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Wie het mooist valt Sara Nović 2017-09-05 Een van de mooiste romans over de
Joegoslavische Burgeroorlog Zagreb, 1991. De tienjarige Ana Juric leidt een
zorgeloos bestaan. Maar wanneer in Joegoslavië de oorlog uitbreekt wordt haar
idyllische jeugd ruw verstoord. Het dagelijks leven wordt opeens gekenmerkt door
voedselrantsoenen, luchtaanvallen en mitrailleurgeweld. Buren beginnen elkaar te
wantrouwen en Ana’s gevoel van veiligheid brokkelt langzaam af. Wanneer ze er
plotseling alleen voor komt te staan, moet Ana haar weg zien te vinden in een
gevaarlijke wereld. New York, 2001. Ana studeert en woont in Manhattan. Hoewel ze
getracht heeft het verleden achter zich te laten, kan ze niet aan haar
oorlogsherinneringen ontsnappen – ze heeft geheimen die ze zelfs voor haar
geliefden verzwijgt. Achtervolgd door de gebeurtenissen die haar familie voor
altijd hebben veranderd, besluit ze na tien jaar naar Kroatië terug te keren, in
de hoop vrede te sluiten met de plek die ze ooit thuis noemde. Wie het mooist valt
is een briljante, met veel vaart geschreven debuutroman die belicht hoe oorlog een
levensloop kan bepalen. De pers over Wie het mooist valt ‘Vakkundig en krachtig
debuut.’ Trouw ‘Klare taal die met regelmaat door merg en been gaat. Novic weet
wat ze doet.’ NRC Handelsblad ‘Sara Novicmaakt in deze debuutroman indruk met de
ingetogen wijze waarop ze de gruwelen van de oorlog en de invloed daarvan op een
tienermeisje verwoordt.’ **** Leeuwarder Courant 'Vanaf de eerste regel grijpt Wie
het mooist valt je bij de strot om niet meer los te laten.' Margriet ‘Wie het
mooist valt is een zeer volwassen debuut. Dit is dé manier om fictie waarachtig te
maken.’ Tzum.nl 'Wie het fenomeen oorlog en het effect daarvan op gewone mensen
wil begrijpen, leest dit verbijsterende debuut over de Joegoslavische
Burgeroorlog.' Zin 'Een integer document tegen oorlog en voor menselijkheid.' De
Limburger ‘Verpletterend. De eerste zin is de meest memorabele openingszin uit de
hedendaagse literatuur, en alle zinnen die daarop volgen zijn even sterk.’ USA
Today ‘Levendig en krachtig geschreven, een verhaal dat iedereen zal raken. De
geschiedenis van gebroken levens in een ver land tilt de auteur op tot een
universeel verhaal.’ The New York Times ‘Aangrijpend. In teder en eloquent proza
verkent Novic de dunne scheidslijn tussen leven en overleven.’ O. The Oprah
Magazine
De literaire kring Maxim Februari 2019-07-17 De dertigjarige Teresa Pellikaan
woont weer in het dorp waar ze is opgegroeid. Haar rijke echtgenoot is er lid van
de literaire kring, ooit opgericht door Teresa's vader. Op een dag in het voorjaar
hoort Teresa dat haar vroegere klasgenoot Ruth Ackermann een internationale
bestseller heeft geschreven. Het lijkt haar een mooi idee als de literaire kring
in het dorp dat beroemde boek gaat lezen, maar iedereen reageert opmerkelijk
afwijzend. Langzamerhand krijgt Teresa te horen wat er in het verleden is gebeurd
rond de familie van de wereldberoemde schrijfster. Met De literaire kring schreef
Maxim Februari de grote Nederlandse roman over de weldenkende klasse. Schrijver,
jurist en filosoof Maxim Februari debuteerde in 1989 met de roman De zonen van het
uitzicht en ontpopte zich in de bijna dertig jaar die volgden tot een van de
scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. In 2007 publiceerde
hij de grote roman De literaire kring, die nationaal en internationaal bejubeld
werd. Het boek won de Annie Romein-Verschoorprijs en behaalde de shortlist van de
Libris Literatuurprijs en de Gouden Uil Literatuurprijs en de longlist van de
International impac Dublin Literary Award. In 2008 ontving Februari de Frans
Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre.
Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een
gijzeling van een bus met kinderen.
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Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum Benjamin Alire Sáenz
2017 Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar
verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun
vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
A Study Guide for Graham Greene's "The End of the Affair" Gale, Cengage Learning
2016-06-29 A Study Guide for Graham Greene's "The End of the Affair," excerpted
from Gale's acclaimed Novels for Students. This concise study guide includes plot
summary; character analysis; author biography; study questions; historical
context; suggestions for further reading; and much more. For any literature
project, trust Novels for Students for all of your research needs.
Study Guide for Understanding American Government I Ralph Havener 1959
A Study Guide for Raymond Carver's "What We Talk About When We Talk About Love"
Gale, Cengage Learning
The Quiet American Ross Maxwell Walker 2003
Mijn jaar van rust en kalmte Ottessa Moshfegh 2018-09-10 Eigenlijk zou onze
hoofdpersoon gelukkig moeten zijn: ze is jong, slank, mooi, net afgestudeerd aan
Columbia, heeft een eenvoudige baan bij een trendy kunstgalerij en woont in een
appartement aan de Upper East Side van Manhattan dat ze - net als alles in haar
leven - betaalt van een erfenis. Desondanks is er een donker, luchtledig gat in
haar hart dat niet enkel te verklaren is door het verlies van haar ouders, de
manier waarop haar geliefde haar behandelt of haar sadomasochistische relatie met
haar beste vriendin Reva. Het is het jaar 2000 in een stad die glinstert van
rijkdom en onuitputtelijke mogelijkheden. Wat zou er dan toch zo vreselijk
verkeerd kunnen voelen? Mijn jaar van rust en kalmte is een krachtig antwoord op
die vraag. In dit verhaal over een jaar doorgebracht onder de invloed van een
waanzinnige combinatie van drugs die de hoofdpersoon zouden moeten genezen van
haar vervreemding van deze wereld, toont Moshfegh de lezer hoe redelijk en zelfs
noodzakelijk precies die vervreemding kan zijn. Zowel fijnzinnig als zwartgallig
grappig, genadeloos en barmhartig: dit boek toont ons een jonge, veelbelovende
schrijfster op de toppen van haar kunnen.
Study Guide for Understanding American Democracy I A. Wesley Roehn 1962
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te
midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een
verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met

Study Guide to Brighton Rock and Other Works by Graham Greene Intelligent
Education 2020-06-28 A comprehensive study guide offering in-depth explanation,
essay, and test prep for selected works by Graham Greene, winner of Britain's
Order of Merit and the Shakespeare Prize. Titles in this study guide include
Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter, The Quiet
American, Burnt-Out Case, The Comedians, The Little Train, The Potting Shed, The
Lawless Roads, The Lost Childhood, Stamboul Train, The Third Man, The Confidential
Agent, Our Man in Havana, and The End of the Affair. As one of the leading English
novelists of the twentieth-century, Greene’s writings assisted in shaping
contemporary catholic literature. Moreover, his thriller novels included
philosophical and religious themes in order to explore the moral and political
issues of the modern world. This Bright Notes Study Guide explores the context and
history of Graham Greene’s classic work, helping students to thoroughly explore
the reasons they have stood the literary test of time. Each Bright Notes Study
Guide contains: - Introductions to the Author and the Work - Character Summaries Plot Guides - Section and Chapter Overviews - Test Essay and Study Q&As The Bright
Notes Study Guide series offers an in-depth tour of more than 275 classic works of
literature, exploring characters, critical commentary, historical background,
plots, and themes. This set of study guides encourages readers to dig deeper in
their understanding by including essay questions and answers as well as topics for
further research.
De thuiskomst Harold Pinter 1985 Toneelstuk over een jonge hoogleraar die na zes
jaar met zijn nieuwe vrouw zijn familie aan de zelfkant bezoekt.
Een onberispelijke man Jane Gardam 2017-03-23 Alles aan Edward Feathers is
vlekkeloos - zijn garderobe, zijn manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met
een glansrijke carrière in Hongkong. Door en door een gentleman, die zijn bijnaam
Old Filth - Failed In London, Try Hong Kong - geen eer aandoet. Maar zijn
onberispelijkheid is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van
Betty, zijn geliefde echtgenote, komen met de herinneringen ook de twijfels. Wat
in hun huwelijk was genegenheid, wat respect en wat onvoorwaardelijke liefde? Wat
hebben zij voor elkaar verborgen willen houden? Waarom heeft zij zijn collega en
tegenpool Terence Veneering altijd verdedigd, of tenminste nooit een kwaad woord
over hem gesproken? Edward heeft moeite het beeld van Betty helder te krijgen. Met
Een onberispelijke man valt een grote auteur te ontdekken, een meester van de
lichte toon en de zinderende sfeer. Niet voor niets noemt de Engelse pers haar in
één adem met Katherine Mansfield en Jane Austen.
Stil Susan Cain 2012-03-29 Minstens een derde van de mensen die we kennen is
introvert. Dat zijn diegenen die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die
nieuwe dingen uitvinden en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen.
Introverte mensen hebben het moeilijk in een concurrentiemaatschappij waarin
extraversie als de norm beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór
introversie, gebaseerd op grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van
echte mensen onder wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in
onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen
aan van stil zijn in een wereld vol lawaai.
Bloomsbury Good Reading Guide Nick Rennison 2006 Deciding what to read next when
you've just finished an unputdownable novel can be a daunting task. The Bloomsbury
Good Reading Guide features hundreds of authors and thousands of titles, with
navigation features to lead you on a rich journey through some of the best and
most interesting books that have been published. This greatly expanded edition
also includes the latest contemporary authors and landmark novels. An accessible
and easy-to-read guide that no serious book lovers should be without.
A Study Guide for Tim O'Brien's "How To Tell A True War Story" Gale, Cengage
Learning 2016-07-14 A Study Guide for Tim O'Brien's "How To Tell A True War
Story," excerpted from Gale's acclaimed Short Stories for Students. This concise
study guide includes plot summary; character analysis; author biography; study
questions; historical context; suggestions for further reading; and much more. For
any literature project, trust Short Stories for Students for all of your research
needs.
A Study Guide for Graham Greene's "The Third Man" Gale, Cengage Learning
2015-09-15 A Study Guide for Graham Greene's "The Third Man," excerpted from
Gale's acclaimed Novels for Students.This concise study guide includes plot
summary; character analysis; author biography; study questions; historical
context; suggestions for further reading; and much more. For any literature
project, trust Novels for Students for all of your research needs.
Gorki park Martin Cruz Smith 2012-01-12 Er is een drievoudige moord gepleegd in
een park in Moskou. Inspecteur Arkadi Renko moet, om de slachtoffers te
identificeren, de strijd aanbinden met de KGB, de FBI en de New Yorkse politie.
Hij krijgt het onmogelijke voor elkaar en probeert in leven te blijven terwijl hij
zijn taak volbrengt.
The American Western A Complete Film Guide Terry Rowan
A Study Guide for Graham Greene's The Heart of the Matter Gale, Cengage Learning
2015-09-15 A Study Guide for Graham Greene's "The Heart of the Matter," excerpted
from Gale's acclaimed Novels for Students.This concise study guide includes plot
summary; character analysis; author biography; study questions; historical
context; suggestions for further reading; and much more. For any literature
project, trust Novels for Students for all of your research needs.
De kern van de zaak Graham Greene 2017 Een politieman in een Westafrikaanse
havenstad komt in moeilijkheden als hij voortdurend de gevoelens van anderen wil
sparen, en zijn eigen daden wil verantwoorden.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020 Beschrijving van de
verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van de
lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office
1957 Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals (January - December)
Noem me bij jouw naam Andre Aciman 2018-12-24 Noem me bij jouw naam is het verhaal
van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale en erudiete jongen,
en de Amerikaanse intellectueel Oliver, die als zomergast bij Elio’s ouders aan de
Italiaanse kust verblijft. Aanvankelijk veinzen ze onverschilligheid jegens
elkaar, maar wat er werkelijk sluimert is onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het
aftasten begint. Vanuit het diepst van hun wezen bloeit iets op dat hen voor het
leven zal tekenen. Want wat zij ontdekken is volledige herkenning en overgave.
Zelden heeft een auteur de psychologische manoeuvres van aantrekkingskracht
scherpzinniger weten te vangen dan André Aciman in deze roman: een onbeschroomde,
onsentimentele en hartverscheurende ode aan de passie.
Emotional structure : creating the story beneath the plot ; a guide for
screenwriters Peter Dunne 2007
The Organizational Resilience Handbook Graham Bell 2020-08-13 For businesses to
grow and be successful their approach to resilience must be defined by a holistic
and risk-focused outlook, rather than one which is narrow and dominated by eventoriented continuity practices. The Organizational Resilience Handbook shows that
success is as much to do with innovation and the speed with which new products are
brought to market as it is with organizations having to deal with unexpected
crisis situations. It comprehensively covers the full breadth and depth of the
field and introduces related topics such as security, safety, e-commerce, emerging
technologies and customer experience. Through adopting a strategic and progressive
approach, practitioners can apply the book's methodology to develop an in-depth
understanding of resilience within their own organization and use it to
effectively engage with the board and senior management in developing strategies
for achieving greater resilience capability. A range of high-profile case studies,
such as Mercedes, the UK's National Health Service, Alibaba and BP, help to
illustrate the concept of resilience by detailing characteristics and behaviours
which confirm its meaning. The Organizational Resilience Handbook is a practical
quiet-american-study-guide
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haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als
curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter
vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op
in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij
tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire
prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de
internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten
zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee
jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een
rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.'
Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken
in één enkele alinea.' The Times
Er is geen daar daar Tommy Orange 2019-02-05 ‘De noodzaak bij de schrijver om dit
verhaal te vertellen is voelbaar op iedere pagina. Een intrigerend boek. [...]
Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen om naar de Big
Oakland Powwow te komen, hét evenement van het jaar. Jacquie Red Feather is
onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug te vinden naar de familie
die ze achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn leven op een rijtje te
krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil houden. Opal
Viola Victoria Bear Shield komt naar het eerste optreden van haar neefje Orvil
kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse dans heeft aangeleerd door te
kijken naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een mozaïek van verlangens,
verwijten en verwachtingen. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel
van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering,
heldenmoed en verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is
niet zomaar een roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang
van mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het leven
in het huidige Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene
Amsterdammer ‘Wat in Er is geen daar daar verteld wordt (en, vooral: dat het
verteld wordt) heeft zoveel maatschappelijke urgentie, dat hoe het verteld wordt
bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad ‘In zijn debuutroman laat Orange stemmen aan het
woord die normaliter nauwelijks worden gehoord. In de proloog schetst hij een
beknopt maar schrijnend beeld van het huiveringwekkende lot van de Amerikaanse
indianen als gevolg van de blanke kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn
roman met een vlammend essay waarin hij niet-wetenden of een-beetje-wetenden of
misschien-wel-een-beetje-wetenden meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot
schrijver aan het werk.’ Nederlands Dagblad
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE
SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht
van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan
verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun
weg in New York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de
getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim
en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn
verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia
verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen
uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je,
of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het
eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een
fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden.
Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in
Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met
Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als
schrijver en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
The Quiet American Graham Greene 2004-08-31 Graham Greene's classic exploration of
love, innocence, and morality in Vietnam "I never knew a man who had better
motives for all the trouble he caused," Graham Greene's narrator Fowler remarks of
Alden Pyle, the eponymous "Quiet American" of what is perhaps the most
controversial novel of his career. Pyle is the brash young idealist sent out by
Washington on a mysterious mission to Saigon, where the French Army struggles
against the Vietminh guerrillas. As young Pyle's well-intentioned policies blunder
into bloodshed, Fowler, a seasoned and cynical British reporter, finds it
impossible to stand safely aside as an observer. But Fowler's motives for
intervening are suspect, both to the police and himself, for Pyle has stolen
Fowler's beautiful Vietnamese mistress. Originally published in 1956 and twice
adapted to film, The Quiet American remains a terrifiying and prescient portrait
of innocence at large. This Graham Greene Centennial Edition includes a new
introductory essay by Robert Stone. For more than seventy years, Penguin has been
the leading publisher of classic literature in the English-speaking world. With
more than 1,700 titles, Penguin Classics represents a global bookshelf of the best
works throughout history and across genres and disciplines. Readers trust the
series to provide authoritative texts enhanced by introductions and notes by
distinguished scholars and contemporary authors, as well as up-to-date
translations by award-winning translators.
Roest Philipp Meyer 2010-11-15 Buell in Pennsylvania is een oud, prachtig gelegen
mijnwerkersstadje waar de economische crisis diepe sporen heeft nagelaten. Roest
vertelt het verhaal van Isaac en Billy, twee jongemannen die niets liever willen
dan de fabriek en hun hopeloze omgeving verruilen voor een nieuw bestaan in
Californië. Isaac, de intelligentste jongen van zijn klas, zorgt na de zelfmoord
van zijn moeder noodgedwongen voor zijn vader. Maar nu wil Isaac weg en niemand
zal hem in de weg staan, zelfs niet zijn beste vriend Billy. Nog voordat ze samen
het stadje goed en wel hebben verlaten, raken ze betrokken bij een moord, een
moord die hun vriendschap en hun verhouding met de inwoners van Buell zwaar op de
proef zal stellen. In Roest beschrijft Philipp Meyer met veel oog voor psychologie
de teloorgang van de American Dream en de vriendschap tussen twee jongens die de
hoop op een beter bestaan niet willen opgeven.
Pediatric Advanced Life Support Study Guide Aehlert 2017-01-16 Fully revised to
meet the 2015 CPR/ECC Guidelines and to prepare students and professionals for
PALS certification and recertification, Pediatric Advanced Life Support Study
Guide, Fourth Edition, provides a clear and complete approach to managing
pediatric emergencies. Designed for use by the spectrum of healthcare
professionals, the Fourth Edition provides users with the critical information
needed to approach real-life pediatric emergencies. The Fourth Edition includes:
End-of-chapter quizzes with answers and objectives, as well as a comprehensive
posttest to gauge material comprehension Case studies at the end of appropriate
chapters for practice with real-world material application Clear procedural
explanations written in descriptive yet accessible language A refined Table of
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Contents including standalone chapters on cardiac dysrhythmias, for focused
learning and study PALS Pearl boxes for text-to-everyday clinical application Intext references for deeper research if desired
A Study Guide for William J. Lederer/Eugene Burdick 's "The Ugly American" Gale,
Cengage Learning 2016-06-29 A Study Guide for William J. Lederer/Eugene Burdick 's
"The Ugly American," excerpted from Gale's acclaimed Novels for Students. This
concise study guide includes plot summary; character analysis; author biography;
study questions; historical context; suggestions for further reading; and much
more. For any literature project, trust Novels for Students for all of your
research needs.
Stoner John Williams 2012-09-24 William Stoner wordt aan het einde van de
negentiende eeuw geboren als zoon van een arme boerenfamilie. Tot groot verdriet
van zijn ouders kiest hij voor een carrière als docent Engels. Hij wijdt zijn
leven aan de literatuur en aan de liefde - en faalt op beide fronten. Zijn
huwelijk met een vrouw uit een gegoede familie vervreemdt hem verder van zijn
ouders, zijn carrière verloopt moeizaam en zijn vrouw en dochter keren zich tegen
hem. Een nieuwe liefdesrelatie wordt verbroken om een schandaal op de universiteit
te voorkomen. Stoner sterft uiteindelijk in anonimiteit, zoals ook zijn hele leven
zich in de marge heeft afgespeeld.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste
deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn
onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot
de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende
momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige
periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale
overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassrootsactivisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008,
toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de
eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met
zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer
mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar
steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële
crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om
zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de
te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert,
doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot
Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die
op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde
worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd
geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen
trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is
openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk
over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen.
Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het
geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang
altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is
gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
Vind haar Lisa Gardner 2017-05-18 Vijf jaar nadat Flora Dane bevrijd is uit handen
van de man die haar maandenlang in een kist gevangen hield, wordt ze beschuldigd
van moord. D.D. Warren doet onderzoek naar de zaak en komt erachter dat Flora al
eerder wraak heeft genomen op potentiële verkrachters en aanranders. Is ze
slachtoffer of dader, en hoe kan het dat ze zo goed op de hoogte is van andere
ontvoeringszaken en overlevingstechnieken? Wanneer Flora plotseling zelf
verdwijnt, komt D.D. Warren op het spoor van een dader die er alles aan zal doen
om Flora deze keer niet te laten ontsnappen.
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er
gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een
prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht.
Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven
voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding
spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf
ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut
Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te
behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief
voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de
waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
The Complete Idiot's Guide to Critical Reading Amy Wall 2005-05-03 The essential
guide to looking at literature with your own two eyes. What students know about
Shakespeare, Orwell, Dickens, and Twain is primarily what their instructors tell
them. Here's a book that teaches the students how to move on to the next levelevaluate and read critically on their own, trust their own opinions, develop
original ideas, analyze characters, and find a deeper appreciation for fiction,
non-fiction, poetry, and more. * Ideal companion for college students and
accessible for the casual reader as well * Covers fiction, poetry, narrative
nonfiction, biographies and memoirs, essays and editorials, and newspapers,
magazines, and journals * Features examples from published writing * Includes a
reading list and a glossary of literary terms
De bibliotheek van Parijs Janet Skeslien-Charles 2021-01-22 De bibliotheek van
Parijs van Janet Skeslien Charles is een onvergetelijk verhaal over familie,
vriendschap, liefde en de verbindende kracht van literatuur. Parijs 1939: De
ambitieuze Odile Souchet is net begonnen aan haar droombaan bij de Amerikaanse
bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s de lichtstad bezetten verandert alles van
de ene op de andere dag. De bibliotheek blijft open, maar de Joodse bezoekers zijn
niet meer welkom. Odile en haar collega’s riskeren hun leven door hun Joodse
abonnees zelf de boeken te brengen. Maar wanneer Odile ontdekt dat haar vader, een
politieman, nauw betrokken is bij het handhaven van het naziregime, raakt zij in
een groot persoonlijk conflict. Heeft zij de moed om de juiste keuzes maken?
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