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Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de recente
geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum voor
Populaire Cultuur onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze eraan stellen; het werk
van Van Zoonen hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves
krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen,
moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair en politicus Viktor
Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia
heeft andere plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders
enige zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen tegen
chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen
moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste
zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van arme komaf, al
geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het prestigieuze
advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan,
maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens met extraatjes zoals een vorstelijk
salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het
kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat tegenover
staan: absolute loyaliteit, een negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na
verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich ongemakkelijk te voelen in het
strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele façade van het
kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste verdieping?
Phil Edmonston, Canada's automotive "Dr. Phil," pulls no punches. He says there's never been
a better time to buy a new car or truck, thanks to a stronger Canadian dollar and an auto
industry offering reduced prices, more cash rebates, low financing rates, bargain leases, and
free auto maintenance programs. In this all-new guide he says: Audis are beautiful to behold
but hell to own (biodegradable transmissions, "rodent snack" wiring, and mind-boggling
depreciationMany 2011-12 automobiles have "chin-to-chest head restraints, blinding dash
reflections, and dash gauges that can't be seen in sunlight, not to mention painful wind-tunnel
roar if the rear windows are opened while underwayEthanol and hybrid fuel-saving claims have
more in common with Harry Potter than the Society of Automotive EngineersGM's 2012 Volt
electric car is a mixture of hype and hypocrisy from the car company that "killed" its own
electric car more than a decade agoYou can save $2,000 by cutting freight fees and
"administrative" chargesDiesel annual urea fill-up scams cancost you $300, including an $80
"handling" charge for $25 worth of ureaLemon-Aid's 2011-12 Endangered Species List: the
Chinese Volvo, the Indian Jaguar and Land Rover, the Mercedes-Benz Smart Car, Mitsubishi,
and Suzuki
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet
voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten
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merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels
vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze
kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets
gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken
een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
Samenvattingen van de ideeën van spirituele denkers uit de wetenschap, literatuur, filosofie en
esoterie; met informatie over de auteurs en tips voor verder lezen.

Ik weet dat ik nooit zal veranderen. Ik ben geboren in de duisternis, en dat is
precies waar ik thuishoor. Rome is lief, teder en vanille. Maar dat ga ik
veranderen. Ik zal haar laten zien wie ik echt ben. En die zwarte diamant aan
haar vinger schuiven.
Mijn meningen zijn feiten van Harm Ede Botje en Mischa Cohen is een
onthullend portret van politicus Thierry Baudet. Hij kwam als een komeet omhoog
in de Nederlandse politiek: een rechtse stoorzender die de zaak wel eens even
zou opschudden. Veel kiezers omarmden zijn verzet tegen de gevestigde orde.
Waarom maakte Baudet – zelf als gymnasiast, rechtsfilosoof en romancier lid van
de elite – diezelfde elite tot zijn aartsvijand? Waar komt zijn angst voor het
vreemde en voor het uitwissen van ‘onze’ westerse cultuur vandaan? Hoe
ontwikkelde hij zich van conservatief tot radicaal-rechtse populist? Journalisten
Harm Ede Botje en Mischa Cohen spraken met familieleden, leraren,
medestudenten, (voormalige) vrienden en vriendinnen – en met ideologische
voor- en tegenstanders. Mijn meningen zijn feiten laat zien hoe Baudet, nergens
thuis en vaak afgewezen, dan maar zijn eigen zuil bouwde. En hoe hij na
pogingen in de muziek, de wetenschap, de journalistiek en de literatuur in de
politiek – voorlopig – zijn bestemming vond.
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis
over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze
in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke
benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme
samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we
daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe
kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Based on tests conducted by Consumers Union, this guide rates new cars based
on performance, handling, comfort, convenience, reliability, and fuel economy,
and includes advice on options and safety statistics.
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
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Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer
met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt
het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een
door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit
balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar
het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is
het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat
laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
‘Er is een nieuwe Lucinda Riley opgestaan, en ze heet Corina Bomann.’ de
Volkskrant Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de
levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij
een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een
snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling
sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in
haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar
het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet
niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven
zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot
in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek
naar geluk. In de pers ‘Makkelijk lezen met inhoud, ook voor lezers die niet van
De zeven zussen houden.’ Hans Loeve, boekhandel Riemer, Amersfoort ‘Deel
1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een
boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
De serie `Morgen toen de oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen
gaat kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde wereld, is
alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is
gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te blijven en hun leven
terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. In `Wachten op het donker lijkt een terugkeer naar de Hell voorgoed
onmogelijk. Nu de oorlog de vrienden heeft beroofd van hun identiteit, ze hun verleden bijna
vergeten zijn en ze hun toekomst alleen nog maar met angst tegemoet kunnen zien, begint
Ellen de moed te verliezen hun wereld stort immers in rap tempo in elkaar.
This compendium of everything thats new in cars and trucks is packed with feedback from
Canadian drivers, insider tips, internal service bulletins, and confidential memos to help the
consumer select whats safe, reliable, and fuel-frugal.
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de putdeksel op. "Dag
dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de
bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende verhaal Strafkind naar aanleiding van
een bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in Ierland. In de
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opvanghuizen van een vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes
opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst vertellen
deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet durfden te
vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen voor zowat
alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten hun
eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Lemon-Aid New Cars and Trucks 2012Dundurn
A guide to buying a used car or minivan features information on the strengths and weaknesses
of each model, a safety summary, recalls, warranties, and service tips.
'Dit is de roman die Borges had willen schrijven' El País De wilde detectives vertelt het verhaal
van twee hedendaagse don quichotes, de Mexicaanse dichters Arturo Belano en Ulises Lima,
die met drugsdeals in hun levensonderhoud voorzien. Hun zoektocht naar een verdwenen
dichteres uit de vorige eeuw verandert in een tragikomische queeste die hen over de hele
wereld en dwars door verschillende tijdvakken voert. Als ze uiteindelijk zelf spoorloos
verdwijnen, haalt een kleurrijk gezelschap herinneringen aan hen op: mislukte schrijvers,
geschifte kunstenaars, misdadigers, architecten, hoertjes en neonazi's. De wilde detectives is
een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en ambitieuze roman waarin onze krankzinnige
wereld en dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño (1953-2003) is de superster van
de Latijns-Amerikaanse literatuur; sinds zijn veelvuldig bekroonde roman De wilde detectives
in 1998 verscheen is zijn omvangrijke oeuvre alom geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad
Bolaño definitief toe tot de literaire canon. Inmiddels zijn ook de romans Antwerpen en
Naziliteratuur in de Amerika's in een Nederlandse vertaling verschenen. 'De wilde detectives
stemt melancholisch en maakt weerbaar. Het laat zien hoe moeilijk het is om de hoop die je
hebt als je jong bent, vast te houden' The New York Times

Lemon-Aid Used Cars and Trucks 20102011 shows buyers how to pick the cheapest
and most reliable vehicles from the past 30 years of production. This book offers an
exposf gas consumption lies, a do-it-yourself service manual, an archive of service
bulletins granting free repairs, and more.
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de
Warmoesstraat, raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even
actueel als mysterieus is. Een wetenschapsman wordt vermoord in zijn kantoor
gevonden. Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde mannen die
kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe uitvinding geld willen verdienen.
Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega van de brain trust? Of is er
spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de hoogte
is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De Cock en
Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.
Sinds het overlijden van haar oudste zus op 46-jarige leeftijd wordt Nina Sankovitch
overmand door verdriet, zorgen en schuldgevoel. Ze ontfermt zich over haar ouders,
zorgt voor haar vier zoons en rent maar door om alles uit het leven te halen wat haar
zus moest missen. Wanneer ze zelf 46 wordt, neemt ze een besluit: ze stopt met hollen
en begint met lezen. Een heel jaar lang zal ze iedere dag één boek lezen en zullen
echtgenoot, kinderen, drie katten en de berg vuile was even moeten wachten. In Een
boek per dag doet Nina Sankovitch verslag van haar jaar vol boeken. Ze verweeft haar
persoonlijke herinneringen en familiegeschiedenis met de onvergetelijke personages
over wie ze leest. Ze schrijft over haar verdriet na de dood van haar zus, haar angst dat
ze nooit meer echt plezier in het leven zal hebben, maar ook over hoe zij haar
levenslust terugvindt door zich weer als vanouds te verliezen in boeken en verhalen.
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Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee.
Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige
en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde
voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft
een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles
in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander
kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem
afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is erom te
vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode
te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij
is de dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol
levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met
miskramen worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een
nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij plots
sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het bezoeken van
de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man
met een bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende verraad naar boven komt
en niets meer is wat het lijkt, is Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland,
maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.
Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' Lancashire
Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express

‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht
wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets
meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een
zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft
haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood
haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij
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dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich
deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet
op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over
de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept
wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren
leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en
weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar
mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man
man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit durfde
vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne
Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks
aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere persoonlijke
verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten of te
tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half
miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in Nederland. De
theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun
succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva
Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe,
superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid.
Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas
Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is
van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
The most trustworthy source of information available today on savings and
investments, taxes, money management, home ownership and many other
personal finance topics.
Includes advertising matter.
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