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Tussen de aanslagen Aravind Adiga
2012-01-30 Welkom in het stadje
Kittur. Kittur is gelegen aan de
zuidwestelijke kust van India,
ingeklemd tussen de Arabische Zee en
de Kaliamma-rivier. Als we mogen
afgaan op de personages die Tussen de
aanslagen bevolken, dan biedt Kittur
een uitzonderlijke mix van
slimmeriken en verdorven zielen, van
up-and-coming en losers, en van
dichters en profeten, in een India
zoals dat nog maar nauwelijks
beschreven is in de hedendaagse
literatuur. Tussen de aanslagen is
een portret van het leven in een
Indiaas stadje in de periode tussen
de moordaanslagen op IndiraGandhi in
1984 en haar zoon Rajiv in 1991.
Adiga beschrijft in zijn bejubelde
stijl de klassenstrijd in zijn land
met de felheid van een underdog en de
passie van een beeldenstormer. Tussen
de aanslagen is een briljant en
gedurfd mozaïek van het leven in
India. Met dezelfde nietsontziende
eerlijkheid als in De Witte Tijger
vergroot Adiga opnieuw ons begrip van
de wereld waarin we leven.

Een gewaarschuwd mens Jeffrey Archer
2016-04-21 Het vierde deel van de
verslavende Clifton-serie over een
familie met een groot geheim Tegen de
achtergrond van wereldoorlogen,
politieke schandalen en
maatschappelijke onrust proberen
opeenvolgende generaties uit de
familie Clifton hun weg te vinden. In
een verhaal dat decennia en
continenten omspant, laat Jeffrey
Archer je meeleven met hun
lotgevallen en brengt hij op
grandioze wijze een voorbij tijdperk
tot leven. De zestiger jaren zijn
voor de families Clifton en
Barrington een roerige tijd. De
geadopteerde dochter van Harry en
Emma wil trouwen, maar iemand
fluistert haar aanstaande
schoonmoeder giftige roddels in...
Ook in zaken zit het niet altijd mee:
er zijn kapers op de kust die het
bestuur van het familiebedrijf naar
zich toe proberen te trekken. Er
ontspint zich een spannende strijd
vol wraak, blinde ambitie en verraad.
De pers over de boeken van Jeffrey
Archer ‘Archer is een meesterlijk
entertainer.’ Time ‘Slimme plots,
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soepele stijl. Archer speelt een katen-muisspel met de lezer.’ The New
York Times ‘Een verteller in de
klasse van Alexandre Dumas.
Onovertroffen vakmanschap.’
Washington Post
Tot op de laatste cent Jeffrey Archer
2021-05-19 Één miljoen dollar – dat
is het bedrag dat Harvey Metcalfe, de
koning van de schimmige transacties,
heeft binnengehaald met loze beloften
van een olievondst en snelle rijkdom.
Vier mannen – de erfgenaam van een
graafschap, een dokter in Harley
Street, een kunsthandelaar in Broad
Street en een docent in Oxford – zijn
van de ene op de andere dag
straatarm. Maar ditmaal heeft Harvey
de verkeerden bedrogen. De gedupeerde
mannen spannen samen en schaduwen hem
van het casino van Monte Carlo tot op
de prestigieuze renbaan van Ascot en
de geheiligde gazons van Oxford. Hun
plan is eenvoudig: de schurk het
exacte bedrag afhandig maken dat hij
van ze gestolen heeft – tot op de
laatste cent. 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.
Tussen hype en hoop / druk 1 R.
Custers 2007-05

Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk
2016-04-21 Wat is belangrijker in de
liefde: wat we wensen of wat het lot
ons heeft toebedeeld? Bepalen onze
keuzes of we gelukkig worden, of
gebeurt dat door krachten die we niet
onder controle hebben? Dat vreemde in
mijn hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de
spanning tussen het stadsleven en het
gezinsleven. Mevlut Karatas is een
straatverkoper die in boza handelt,
een traditioneel Turks drankje. In
Dat vreemde in mijn hoofd wordt niet
alleen het liefdesverhaal beschreven
van Mevlut en zijn vriendin Rayiha,
aan wie hij brieven schrijft, maar
ook zijn leven in de straten van
Istanbul in een periode die vier
decennia omspant, van 1969 tot 2012.
In deze tijd heeft Mevlut overdag
diverse baantjes, naast het verkopen
van drank tijdens de kille nachten.
Hij is getuige van de veranderingen
die de stad en zijn bewoners
ondergaan en vraagt zich vaak af wat
de bron van de gekte in zijn hoofd
is, een gekte die hem anders maakt
dan alle anderen. Dat vreemde in mijn
hoofd wordt verteld vanuit het
perspectief van een groot aantal
personages en is een modern epos over
het leven in een metropool. Een
nieuwe triomf in het rijke oeuvre van
de meesterverteller Orhan Pamuk.
De jagers James Salter 2017-05-18
Kapitein Cleve Connell arriveert in
Korea met als enige doel 'ace' te
worden, lid van het eliteclubje
straaljagerpiloten dat minstens vijf
Russische migs heeft neergeschoten.
Terwijl zijn collega-vliegeniers
succes na succes op het bord weten te
schrijven, zelfs onder twijfelachtige
omstandigheden, heeft Cleve geen
enkel succes. De andere piloten
twijfelen aan zijn moed, Cleve zelf
twijfelt over alles. En dan, op een
ijskoude hoogte van 12000 meter, zal
zijn geluk voor altijd veranderen. In
een ademloos relaas, vol moed en
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wanhoop, onbeschrijflijke schoonheid
en snoeiharde rivaliteit, weet James
Salter tot de kern te komen van
oorlog en literatuur. De jagers is
een essentieel en tijdloos
meesterwerk.
Operatie Snow Dragon Brad Thor
2015-01-10 `Brad Thor is de auteur
van de headlines van morgen. Dan
Brown `De erfgenaam van Tom Clancy en
Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat
een CIA-agent op mysterieuze wijze
overzees komt te overlijden, treedt
zijn voornaamste informant naar voren
met een opzienbarende en dreigende
claim. Er is echter een probleem,
niemand weet of ze te vertrouwen is.
Maar als er zes
uitwisselingsstudenten vermist raken,
twee vliegtuigpassagiers van naam en
plek wisselen, en een vluchteling die
politiek asiel aanvraagt wordt
gearresteerd wordt een serie
dodelijke gebeurtenissen in gang
gezet. Met een ophanden zijnde
verwoestende aanval op de Verenigde
Staten ziet de kersverse Amerikaanse
president zich genoodzaakt om zich te
wenden tot anti-terrorisme-expert
Scot Harvath om twee van de meest
gevaarlijke missies ooit uit te
voeren. De overkoepelende missie, met
codenaam Operatie Snow Dragon, wordt
uiterst geheimgehouden aangezien
ontdekking ervan tot een oorlog kan
leiden.
Het groene pad Anne Enright
2015-09-23 Wanneer haar oudste zoon
Dan aankondigt priester te willen
worden, sluit Rosaleen Madigan zich
op in haar kamer. In de jaren die
volgen verlaten haar vier kinderen
een voor een het ouderlijk huis. Dan
vertrekt naar New York, waar hij voor
zijn homoseksualiteit uitkomt en
geconfronteerd wordt met de gevolgen
van aids; dochter Constance gaat naar
Limerick en trouwt een man die door
haar moeder te min wordt bevonden; de
altruïstische Emmet vertrekt naar
Afrika als ontwikkelingswerker; en de

charismatische, maar alcoholistische
jongste dochter Hanna droomt van een
carrière als actrice in Dublin, maar
verzandt in het moederschap. Wanneer
de kinderen zich jaren later tijdens
de kerstdagen herenigen en te horen
krijgen dat Rosaleen het huis wil
verkopen, wordt ieder van hen
geconfronteerd met de beladen relatie
tot hun moeder en tot elkaar, en met
het gemis van hun jaren geleden
overleden vader. Het groene pad is de
meest indringende roman van Anne
Enright tot nu toe, een roman over de
worsteling van een vrouw met het
moederschap en de invloed daarvan op
haar kinderen.
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack
Reacher is in de 14e Jack Reacherthriller van Lee Child precies op
juiste moment op de juiste plek als
de hel losbarst. In 61 uur, de 14e
Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child, komt
Reacher tijdens een extreem koude
winter een paar dagen vast te zitten
in Bolton, South Dakota. De lokale
politie heeft problemen die het
kleine departement boven het hoofd
groeien en Reacher biedt aan ze te
helpen. Hoe erg kan het tenslotte
zijn in een stadje als Bolton? Wat
Reacher echter niet weet, is dat over
precies 61 uur de grootste
internationale drugsdeal aller tijden
op spectaculaire wijze uit de hand
zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan
is onderweg. De Rus heeft iedereen
omgekocht. Maar niemand had gerekend
op Jack Reacher... Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond
Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn
Jack Reacher-serie, gepubliceerd in
47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld.
The National Union Catalog, Pre-1956
Imprints Library of Congress 1973
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Alibaba Duncan Clark 2016-11-03
Honderden miljoenen Chinezen maken
gebruik van de diensten van Alibaba.
De beursgang was een van de grootste
ooit. Oprichter Jack Ma vervult met
zijn bedrijf een sleutelrol in de
consumptie van de snelgroeiende
Chinese middenklasse. Hoe is het Jack
Ma gelukt om in vijftien jaar tijd
een van de grootste internetbedrijven
ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij
zijn eenvoudige afkomst te
overstijgen en eerdere mislukkingen
te boven te komen? Hoe kijkt de
Chinese overheid aan tegen de opkomst
van de internetgigant? Duncan Clark,
een van de adviseurs tijdens het
prille begin van Alibaba, ontmoette
Jack Ma voor het eerst in 1999, in
het bescheiden flatje waar Ma Alibaba
oprichtte. Voor het schrijven van dit
boek kreeg Clark toegang tot een
schat aan nieuw bronnenmateriaal en
kon hij Ma exclusief interviewen. Het
resultaat is een gezaghebbend en
meeslepend relaas van het ongehoorde
succes van Alibaba.
Gevallen god Kate Atkinson 2015-05-04
‘Inmiddels was de oorlog voor hem een
wirwar van willekeurige beelden die
hem in zijn slaap achtervolgden: de
Alpen in het licht van de maan, een
propellerblad dat door de lucht
vloog, een bleek gezicht in het
water. Nou, succes dan maar. Nu eens
de penetrante stank van seringen, dan
weer een lieflijk zuiver danswijsje.
En altijd kwam aan het eind van de
nachtmerrie het onvermijdelijke einde
zelf...’ Teddy, de geliefde jongere
broer van Ursula Todd uit Leven na
leven, dichter in spe, RAF-piloot,
echtgenoot en vader, heeft in de
Tweede Wereldoorlog veel doorstaan,
maar niets viel hem zo zwaar als
verder te moeten leven in een
toekomst die hij nooit had verwacht.
Gevallen god bewijst eens te meer dat
Kate Atkinson een van onze grootste
schrijvers is.
Code of Federal Regulations, Title

42, Public Health, Pt. 1-399, Revised
as of October 1 2010 2010-12-29 The
Code of Federal Regulations is a
codification of the general and
permanent rules published in the
Federal Register by the Executive
departments and agencies of the
United States Federal Government.
Bengaals vuur, of De macht van de
rede Amitav Ghosh 1989 Een weesjongen
uit Bengalen wordt in westerse geest
opgevoed en raakt verwijderd van zijn
land.
De laatste man in de toren Aravind
Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook
vraagt in Bombay, iedereen zal zeggen
dat Toren A helemaal pucca is. Het
gebouw is dan wel omringd door
sloppenwijken en er razen ook continu
vliegtuigen over, toch is het al
vijftig jaar lang pucca. Maar Bombay
is veranderd in die lange tijd, en
niet alleen van naam. Mumbai is nu
een stad in ontwikkeling, bevolkt
door welvarende Indiërs die in het
buitenland steenrijk zijn geworden.
Wanneer projectontwikkelaar Dharmen
Shah de bewoners van Toren A probeert
uit te kopen om er luxueuze
appartementen te bouwen, is zijn bod
meer dan genereus. Maar lang niet
iedereen accepteert het bod: velen
wonen al hun hele leven in het gebouw
en zijn bovendien op leeftijd. De
spanningen tussen de doorgaans zo
beleefde bewoners van Toren A komen
tot een kookpunt wanneer ze een voor
een toch voor het geld zwichten,
behalve de halsstarrige leraar
Masterji. Het wordt steeds
duidelijker dat het gevaarlijk is om
Shah ook maar iets te weigeren en als
de deadline voor de verkoop nadert,
veranderen Masterjis buren in
vijanden, en zijn vrienden in
samenzweerders. De laatste man in de
toren is een innovatieve en spannende
roman over geld en macht, luxe en
verlies, hebzucht en moord. Een
weergaloos boek over een man die
weigert zich aan te passen aan een
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snel veranderende wereld.
Code of Federal Regulations 1990
Special edition of the Federal

Register, containing a codification
of documents of general applicability
and future effect ... with
ancillaries.
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