostuumdrama Downton Abbey. Na een bezoek aan Engeland wilde ze niets liever dan zelf een verhaal schrijven dat zich afspeelt
op een van die prachtige landgoederen uit de Edwardiaanse periode. Het resultaat is de serie Highland Hall, voor iedereen die
maar geen genoeg krijgt van kostuumdrama’s. ‘De debutante’ is het tweede deel in deze serie, eerder verscheen ‘De
gouvernante’.Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard een reis maakt door verschillelde landen in ZuidEuropa, waarvan typerende byzonderheden om grappige details in de illustraties zijn verwerkt.In 1946, American judge Potter
Stewart famously said, 'I can't define pornography, but I know it when I see it.' Over seventy years later, the reverberations of this
sentence are still felt across the world. From proposed porn bans to religious morality to women's rights, the assumption is that
porn has a single, knowable definition. But if one man's pornography is another woman's erotica is another person's sex tape,
what really counts as porn? And who gets to do the counting? In this alternative conversation around digital sexual expression in
India, Richa Kaul Padte takes readers on an intimate tour of the sexy internet. From camgirls to fanfiction writers, homemade
videos to consent violations, Cyber Sexy is an unflinching deep dive into the messy terrain of what it means to seek out pleasure
online. The question of whether or not something counts as porn is, ultimately, left up to the reader. After all, you'll know it when
you see it, right?WINNER OF THE 2017 AL-RODHAN PRIZE Never in human history was there such a chance for freedom of
expression. If we have Internet access, any one of us can publish almost anything we like and potentially reach an audience of
millions. Never was there a time when the evils of unlimited speech flowed so easily across frontiers: violent intimidation, gross
violations of privacy, tidal waves of abuse. A pastor burns a Koran in Florida and UN officials die in Afghanistan. Drawing on a
lifetime of writing about dictatorships and dissidents, Timothy Garton Ash argues that in this connected world that he calls
cosmopolis, the way to combine freedom and diversity is to have more but also better free speech. Across all cultural divides we
must strive to agree on how we disagree. He draws on a thirteen-language global online project - freespeechdebate.com conducted out of Oxford University and devoted to doing just that. With vivid examples, from his personal experience of China's
Orwellian censorship apparatus to the controversy around Charlie Hebdo to a very English court case involving food writer Nigella
Lawson, he proposes a framework for civilized conflict in a world where we are all becoming neighbours. Particularly timely. . .
Garton Ash argues forcefully that. . . there is an increasing need for freer speech. . . A powerful, comprehensive book - The
EconomistVertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse miniaturen in
kleur.Ik had de brief geschreven voor ik van huis ging, mijn handen bevend terwijl ik de woorden op papier zette. Het was
voornamelijk ik hou van je, met een beetje je kunt het dak op. De perfecte liefdesbrief, volgens Lola. In de
tweedehandsboekwinkel van Henry's vader staat een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven. Mensen omcirkelen
woorden die ze mooi vinden, onderstrepen zinnen of ze laten boodschappen achter in de kantlijn: gedachten, vragen, wensen.
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Sommigen laten brieven achter tussen de bladzijden. Brieven aan schrijvers, aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In deze kast laat
Rachel een liefdesbrief achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat verhuizenLangverwachte nieuwe roman van
Pulitzer Prize-winnares New York 1940. Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de oorlog van de vrouwelijke arbeiders
met banen die voorheen niet voor hen waren weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter van
een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts in de steek liet. Na een zware duikopleiding waarbij ze veel moed en
wilskracht toont, wordt Anna de eerste vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het mysterie rond de verdwijning van haar
vader op te lossen – ook al betekent dit dat zij zal moeten infiltreren in de maffiawereld van New York.In een sierlijke stijl en met
een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band
tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw
en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke
geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol
goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan
haar verwachtingen.'a brilliant exploration of urbanism between the concept city and the lived city. The volume focuses on urban
life lived between home and the world, institutions and experiences, representations and affects. Its fascinating range of
empirically rich and analytically sophisticated excavations of neighbourhoods make the volume a must-have in the bookshelf on
South Asian urban studies.' -Gyan Prakash, Princeton University 'A must-read for those who wish to study the micro aspects of
contemporary urbanity.' -Sujata Patel, Savitribai Phule Pune University 'This book is a powerful addition to the study of Indian
urbanism.' -Ravi Sundaram, Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) In the last couple of decades, the global South,
in general, and India, in particular, have witnessed a massive growth of cities. In India, more than one-third of its population lives
in cities. However, urban development, growth and expansion are not merely about infrastructures and enlargement of cityscapes.
This edited volume focuses on neighbourhoods, their particularities and their role in shaping our understanding of the urban in
India. It locates Indian experiences in the larger context of the global South and seeks to decentre the dominant Euro-American
discourse of urban social life. Neighbourhoods in Urban India: In Between Home and the City offers an understanding of
neighbourhoods as changing socio-spatial units in their specific regional settings by underlining the way value regimes (religiosity
and subjectivities) give neighbourhoods their social meanings and stereotypes. It unpacks discourses and knowledge practices,
such as planning, architecture and urban discourses of governance. It further discloses the linkages and disjunctures between the
social practices of neighbourhoods and the language, logic and experiences of dwelling, housing, urban planning and governance,
and focuses on the particularities and heterogeneities of neighbourhoods and neighbourliness.Dit is een uitgebreid boek met
volledige afbeeldingen. Het omvat alle seksposities waaraan een mens kan denken. Alle seksposities zijn uitgelegd met duidelijke
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foto's en eenvoudige woorden.De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze is vastbesloten om nooit meer aan een
serieuze relatie te beginnen. Tot ze op een eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een zomer vol
klassieke dates die zo in een romantische comedy zouden passen, en die eindigt zodra vakantie voorbij is – geen verwachtingen
van eeuwige liefde, geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect plan, maar Ruby en Saoirse vergeten één ding: aan
het einde worden de personages in de film altijd écht verliefd.
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