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nog het meest betovert is de eigenaresse van het
Negen volmaakte vreemden Liane Moriarty

resort. Kan deze vrouw werkelijk alle antwoorden

2018-10-09 Negen gasten verzamelen zich in een

hebben waarvan Frances niet eens wist dat ze

exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om

die zocht? Moet Frances haar twijfels overboord

af te vallen, anderen proberen hun leven een

gooien en zich volledig overgeven aan het

gezonde draai te geven, en een enkeling is er

bijzondere programma dat Tranquillum House

nog niet aan toe om de precieze reden van het

aanbiedt – of moet ze maken dat ze wegkomt?

bezoek onder ogen te zien. Ondanks alle luxe,

En het duurt niet lang voordat iedere gast in

meditatie en mindfulness is iedereen zich ervan

Tranquillum House zich dit begint af te vragen...

bewust dat ze ook flink aan het werk moeten.

Tijd van woede Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt

Maar niemand kan zich voorstellen hoe zwaar de

soms alsof de mens genoeg heeft van rust en

komende tien dagen zullen worden. Frances

vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst

Welty, een voormalig succesvol romanschrijfster,

bij een deel van de bevolking. De mensen

arriveert bij Tranquillum House met een pijnlijke

reageren erop met keuzes die irrationeel lijken,

rug en een gebroken hart. Ze is direct

en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit,

gefascineerd door haar medegasten. De meesten

voor presidentskandidaat Donald Trump, of voor

van hen zien er totaal niet uit alsof ze een

het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst

detoxkuur nodig hebben. Maar degene die haar

en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en
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negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze

hamstrung government response, and their

maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe

perspectives are a tonic to sensationalized media

is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd

coverage. The first part of the collection deals

van woede op een beknopte en briljante manier

with Gulf Coast rescuers from outside stricken

de geschiedenis van woede als politieke drijfveer.

communities: those who, safe in their own homes

Met verrassende historische parallellen laat hij

and neighborhoods, marshaled their resources to

zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van

help their fellow citizens. It includes some

de twintigste eeuw was vol van destructiedrift,

analysis and scholarly approaches, but it also

nationalisme en terrorisme. Dat is geen

includes direct responses and firsthand field

geruststellende gedachte en Tijd van woede is

reports. The second part features the words of

dan ook een alarmerend boek: er zal een

hurricane survivors displaced from New Orleans

mentaliteitsverandering nodig zijn om onze

and other Gulf Coast communities to Houston,

vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden.

Texas. In many cases, the “victims” themselves

Second Line Rescue Barry Jean Ancelet

were the first responders, rescuing family, friends,

2013-05-16 Second Line Rescue: Improvised

and strangers. All of the stories, whether from the

Responses to Katrina and Rita chronicles the

“outside” or “inside” responders, reveal a shared

brave and creative acts through which Gulf Coast

history of close-knit community bonds and

people rescued their neighbors during the chaotic

survival skills sharpened by hard times. This book

aftermath of Hurricanes Katrina and Rita.

is about what went right in the aftermath of

Ordinary citizens joined in with whatever

Katrina and Rita—in spite of all that went so

resources they had. Unlike many of the official

wrong.

responders, vernacular rescuers found ways

Het juiste moment Danielle Steel 2018-11-13 Het

around paralysis produced by a breakdown in

juiste moment van Danielle Steel is een intieme

communications and infrastructure. They were

roman over het nastreven van je passies en het

able to dispel unfounded fears produced by

waarmaken van je stoutste dromen. Alexandra

erroneous or questionable reporting. The essays,

Winslow, verlaten door haar moeder toen ze

personal narratives, media reports, and field

zeven was, vindt troost in de detectives die ze

studies presented here all have to do with

met haar vader leest. Al snel gaat ze zelf aan de

effective and often ingenious answers that

slag met het schrijven van misdaadverhalen.

emerged from the people themselves. Their

Halverwege de universiteit voltooit ze haar roman

solutions are remarkably different from the

en weet ze een literair agent en uitgever te
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vinden. Ze publiceert onder het pseudoniem

workforce—precisely when so many people were

Alexander Green, waardoor ze een dubbelleven

turning to its government for help. Meanwhile,

leidt. Haar geheime leven als de succesvolle

cynics both in and out of the Beltway were

Green stelt haar bloot aan jaloerse, arrogante

questioning the use of taxpayer dollars to rebuild

Hollywoodfiguren die geen idee hebben wie ze

a city that sat mostly below sea level. How could

echt is. Het juiste moment om open kaart te

the city possibly come back? “Deeply engrossing,

spelen lijkt echter altijd net buiten bereik en

well-written, and packed with revealing

Alexandra zou haar gevestigde leven en roem

stories….Rivlin’s exquisitely detailed narrative

moeten opgeven.

captures the anger, fatigue, and ambiguity of life

Katrina Gary Rivlin 2015-08-11 Ten years in the

during the recovery, the centrality of race at every

making, Gary Rivlin’s Katrina is “a gem of a

step along the way, and the generosity of many

book—well-reported, deftly written, tightly

from elsewhere in the country” (Kirkus Reviews,

focused….a starting point for anyone interested in

starred review). Katrina tells the stories of New

how The City That Care Forgot develops in its

Orleanians of all stripes as they confront the

second decade of recovery” (St. Louis Post-

aftermath of one of the great tragedies of our

Dispatch). On August 29, 2005 Hurricane Katrina

age. This is “one of the must-reads of the

made landfall in southeast Louisiana. A decade

season” (The New Orleans Advocate).

later, journalist Gary Rivlin traces the storm’s

Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09

immediate damage, the city of New Orleans’s

Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel

efforts to rebuild itself, and the storm’s lasting

levens kan een kat veranderen? Hoe is het

effects not just on the area’s geography and

mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine

infrastructure—but on the psychic, racial, and

bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele

social fabric of one of this nation’s great cities.

wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere

Much of New Orleans still sat under water the

verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven

first time Gary Rivlin glimpsed the city after

begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een

Hurricane Katrina as a staff reporter for The New

paar weken oud toen hij in een van de koudste

York Times. Four out of every five houses had

nachten van het jaar werd achtergelaten in de

been flooded. The deluge had drowned almost

inleverbak van de bibliotheek. De volgende

every power substation and rendered unusable

ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan

most of the city’s water and sewer system. Six

levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo

weeks after the storm, the city laid off half its

zou het voortaan alle bezoekers van de
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bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en

celebrations. Using ethnography, folklore, cultural

speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor

studies, and performance studies, the authors

mensen die zijn liefde en aandacht het hardst

analyze new Mardi Gras’s connection to

nodig hadden, maakten van hem een wel heel

traditional Mardi Gras. The narrative of each

onvergetelijke kat.

krewe’s development is fascinating and unique,

Downtown Mardi Gras Leslie A. Wade 2019-08-01

illustrating participants’ shared desire to

After Hurricane Katrina devastated New Orleans

contribute to New Orleans’s rich and vibrant

and the surrounding region in 2005, the city

culture.

debated whether to press on with Mardi Gras or

De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor

cancel the parades. Ultimately, they decided to

Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten

proceed. New Orleans’s recovery certainly has

van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de

resulted from a complex of factors, but the city’s

internationale lezersfavoriet over het leven en de

unique cultural life—perhaps its greatest

geheimen van een Hollywoodlegende. Over de

capital—has been instrumental in bringing the city

liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven

back from the brink of extinction. Voicing a civic

echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins

fervor, local writer Chris Rose spoke for the

Reid is een internationale lezersfavoriet, over het

importance of Carnival when he argued to carry

leven en de geheimen van een

on with the celebration of Mardi Gras following

Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy

Katrina: “We are still New Orleans. We are the

Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn

soul of America. We embody the triumph of the

Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na

human spirit. Hell, we ARE Mardi Gras." Since

jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen

2006, a number of new Mardi Gras practices

over haar glamoureuze, maar door schandalen

have gained prominence. The new parade

geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de

organizations or krewes, as they are called,

onbekende reporter Monique Grant benadert, is

interpret and revise the city’s Carnival traditions

niemand zo verbaasd als Monique zelf.

but bring innovative practices to Mardi Gras. The

Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te

history of each parade reveals the convergence

maken. In het luxueuze New Yorkse appartement

of race, class, age, and gender dynamics in these

van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar

new Carnival organizations. Downtown Mardi

haar verhaal. Over het begin van haar carrière in

Gras: New Carnival Practices in Post-Katrina New

de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles

Orleans examines six unique, offbeat, Downtown

trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de
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spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig.

Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’

Evelyn openbaart een leven van nietsontziende

– Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour

ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en

houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed

de prijs van roem. De band tussen de twee

met dit boek. In De zeven echtgenoten van

vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het

Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon

verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat

Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert

Evelyns leven op tragische en onomkeerbare

Een vrouw van adel Danielle Steel 2018-03-15 In

wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven

Danielle Steels roman Een vrouw van adel krijgt

echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende

rechtenstudente Jane Willoughby de taak een

reis, van de grandeur van het Hollywood van de

mysterie te ontrafelen. In een achtergelaten kluis

jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde

in New York wordt een ware schat gevonden –

realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de

een bundel oude brieven, foto’s en kostbare

onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit

juwelen, inclusief een trouwring en een medaillon.

het verleden. Het is een verhaal over

Jane Willoughby werkt als stagiaire bij de griffie

meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap

van New York. Zij krijgt de opdracht om de

en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de

inhoud van een kluis te laten veilen. Samen met

levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en

Phillip Lawton, de veilingmeester, probeert ze te

Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame

achterhalen wat het geheim is van de bijzondere

wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild.

nalatenschap. Geen van beiden kan voorzien hoe

Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' –

die hun leven voorgoed zal veranderen...

LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit,

Zeitoun Dave Eggers 2009-12-20 Terwijl orkaan

menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een

Katrina New Orleans verwoestte, besloot

femme fatale in boekvorm!' – Humo

Abdulrahman Zeitoun, een 47-jarige Amerikaan

'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op

van Syrische komaf, in de stad te blijven om zijn

voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het

huis en zijn bedrijf te beschermen. In de dagen

boek gekluisterd door het ontroerende verhaal

na de storm peddelt hij in een tweedehands kano

van een jonge journalist en een ster van het witte

door de ondergelopen straten van New Orleans,

doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend,

deelt goederen uit en helpt waar hij kan. Een

hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur;

week later, op 6 september 2005, verdwijnt hij

een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’

plotseling. Wat is er met Zeitoun gebeurd?

– Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en

Empire of Sin Gary Krist 2014-10-28 From
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bestselling author Gary Krist, a vibrant and

chocolatier. Zij woont in Berlijn en vertelt op

immersive account of New Orleans’ other civil

eeslepende wijze, maar ook met veel ironie en

war, at a time when commercialized vice, jazz

humor, de dramatische geschiedenis van haar

culture, and endemic crime defined the

familie en die van de ‘rode’ twintigste eeuw – een

battlegrounds of the Crescent City Empire of Sin

cruciale periode in de Europese geschiedenis –

re-creates the remarkable story of New Orleans’

met de opkomst en ondergang van de Sovjet-

thirty-years war against itself, pitting the city’s

Unie, het wegvallen van het IJzeren Gordijn en

elite “better half” against its powerful and long-

de perestrojka.

entrenched underworld of vice, perversity, and

De spion en de verrader Ben Macintyre

crime. This early-20th-century battle centers on

2019-11-19 ‘Het beste waargebeurde

one man: Tom Anderson, the undisputed czar of

spionageverhaal dat ik ooit las.’ John le Carré

the city's Storyville vice district, who fights

Superspannend: over de buitenlandse

desperately to keep his empire intact as it faces

betrekkingen tussen de Verenigde Staten,

onslaughts from all sides. Surrounding him are

Engeland en Rusland en botsende ideologieën

the stories of flamboyant prostitutes, crusading

Ben Macintyre is een gelauwerd historicus en

moral reformers, dissolute jazzmen, ruthless

auteur, dit is zijn beste boek tot nu toe Dit is het

Mafiosi, venal politicians, and one extremely

waargebeurde verhaal van een van de meest

violent serial killer, all battling for primacy in a

buitengewone spionnen uit de geschiedenis. In

wild and wicked city unlike any other in the world.

1968 kreeg Oleg Gordievsky zijn eerste post voor

Het achtste leven Nino Haratischwili 2016-12-24

de KGB en binnen een paar jaar werd hij de

Een monumentaal, Tolstojesk familie-epos dat

topman van de Sovjet-Unie in Londen, waar hij

zes generaties omspant tussen 1900 en nu. Acht

vanaf 1973 stiekem werkte voor MI6. Geen

levens van één Georgische familie, beginnend in

enkele andere spion heeft de KGB meer

een kleine stad tussen Georgië en Azerbaidzjan,

beschadigd en de loop van de Koude Oorlog voor

waar een getalenteerde chocolatier zijn dochters

altijd zo veranderd. De CIA wilde koste wat het

grootbrengt en en passant een recept bedenkt

kost weten wie deze bron was die overduidelijk

voor een verrukkelijke chocoladedrank met

op het hoogste niveau opereerde. En de CIA-

gevaarlijke krachten. Het brengt hem rijkdom en

officier die was aangesteld om hem te

aanzien, maar dat betekent in die tijd ook al

identificeren, was Aldrich Ames: de man die zelf

spoedig een gevaar. Niza is de achterkleindochter

berucht zou worden omdat ook hij een

van Stasia, een van de dochters van de

dubbelspion was en in het geheim voor de
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Sovjets spioneerde. Maar Oleg Gordievsky speelt

they ever receive. It could also be the last, as

de hoofdrol in een gehaaid spel tussen Amerika,

one by one, they start to meet their end. But

Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie dat zijn climax

why?

vindt in een filmische ontsnapping uit Moskou in

Captured by the City Blagovesta Momchedjikova

1985. Adembenemend spannend én allemaal

2013-12-05 Captured by the City: Perspectives in

waargebeurd. De pers over De spion en de

Urban Culture Studies is a collection of eighteen

verrader: ‘Oleg Gordievsky was de belangrijkste

essays on urban places, people, and phenomena.

Britse agent van de Koude Oorlog... Een

In it, cities in North America, Europe, and Asia

oogverblindende non-fictiethriller, een intiem

offer themselves as dynamic encounters to those

portret van spionage op het hoogste niveau.’ The

who study them and to those who live in them on

Guardian ‘Macintyre is de meest vooraanstaande

a daily basis. Different disciplines-Sociology,

schrijver geworden van de Britse

Anthropology, Performance Studies, Architectural

inlichtingengeschiedenis omdat hij de essentie

History, Linguistics, Media Studies, Documentary

begrijpt van spionage: het gaat over wachten,

Poetics, to name just a few-intersect here to help

plannen, schaduwen, verbergen.’ The

shape a unique field of inquiry-that of Urban

Washington Post ‘Bloedstollende en

Culture Studies. This multi-perspectival approach

waargebeurde spionagegeschiedenis uit de meest

grants us a more wholesome understanding of

wanhopige jaren van de Koude Oorlog...’ Kirkus

how we inscribe cities and how cities inscribe us

reviews ‘Een dubbelportret van twee van de

in return: as we plan, inhabit, remember them-in

meest succesvolle dubbelagenten van de Koude

reality or in dreams.

Oorlog.’ The New York Times

Ademloos Amy McCulloch 2022-02-17 De carrière

Nine Lives Peter Swanson 2022-03-01 'Gripping'

van journaliste Cecily Wong zit in het slop, maar

SOPHIE HANNAH 'Fascinating' ANN CLEEVES If

als ze wordt uitgenodigd voor een expeditie om

you're on the list you're marked for death... The

een van de hoogste bergen ter wereld te

envelope is unremarkable. There is no return

beklimmen, grijpt ze die kans met beide handen.

address. It contains a single, folded, sheet of

Vanaf het moment dat het kleine team aan de

white paper. The envelope drops through the mail

expeditie begint, gebeuren er vreemde dingen. Er

slot like any other piece of post. But for the nine

vindt een diefstal plaats. Er gebeurt een ongeluk.

complete strangers who receive it - each of them

En dan vindt Cecily een mysterieuze boodschap

recognising just one name, their own, on the

op haar tent: er is een moordenaar op de berg...

enclosed list - it will be the most life altering letter

Hoe hoger ze komen, hoe gevaarlijker de klim
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wordt. En hoe meer ze op elkaar moeten

Driedubbelspion Joby Warrick 2017-02-28 In

vertrouwen. Maar dan vindt Cecily het eerste

2009 rekruteren de CIA en de Jordaanse

lichaam...

inlichtingendienst een belangrijke spion: een

Het huis aan het water Kristin Hannah

Jordanees die toegang heeft tot de top van Al-

2012-10-09 Tien jaar geleden heeft Nora haar

Qaida en onthullende informatie aan de CIA

gezin in de steek gelaten. Nu is zij een beroemd

stuurt. Er wordt een geheime basis in Afghanistan

radiopresentatrice, die advies geeft aan mensen

opgetuigd en een ontmoeting gepland. Wanneer

met familieproblemen. Wanneer Nora betrokken

de mol arriveert, blaast hij zich volkomen

raakt bij een heftig schandaal en kort daarop een

onverwacht op. Zeven CIA-medewerkers komen

ongeluk veroorzaakt, krijgt ze hulp uit

bij die aanslag om het leven, een van de grootste

onverwachte hoek: haar inmiddels volwassen

klappen die de dienst ooit te verwerken kreeg. De

dochter Ruby verbreekt de jarenlange stilte en

dubbelspion bleek een driedubbelspion te zijn.

biedt aan haar gewonde moeder te verzorgen.

Warrick verdiepte zich in teksten en

Samen vertrekken zij naar het oude vakantiehuis

videoboodschappen van de zelfmoordenaar, en

waar ze als familie gelukkig waren. Maar Nora

sprak met diens familie en de families van de

weet niet dat Ruby onder valse voorwendselen

slachtoffers. Driedubbelspion geeft een unieke

handelt; Ruby haat haar moeder en kan de

inkijk in de wereld van contraspionage, het

gebeurtenissen uit het verleden niet zomaar

droneprogramma en hoe beslissingen in

vergeten.

Washington worden genomen.

Life Stories Maureen O'Connor 2011 Memoirs,

Een verdiende dood Peter Swanson 2016-03-31

autobiographies, and diaries represent the most

Tijdens een tussenstop op Heathrow ontmoet Ted

personal and most intimate of genres, as well as

een vrouw in een bar. Het klikt meteen, en na

one of the most abundant and popular. Gain new

iets te veel cocktails vertelt Ted dat zijn vrouw

understanding and better serve your readers with

hem onlangs heeft bedrogen. Hij verzucht dat hij

this detailed genre guide to nearly 700 titles that

haar wel zou kunnen vermoorden. De onbekende

also includes notes on more than 2,800 read-alike

vrouw, Lily, antwoordt dat hij dat zeker moet

and other related titles. * A list of subjects and

doen, en dat ze hem daarbij wil helpen. Thuis in

suggested "read-alikes" accompany each title *

Boston blijven Ted en Lily elkaar zien. Hun

Appendixes cover awards, websites, and

plannen om de perfecte moord te plegen worden

resources * Detailed indexes provide further

steeds serieuzer, en Ted wordt langzaam verliefd

points of access

op Lily. Wat hij niet weet is dat Lily een duister
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verleden verbergt: ze is geen onbekende met

finish, Five Days at Memorial radically transforms

moord. Maar ook Ted heeft een groot geheim dat

our understanding of human nature in crisis.

hij niet kan onthullen. Kunnen ze elkaar

12 regels voor het leven Jordan B. Peterson

vertrouwen? En van wie komt uiteindelijk het

2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne

verraad?

wereld weten? Om antwoord te geven op deze

Five Days at Memorial Sheri Fink 2013-10-15 In

moeilijkste vraag der vragen combineert de

the tradition of the best writing on human

gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson

behaviour and moral choices in the face of

de zwaarbevochten waarheden van oude tradities

disaster, physician and reporter Sheri Fink

met verbluffende ontdekkingen van

reconstructs five days at New Orleans' Memorial

grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op

Medical Center during Hurricane Katrina and

humoristische, verrassende en informatieve wijze

draws the reader into the lives of those who

vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die

struggled mightily to survive and to maintain life

aan het skateboarden zijn met rust gelaten

amidst chaos. After Katrina struck and the

moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot

floodwaters rose, the power failed, and the heat

mensen die te snel oordelen te wachten staat, en

climbed, exhausted caregivers chose to designate

waarom je altijd een kat moet aaien als je er een

certain patients last for rescue. Months later,

tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en

several health professionals faced criminal

distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12

allegations that they deliberately injected

praktische en fundamentele leefregels. In 12

numerous patients with drugs to hasten their

regels voor het leven maakt Jordan Peterson

deaths. Five Days at Memorial, the culmination of

korte metten met de moderne clichés van

six years of reporting, unspools the mystery of

wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en

what happened in those days, bringing the reader

tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de

into a hospital fighting for its life and into a

denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson

conversation about the most terrifying form of

(1962) is psycholoog, cultuurcriticus en

health care rationing. In a voice at once involving

hoogleraar psychologie aan de Universiteit van

and fair, masterful and intimate, Fink exposes the

Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben

hidden dilemmas of end-of-life care and reveals

de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit

just how ill-prepared we are for the impact of

voorgoed veranderd. Peterson heeft

large-scale disasters - and how we can do better.

honderdduizenden volgers op social media en zijn

A remarkable book, engrossing from start to

YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer
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bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de

nutrition for billions of people in hundreds of

invloedrijkste intellectueel van de westerse

countries. On the other hand, in every place

wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de

people insist that rice and beans is a local

methode-Peterson het perfecte tegengif voor de

invention, deeply rooted in a particular history and

mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin

culture. How can something so universal also be

ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE

so particular? The authors of this book explore

NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten

the specific history of the versions of rice and

met Peterson van mening verschil, ben ik het

beans beloved and indigenous in cultures from

hartgrondig eens met zijn nadruk op het

Brazil to West Africa. But they also plumb the

zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van

shared African, Native American and European

grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties

trans-Atlantic encounters and exchanges, and the

om daar rationele, weloverwogen oplossingen

contemporary forces of globalization and nation-

voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' -

building, which combine to make rice and beans

LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een

a powerful substance and symbol of the

magiër door de ideeëngeschiedenis van het

relationship between food and culture.

Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend.

After Katrina Anna Hartnell 2017-01-25 Argues

Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite

that post-Katrina New Orleans is a key site for

gedistilleerd in de wildernis van het bestaan,

exploring competing narratives of American

gevoed met klassieke waarden en inzichten die

decline and renewal at the beginning of the

de tand des tijds doorstaan, als wij volharden.

twenty-first century. Through the lens provided by

Peterson is momenteel de belangrijkste

the tenth anniversary of Hurricane Katrina, After

"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER

Katrina argues that the city of New Orleans

'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels

emerges as a key site for exploring competing

voor het leven is een groot, controversieel,

narratives of US decline and renewal at the

ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is

beginning of the twenty-first century. Deploying an

geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als

interdisciplinary approach to explore cultural

een vaderfiguur.' - TROUW

representations of the post-storm city, Anna

Rice and Beans Richard Wilk 2013-05-09 Rice

Hartnell suggests that New Orleans has been

and Beans is a book about the paradox of local

reimagined as a laboratory for a racialized

and global. On the one hand, this is a globe-

neoliberalism, and as such might be seen as a

spanning dish, a simple source of complete

terminus of the American dream. This US disaster
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zone has unveiled a network of social and

tijdschriften. Zijn fascinatie voor de films van

environmental crises that demonstrate that

Hitchcock motiveerde hem om zijn eerste boek te

prospects of social mobility have dwindled as

schrijven. Hij woont in Massachusetts.

environmental degradation and coastal erosion

Tinderbox: The Untold Story of the Up Stairs

emerge as major threats not just to the quality of

Lounge Fire and the Rise of Gay Liberation Robert

life but to the possibility of life in coastal

W. Fieseler 2018-06-05 Winner • Edgar Award

communities across America and the world. And

(Best Fact Crime) Winner • Lambda Literary's

yet After Katrina also suggests that New Orleans

Judith A. Markowitz Award for Emerging LGBTQ

culture offers a way of thinking about the United

Writers Finalist • Housatonic Book Award

States in terms that transcend the binary of

(Nonfiction) Finalist • Randy Shilts Award for Gay

national renewal or declension. The post-

Nonfiction A Stonewall Honor Book in Nonfiction

Hurricane city thus emerges as a flashpoint for

(American Library Association) Best Book of the

reflecting on the contemporary United States.

Year: Kirkus Reviews, Library Journal and Shelf

Het meisje met een klok als hart Peter Swanson

Awareness An essential work of American civil

2014-07-03 Op een doodnormale vrijdagavond

rights history, Tinderbox mesmerizingly

ziet George Foss een vrouw die twintig jaar

reconstructs the 1973 fire that devastated New

geleden spoorloos uit zijn leven is verdwenen.

Orleans’ subterranean gay community. Buried for

Liana was zijn eerste grote liefde. Maar ze bleek

decades, the Up Stairs Lounge tragedy has only

ook een dubbelleven te leiden, en werd verdacht

recently emerged as a catalyzing event of the gay

van een koelbloedige moord. Opeens is ze terug

liberation movement. In revelatory detail, Robert

in het leven van George, en ze heeft zijn hulp

W. Fieseler chronicles the tragic event that

nodig. Een groep mannen is ervan overtuigd dat

claimed the lives of thirty-one men and one

ze geld van hen heeft gestolen, en ze zullen niet

woman on June 24, 1973, at a New Orleans bar,

stoppen tot ze het weer in handen hebben.

the largest mass murder of gays until 2016.

George weet dat de komst van Liana alleen maar

Relying on unprecedented access to survivors

ellende zal veroorzaken, maar toch kan hij haar

and archives, Fieseler creates an indelible portrait

geen hulp weigeren dat heeft hij nooit gekund. De

of a closeted, blue- collar gay world that

keuze die hij maakt stort hem in een

flourished before an arsonist ignited an inferno

levensgevaarlijke draaikolk van leugens,

that destroyed an entire community. The

geheimen, en verraad Peter Swanson schrijft

aftermath was no less traumatic—families

korte verhalen en recensies voor verschillende

ashamed to claim loved ones, the Catholic

nine-lives-death-and-life-in-new-orleans-dan-baum
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Church refusing proper burial rights, the city

komt bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in

impervious to the survivors’ needs—revealing a

een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In

world of toxic prejudice that thrived well past

diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula

Stonewall. Yet the impassioned activism that

Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard, en

followed proved essential to the emergence of a

begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te

fledgling gay movement. Tinderbox restores

drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl

honor to a forgotten generation of civil-rights

ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op

martyrs.

verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de

Nine Lives David S. Gill 2011

tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula,

In America Geert Mak 2014-11-20 In 1960 John

gezegend door een schijnbaar oneindige

Steinbeck and his dog Charley set out in their

hoeveelheid levens, de wereld redden van de

green pickup truck to rediscover the soul of

onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal

America, visiting small towns and cities from New

ze het ook doen?

York to New Orleans.The trip became Travels

Gun Guys Dan Baum 2013-03-05 Dan Baum is a

With Charley, one of his best-loved books. Half a

gun fanatic. He is also Jewish Democrat who

century on, Geert Mak sets off from Steinbeck’s

grew up in suburban New Jersey. In Gun Guys,

home. Mile after mile, as he retraces Steinbeck’s

he takes us on a guided tour of gun stores and

footsteps through the potato fields of Maine to the

gun shows, shooting ranges and festivals,

endless prairies of the Midwest and stumbles

contests and auctions, trying to figure out what

across glistening suburbs and boarded-up stores,

draws so many of us to guns in the first place. Is

Mak searches for the roots of America and what

it just part of being American? Introducing a wide

remains of the world Steinbeck describes. How

cast of characters, Baum shows both sides of the

has America changed in the last fifty years; what

gun culture in America, bringing an entire world

remains of the American dream; and what do

vividly to life, and in doing so helping to find a

Europe and America now have in common?

middle ground in the gun debate, where actual

Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat

conversation can take place.

er niet alleen tweede kansen waren, maar derde

Nine Lives Dan Baum 2009-02-10 The hidden

kansen, vierde kansen, een oneindige

history of the haunted and beloved city of New

hoeveelheid kansen om je leven te herhalen

Orleans, told through the intersecting lives of nine

totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat wel

remarkable characters. “Nine Lives is stunning

willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910

work. Dan Baum has immersed himself in New

nine-lives-death-and-life-in-new-orleans-dan-baum
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Orleans, the most fascinating city in the United

those who love it as visitors, on a virtual tour of

States, and illuminated it in a way that is as

her favorite people and places. Divided into

innovative as Tom Wolfe on hot rods and Truman

sections on food, Mardi Gras, literature, and

Capote on a pair of murderers. Full of stylistic

music, these short essays can be read in one

brilliance and deep insight and an overriding

gulp or devoured slowly over time. Either way, the

compassion, Nine Lives is an instant classic of

reader will find a welcome companion and guide

creative nonfiction.” —Robert Olen Butler, Pulitzer

in Kolb. In bringing her stories up to date, Kolb's

Prize–winning author of A Good Scent from a

writings reflect an ongoing pattern of life in her

Strange Mountain Nine Lives is a multivoiced

fascinating city. Since the devastation of

biography of a dazzling, surreal, and imperiled

Hurricane Katrina in 2005, some of these things

city, told through the lives of night unforgettable

remembered will never return. Some of the

characters and bracketed by two epic storms:

people whose stories Kolb tells are no longer with

Hurricane Betsy, which transformed New Orleans

us. It is important to her, and to us, that they are

in the 1960s, and Hurricane Katrina, which nearly

not forgotten. Kolb, and her readers, can honor

destroyed it. Dan Baum brings the kaleidoscopic

them by sharing and enjoying their stories. As

portrait to life, showing us what was lost in the

Kolb says, “When things fail, when the lights go

storm and what remains to be saved. BONUS:

out and the roof caves in and the water rises, all

This edition contains a Nine Lives discussion

that remains, ultimately, is the story.” This

guide.

collection of such stories was made with love.

Going Places Robert Burgin 2013-01 Successfully

Zwarte golf Kim Ghattas 2020-03-26 Het is bijna

navigate the rich world of travel narratives and

niet voor te stellen, maar soennitisch Saoedi-

identify fiction and nonfiction read-alikes with this

Arabië en sjiitisch Iran waren lange tijd

detailed and expertly constructed guide.

bondgenoten. En toen brak in 1979 de Iraanse

New Orleans Memories Carolyn Kolb 2013-09-18

revolutie uit, werd de Heilige Moskee in Mekka

Carolyn Kolb provides a delightful and detailed

belegerd en trok de Sovjet-Unie Afghanistan

look into the heart of her city, New Orleans. She

binnen. Saoedi-Arabië en Iran werden felle

is a former Times-Picayune reporter and current

tegenstanders en exploiteerden religie in hun

columnist for New Orleans Magazine, where

rivaliserende strijd. Het gevolg: sektarisch geweld,

versions of these essays appeared as

het ontstaan van groeperingen als Hezbollah, de

“Chronicles of Recent History.” Kolb takes her

9/11-aanslagen en de opkomst van is. Zwarte golf

readers, both those who live in New Orleans and

beschrijft deze vlammende veertigjarige periode,

nine-lives-death-and-life-in-new-orleans-dan-baum

13/16

Downloaded from talerka.tv on October
5, 2022 by guest

waarbij de basis van het boek wordt gevormd

boerderij – melkt de koeien, oogst de appels,

door persoonlijke verhalen, zoals van een

zorgt voor de schapen. Maar sinds zijn vrouw

Pakistaanse anchorman, een Egyptische

Trudy hem, samen met hun kleine Peter, verliet

romanschrijver en de vermoordde journalist Jamal

om zich bij een religieuze gemeenschap aan te

Khashoggi. Kim Ghattas legt hiermee de focus op

sluiten, is Tom eenzaam. Dan komt Hannah

de pluriforme, tot zwijgen gedoemde meerderheid

Babel in beeld. Boekverkoopster en een

die vooruitgang wil en vecht tegen de

wervelwind van een vrouw: de tweede Jood – en

maatschappelijke duisternis sinds 1979.

meest kleurrijke persoon – die Tom ooit heeft

Een samenzwering van idioten John Kennedy

ontmoet. En hij durft te geloven dat ze elkaar

Toole 2011-03-15 Heruitgave van een van de

gelukkig zouden kunnen maken. Maar het is

mooiste boeken aller tijden, in 1981 bekroond met

1968: vierentwintig jaar nadat Hannah met haar

de Pulitzer Prize. Een schitterende hommage aan

zoontje in Auschwitz arriveerde. Tom Hope gaat

New Orleans, dat het verhaal vertelt van de

de strijd aan met een verdriet dat hij zich

dertigjarige Ignatius J. Reilly: de onvergetelijke,

nauwelijks kan voorstellen...

zwaarlijvige, aartsluie, boerende, zijn omgeving

Haar eigen kerstster Sherryl Woods 2021-11-16

terroriserende, Don Quichot-achtige

Chesapeake Shores 10 - Haar eigen kerstster

hoofdpersoon. Na een weinig glorieuze carrière

Wanneer Bree O'Brien haar vraagt de muziek te

als hotdogverkoper, die mislukt omdat hij vooral

schrijven voor de kerstmusical van Chesapeake

zichzelf van consumpties voorziet, gaat hij

Shores, besluit songwriter Jenny Collins na jaren

ervandoor met Myrna, de 'luidruchtige,

weer terug te keren naar het plaatsje. Het is hoog

beledigende jongedame uit de Bronx'.

tijd dat ze probeert de banden met haar familie te

De boekwinkel voor gebroken harten Robert

herstellen. Bovendien biedt het haar de kans

Hillman 2019-04-02 ‘Een prachtig geschreven,

Nashville te ontvluchten nadat haar hart is

invoelend verhaal over drie verloren zielen die bij

gebroken door de knappe countryzanger Caleb

elkaar de troost vinden die ze zoeken. Ik heb

Green. Hoewel Jenny waarschijnlijk de deur in

genoten van deze ontwapenende roman vol

zijn gezicht dicht zal smijten, móét Caleb haar

inzicht in de mens, in verdriet en in de liefde.

laten zien dat hij niets liever wil dan haar

Lees dit en laat het je ziel raken, zoals het ook

terugkrijgen. Zelfs als dat betekent dat hij een

mijn ziel geraakt heeft.’ – Garth Stein, The EMArt

rolletje moet vertolken in de kerstmusical van

of Racing in the RainEM Tom Hope verwacht

Bree. Zijn een flinke dosis charme, een

geen wonderen. Hij doet wat hij kan op zijn

romantische ballad en een klein beetje
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bemoeienis van de familie O'Brien voldoende om

France and French anthropologists of the United

Jenny van zijn liefde te overtuigen?

States, explores the possibilities of that path

Het geschenk Danielle Steel 2017-02-18 In

through an experiment in the reciprocal

Danielle Steels roman Het geschenk komt de

production of knowledge. Simultaneously native

jonge Maribeth terecht bij een gezin dat een

subjects, foreign experts, and colleagues, these

onwerkelijk verlies heeft geleden. Haar komst zal

scholars offer novel insights into each other’s

de toekomst van de familie Whittaker voorgoed

societies, juxtaposing glimpses of ourselves and a

veranderen... Zomaar een bloedhete dag in juni.

familiar “others” to productively unsettle and

Een jonge vrouw, een meisje nog, stapt uit de

enrich our understanding of both.

bus. Op doorreis naar een plek waar ze, ver weg

Ontrafeld verleden James Patterson 2021-08-31

van haar familie, een nieuw leven kan beginnen.

Laat je verrassen door New York Times

Maar in het kleine plattelandsstadje ontmoet ze

bestsellerauteur James Patterson met zijn

Tom, en wordt verliefd. De toevallige komst van

ontroerende roman ‘Ontrafeld verleden’.

Maribeth betekent voor de familie Whittaker niets

Patterson is vooral bekend van zijn

meer of minder dan een wonder. Ze zal immers

bloedstollende thrillers, maar hij bewijst hier dat

een geschenk achterlaten, zo kostbaar als het

hij ook een meester is in het schrijven van

leven zelf. Danielle Steel heeft van haar ruim 100

romans! De dertiger Jennifer heeft al het nodige

boeken rond de 650 miljoen exemplaren verkocht

meegemaakt in haar leven en krijgt gelukkig

in 69 landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn

steun van haar oma Sam, de enige familie die ze

verfilmd voor televisie en haar romans staan

nog heeft. Wanneer Sam plotseling verongelukt

steevast in de bestsellerlijst van The New York

en in een coma belandt, reist Jennifer direct naar

Times.

Lake Geneva om haar te helpen. Terwijl Sam

Transatlantic Parallaxes Anne Raulin 2015-10-01

voor haar leven vecht in het ziekenhuis, vindt

Anthropological inquiry developed around the

Jennifer een stapel brieven die schokkende

study of the exotic. Now that we live in a world

geheimen onthullen over haar oma's verleden.

that seems increasingly familiar, putatively

Hoe had Sam dit zo lang voor haar geheim

marked by a spreading sameness, anthropology

kunnen houden? De Amerikaanse James

must re-envision itself. The emergence of diverse

Patterson (1947) is een van de succesvolste

national traditions in the discipline offers one

auteurs op dit moment met meer dan 300 miljoen

intriguing path. This volume, the product of a

verkochte exemplaren en 1 miljoen verkochte e-

novel encounter of American anthropologists of

books wereldwijd. Maar liefst 114 boeken
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kwamen op de New York Times bestseller lijst,

dat verfilmd is tot serie en in 2007 te zien was op

waarvan 67 op nummer 1 stonden. Dat is een

de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson

Guinness World Record! Geen enkele Patterson

de Literatuur Award van de National Book

thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn

Foundation voor zijn inzet om meer Amerikanen

bekendste werken zijn de thriller reeksen over

aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers, maar

‘Alex Cross’, verfilmd met Morgan Freeman in de

ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij

hoofdrol, en de ‘Women’s Murder Club’-reeks,

meerdere prestigieuze onderscheidingen
ontvangen, waaronder de Edgar Award.
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