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Il sistema globale sta rapidamente perdendo alcune
fondamentali regole di convivenza che si era dato, per
quanto ovviamente imperfette che fossero e dettate
comunque dai più forti. Se l'ordine globale non
appartiene a nessuno, cioè nessuno ha la forza o
l'interesse per gestirlo, l'instabilità regionale viene
sempre sfruttata da qualcuno (spesso da molti), a
maggior ragione quando le maggiori potenze sembrano
in parziale ripiegamento e cercare la sicurezza nella
distanza. Ne derivano tendenze contraddittorie, come la
reazione nazionalista di chiusura dei confini, per
difendersi da un percepito eccesso di connessione. Più
in generale, proprio nelle società più avanzate, che
hanno a lungo beneficiato della globalizzazione e delle
nuove tecnologie a essa legate, ne sono ormai
fortemente avvertiti anche i costi: la percezione è che le
élite liberali e globali del dopo guerra fredda abbiano
sacrificato le vecchie sicurezze.
Financial crime seems horribly complicated but there are
only so many ways you can con someone out of what's
theirs. In fact, there are four. A veteran regulatory
economist and market analyst, Dan Davies has years of
experience picking the bones out of some of the most
famous frauds of the modern age. Now he reveals the
big picture that emerges from their labyrinths of deceit.
Along the way you'll find out how to fake a gold mine with
a wedding ring, a file and a shotgun. You'll see how
close Charles Ponzi, the king of pyramid schemes, came
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to acquiring his own private navy. You'll learn how fraud
has shaped the entire development of the modern world
economy. And you'll discover whether you have what it
takes to be a white-collar criminal mastermind, if that's
what you want. (Which you don't. You really, really
don't.)
The 2007-08 financial crisis surprised many economists
and the public. But how did the crisis come about, why
was it so deep, and why has the clean-up been so slow
and painful? Many accounts of the crisis focus on
renegade activity in marginal financial sectors. Shadow
Networks challenges this pervading view and sets out to
demonstrate that, far from a dissident branch, the
shadow finance that initiated the crisis is tightly
networked with, and highly profitable for, bank-based
finance. The collapse was not an accident, but baked
into the system of finance from the start. Shadow
Networks traces the complex web of power that caused
crisis and gives vivid descriptions of the actors in the
quarter century leading up to 2007 to explain how the
now decade-long crisis took shape. Shadow Networks:
Financial Disorder and the System that Caused Crisis is
a probing examination of the roles of the powerful elite. It
traces the networks and institutions that support a
finance-focused, market centered model of economy and
society from their ascendancy to their surprising
resilience in the face of manifest failures.
In ‘Nemesis’ vertelt misdaadjournalist Misha Glenny het
verhaal van Nem, de grootste drugsbaas van Brazilië.
Rio de Janeiro, 10 november 2011. Met veel
machtsvertoon verricht een eenheid van de Batalhão de
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Polícia de Choque een arrestatie. Het gaat om Antônio
Francisco Bonfim Lopes, beter bekend als Nem, de
‘koning’ van Rocinha, de grootste favela van het land.
Met de aanhouding van de meest gezochte man van
Brazilië willen de autoriteiten het signaal afgeven dat de
criminaliteit onder controle is, en het land klaar is voor
het WK van 2014 en de Olympische Spelen van 2016.
Nemesis is een boek over Nems jeugd, zijn
noodgedwongen keuze voor het foute pad, zijn rise to
fame en zijn neergang. Wie dit pad volgt, kijkt voorgoed
met andere ogen naar de sloppenwijken en de stranden
van Rio. Terwijl Brazilië internationaal gezien steeds
meer als een wereldmacht wordt beschouwd, vindt in het
land zelf een constante strijd om de macht plaats. De
katholieke en evangelische kerk wedijveren om de
meeste zielen en de militaire en civiele politie kijken op
elkaar neer, terwijl gangs strijden om controle over de
cocaïnehandel. Via het verhaal van Nem krijgt de lezer
een buitengewoon inkijkje in de onderwereld van dit ZuidAmerikaanse land en hoe deze verweven is met de
bovenwereld. In een verhaal vol corruptie, armoede,
misdaad, geweld en seks wordt ons een glimp gegund
van hoe het er echt aan toe gaat in Rio. Roberto
Saviano, auteur van Gomorrah, schreef over Nemesis:
‘Breaking bad meets City of God’
De onopgeloste moord op een belangrijke officier van
justitie in de Amerikaanse stad Baltimore is voor
privédetective Tess Monaghan weinig meer dan een
praktijkvoorbeeld voor haar saaie, maar goed betaalde
consultancyklus. Dan neemt haar vriend, Crowe, een
straatjongen mee naar huis voor een maaltijd en raakt
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Tess ineens persoonlijk bij de zaak betrokken: de
doodsbange straatjongen blijkt de sleutel tot de moord te
zijn. Tess belooft de naam van de jongen geheim te
houden. Nadat een van zijn vrienden wordt vermoord,
vlucht hij met hulp van Crowe de stad uit. Als de politie
en de FBI de druk opvoeren om de identiteit van de
jongen te achterhalen merkt Tess hoe ver de autoriteiten
kunnen gaan om hun zin te krijgen.
Longlisted for the Financial Times Business Book of the
Year Award Wealth and power on the trail of the superrich In 2012, Brazilian tycoon Eike Batista was the eighth
richest man in the world, his $30bn fortune built on
Brazil's incredible natural resources. By the middle of
2013 he had lost it all, engulfed in scandal.
Brazillionaires is a fast-paced account of Batista's rise
and fall: a story of helicopter flights, beach-front
penthouses and high-speed car crashes. Along the way,
it tells the parallel story of Brazil itself, a country caught
in the cycle of boom and bust, renewed hope and
dashed promise; a country where the hyper-rich are at
the heart of the economy - and where their wealth can
buy immense political power. Stefan Zweig said in 1941
that Brazil was the country of the future; Brazilians joke
that it always will be. Today, rampant corruption and
endemic inequality threaten to derail the new Brazilian
Dream. The brazillionaires are the key to understanding
that dream; through them Brazillionaires tells the story of
their country's past, present and future.
Por que não posso ficar em silêncio: Reflexões sobre a
Velha Ordem Feudal, o surgimento do liberalismo, a
ascensão do autoritarismo de Estado, o capitalismo de
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compadrio, os sistemas eleitorais viciados, o
autoaprisionamento do meio acadêmico e a telemática
em um cenário de democracia e política instáveis nos
Estados Unidos, na Rússia, na China e no Brasil é um
livro que aborda a questão da centralização e
concentração do poder que facilitam os desvios de
finanças públicas por atos de corrupção, praticados por
representantes do povo, eleitos ou não por sufrágio
universal, em quatro países: Estados Unidos, Rússia,
China e Brasil, com destaque para as formas de
eleição/sistemas eleitorais nesses países, respeitando o
tempo político e o espaço geográfico de cada um deles.
Há, ainda, uma crítica ao uso do pensamento
denominado politicamente correto e do domínio do
pensamento de esquerda na imprensa e no meio
acadêmico, nas últimas décadas, os quais influenciam o
noticiário cotidiano e limitam a produção intelectual
universitária diversificada nos campos da história, da
sociologia, da ciência política e do direito, de forma
direta e nociva ao Brasil. O autor, na esperança de que
se realize o renascimento político e econômico do Brasil
no século XXI, sem o domínio absoluto de oligarquias,
aponta, para tanto, as reformas estruturantes
necessárias para mudar o sistema político, e faz críticas
ao texto constitucional brasileiro e também sugere uma
nova Carta Magna, que admita uma maior
independência para os estados e municípios, inspirado
pelo exemplo norte-americano de Carta Constitucional.
Introduction: relaunching Alcântara -- Mimetic
convergence and complementary hierarchy -- Alcântara
in space and time -- Interpreting an explosion -Page 5/23
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Expertise and inequality -- Racialization and race-based
law -- The making of race and class -- Space at the edge
of the Amazon -- Conclusion: space and utopia
Mischa Fontaine komt er na de dood van zijn moeder
achter dat zij een meesterwerk, De zigeunermadonna
van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan
Museum of Art. Hij is verbaasd, want Mischa heeft nooit
geweten dat zij dit schilderij bezat. Hij gaat op onderzoek
uit om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen en
duikt in het verleden van zijn moeder. Hij komt erachter
dat zij vóór de Tweede Wereldoorlog in een Frans
chateau werkte, waaruit zij gedwongen werd te
vertrekken toen de oorlog losbarstte. Hij vermoedt dat de
sleutel van het raadsel daar te vinden is en brengt een
bezoek aan Bordeaux. Zijn zoektocht levert hem niet
alleen de waarheid over het verleden op, maar ook een
nieuwe kans voor de toekomst...
Rainforests are the lungs of our planet - regulators of the
earth's temperature and weather. They are also home to 50
per cent of the world's animals and plants - which for
centuries have been the source of many of our key
medicines. And yet we've all heard of their systematic
destruction; the raising of trees to make way for plantations of
oil palms or cattle, the disenfranchisement of indigenous
peoples, and the corruption that leads to illegal logging and
pollution. But this is the full story you've never heard: an in
depth, wide-ranging, first-hand narrative that not only looks at
the state of the world's tropical rainforests today and the
implications arising from their continuing decline, but also at
what is being done, and can be done in future, to protect the
forests and the 1.6 billion people that depend upon them. It is
inspirational, too, in its descriptions of the rainforest's
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remarkable birds and plants ... and its indigenous people.
Rainforest is a personal story, drawing on the author's many
years' experience at the frontline of the fight to save the
rainforests, explaining the science and history of the
campaigns, and what it has felt like to be there, amid the
conflicts and dilemmas.
I want to help you reach millionaire status, even get rich, if
you believe that you deserve to be the person in the room
that writes the check for a million dollars, ten million or even
100 million—let’s roll.
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een
jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door
zijn rijke, excentrieke baas wordt opgezadeld met diens
olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat
Jenny, de olifant, en Tom aan elkaar gewend zijn geraakt,
ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar
heeft en Tom alles op alles moet zetten om haar niet te
verliezen...
Een heerlijke roman tegen het dector van de tuinen van ltalië
De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de
meest prachtige tuinen rond het Comomeer in ltalië. Voor
Lucy Gray, managementassistent van een tuincentrum, is dit
de kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk
ook haar vader bezoeken, die al jaren in die omgeving woont.
Ze heeft hem voor het laatst gezien toen ze nog een tiener
was. De pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net
verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl haar man
zelden thuis is, stort Helen zich op de tuin. Maar omdat ze
duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze zich aan bij de Garden
Club en besluit mee op reis te gaan. Corad Truman heeft
niets met tuinieren. Vijf jaar geleden verloor hij zijn vrouw, wn
zijn leven draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn
changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk graag de reis naar
ltalië maakt, maar alleen als Conrad meegaat. Met grote
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tegenzin stemt Conrad daarmee in. 'Alles voor de lieve
vrede,' zegt hij. Maar voor geen van de reisgenoten zal de
reis zonder gevolgen blijven.. ERICA JAMES is een
bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar
meeslepende romans. Van haar verscheen meest recent
Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor beginners won ze de
Romantic Novel of the Year Award. Boek van de week bij
Libelle! 'Verrassend, romantisch en ontroernd. Ik heb
gelachen en gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
Se o leitor está à procura de (mais) um manual de produtos
financeiros, bateu na porta errada. Se quer aprender
caminhos que podem levá-lo a investir melhor e ter retornos
mais consistentes, vá em frente. Projeto desenvolvido ao
longo de vários anos, Como escolher e administrar seus
investimentos requereu grande maturidade, experiência de
mercado e amplo domínio da bibliografia internacional e
busca contribuir para a formação de investidores com uma
visão mais holística do mundo dos investimentos. Não existe
uma receita do sucesso, mas existem conceitos, teoria e
raciocínios que precisam ser conhecidos e estudados para
que os investidores possam evoluir e criar os seus próprios
caminhos. Novos conhecimentos como filosofia, história,
literatura, biologia, física e psicologia passam a fazer parte
dos skills necessários para ser um investidor bem-sucedido.
Um livro que é, ao mesmo tempo, acessível e informativo a
quem se inicia no mundo dos investimentos e
suficientemente profundo para o investidor experiente.
'Een erg goede, meeslepende biografie, met een
hoofdpersoon die fascinerender is dan menig
romanpersonage. [...] Hoogste tijd dat Mosers biografie in het
Nederlands verscheen.' - HP/De Tijd Ze wordt vergeleken
met Borges, Kafka en Nabokov, 'die vrouw die eruitzag als
Marlene Dietrich en schreef als Virginia Woolf', en beleeft een
golf van populariteit over de hele wereld, veertig jaar na haar
Page 8/23

Access Free Brazillionaires The Godfathers Of
Modern Brazil
dood: Clarice Lispector (1920-1977). Geboren te midden van
de verschrikkingen van de Oekraïne na de Eerste
Wereldoorlog, werd de jonge Clarice een persoon wier
schoonheid, intellect en excentriciteit Brazilië fascineerden.
Clarice Lispector. De biografie vertelt hoe deze uitzonderlijke
vrouw ondanks een lange ballingschap en persoonlijke
problemen uitgroeide tot een groot schrijfster, en ontrafelt op
weergaloze wijze de mythes die haar omringen.
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig: maak
online winkelen zo eenvoudig en handig dat klanten niet twee
keer zullen nadenken over hun aanschaf. Het kan bijna
worden samengevat met de knop die op elke pagina staat:
'Koop nu met één klik'. Waarom is Amazon zo succesvol?
Veel ervan komt door Jeff Bezos, de CEO en oprichter, wiens
unieke combinatie van karaktereigenschappen en
bedrijfsstrategieën Amazon naar de top van de online
retailwereld heeft gedreven. Aan de hand van interviews met
Amazon-medewerkers, concurrenten en observanten, schetst
One click Bezos' transformatie van computernerd tot
wereldveranderende ondernemer. Dit boek onthult hoe hij zijn
beslissingen neemt en wat zijn verdere plannen met Amazon
zijn. Het verhaal van Amazons voortdurende evolutie is een
case-study van hoe je een gehele Industrie opnieuw uitvindt,
en een die iedereen in het hedendaagse bedrijfsleven
negeert, met alle gevolgen van dien.
Robert Mazur leidde jarenlang een dubbelleven: ambtenaar
voor zijn vrienden, Bob Musella’ voor de onderwereld. In
opdracht van de Amerikaanse overheid zette hij zijn leven op
het spel om de hoofdrol in een van de grootste
undercoveroperaties aller tijden te spelen. Met de meest
beruchte Colombiaanse drugscriminelen feestte Mazur in
hotelsuites van duizenden euro’s per nacht. Maar zij wisten
niet dat onder Mazurs Armani-pak de recorders zoemden
waarmee hij het bewijs voor hun misdaden verzamelde. Zo
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ontmaskerde hij zeven gerespecteerde private banken als
financieel beheerders van corrupte wereldleiders. Meer dan
tachtig mannen en vrouwen uit de Colombiaanse maffia en
corrupte bankierswereld werden opgepakt en veroordeeld. De
infiltrant is het bloedstollende verhaal vol gewaagde leugens
en gevaarlijke ontsnappingen. Meeslepend en waargebeurd.
Toen Christopher McDougall een ezel adopteerde, dacht hij
dat het dier in een veld zou staan, er schattig uit zou zien en
wortels zou eten. Maar Sherman was doordat hij werd
verwaarloosd in zo'n slechte staat dat hij amper kon
bewegen. Hij was bovendien slechtgehumeurd en obstinaat.
Om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te genezen, geeft
Chris hen op voor een Burro Race, een uniek soort race
waarin mensen en ezels samen over bergen en door beken
rennen. Wat Sherman er aan vertrouwen en zingeving mee
wint, is iets wat ieder mens goed doet: meer natuur, meer
buitenlucht en meer beweging.

Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en
gaat op reis. Hij spreekt met IJslandse vissers die naïef
en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser
zijn); hij praat met de Griekse premier over de
onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen;
en hij leert in Ierland waarom de doorgaans
pessimistische Ieren vanaf 2000 enthousiast huizen
gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen
moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij een
hilarische en surreële fietstocht met Arnold
Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder
uitlegt waarom hij de staat Californië met zo'n grote
schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt
Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen van de
(recente) geschiedenis zichtbaar.
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Een huis zonder spiegels beschrijft het leven van één
vrouw, Sivakami (1896-1966), en maakt ons deelgenoot
van een India dat we nog nooit hebben gezien. De
brahmaanse Sivakami is tien jaar oud als ze trouwt met
Hanumarathnam, astroloog en genezer. De sterren
zeggen dat hij in het negende jaar van zijn huwelijk zal
kunnen sterven. Alles hangt af van de horoscoop van
zijn kinderen. De geboorte van Thangam, hun gouden
dochter, verandert niets, maar de geboorte van Vairum,
hun rusteloze, intelligente zoon, bezegelt het
ondenkbare: hij veroordeelt zijn vader tot de dood.
Sivakami, achttien en weduwe, onderwerpt zich aan de
regels van haar kaste. Ze scheert haar hoofd, kleedt zich
in wit en mag niemand aanraken van zonsopgang tot
zonsondergang. Ze pleegt echter één daad van verzet:
ze gaat terug naar het huis van haar echtgenoot om haar
kinderen op haar manier op te voeden en met de hulp
van de trouwe Muchami het land te beheren voor haar
zoon. Geen daad is zonder gevolgen, en terwijl politiek
en sociale revoluties botsen met tradities, wordt de kloof
tussen moeder en zoon steeds dieper¿ ¿Mijn roman
heeft zijn oorsprong in de verhalen die mijn oma vertelde
over haar grootmoeder. Ik was gegrepen door de
emotionele diepte van de verhalen, door het ontdekken
van mijn eigen¿prehistorie¿ en van de noodzaak om
deze snel verdwijnende wereld vast te leggen.¿ ¿ Padma
Viswanathan Padma Viswanathan is journaliste en
(toneel)schrijver. Haar toneelstukken en korte verhalen
hebben verschillende prijzen gewonnen. Een huis
zonder spiegels is gebaseerd op het leven van haar
grootmoeders grootmoeder.
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This book provides an insight into the Afro-Brazilian
experience of racism in Brazil from the 19th Century to
the present day, exploring people of African Ancestry’s
responses to racism in the context of a society where
racism was present in practice, though rarely explicit in
law. Race and Afro-Brazilian Agency in Brazil examines
the variety of strategies, from conservative to radical,
that people of African ancestry have used to combat
racism throughout the diaspora in Brazil. In studying the
legacy of color-blind racism in Brazil, in contrast to
racially motivated policies extant in the US and South
Africa during the twentieth century, the book uncovers
various approaches practiced by Afro-Brazilians
throughout the country since the abolition of slavery
towards racism, unique to the Brazilian experience.
Studying racism in Brazil from the latter part of the
nineteenth century to the present day, the book
examines areas such as art and culture, politics, and
tradition. This book will be of interest to scholars and
students of Brazilian history, diaspora studies,
race/ethnicity, and Luso-Brazilian studies.
Masha Gessen, bekroond journaliste, geeft een
fenomenaal inzicht in de gebeurtenissen en krachten die
haar geboorteland Rusland de afgelopen decennia
hebben ontwricht. In De toekomst is geschiedenis volgt
ze de levens van mensen die geboren werden in de
nadagen van het Sovjetrijk en opgroeiden met
ongekende verwachtingen. Haar hoofdpersonen kinderen en kleinkinderen van de bouwmeesters van het
nieuwe Rusland - koesteren elk hun eigen aspiratie, als
ondernemer, activist, denker of schrijver. Gessen brengt
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in kaart hoe hun levens beïnvloed worden door de
intriges van een verpletterend regime dat weigert zichzelf
te begrijpen. Een regime waarin de oude Sovjetorde
ongehinderd kan terugkeren in de vorm van de
maffiastaat die Rusland nu is. De toekomst is
geschiedenis is een sterk en urgent verhaal, een
waarschuwing voor nu en alle tijden.
Tijdens een bezoek aan zijn vroegere mentor van de
universiteit van Cambridge krijgt Oliver een vreemd
verhaal te horen. Zijn mentor vertelt hem de mysterieuze
en ongelooflijke geschiedenis van het Venetiaanse
schilderij dat in een donkere hoek van zijn werkkamer
hangt. De geheimen van het doek zetten onvermoede en
kwaadaardige krachten in werking... Susan Hill is
schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in
Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen.
Voor haar romans en literaire thrillers ontving ze diverse
prijzen. www.susan-hill.com
In China, credit is booming, so is subprime credit.
Instead of disrupting the banks, fintech is energizing the
subprime credit sector while helping the banks. It is a
chaotic scene, causing headaches to the government
and much harm to investors and borrowers alike. The
regulatory stance is full of intrigue. But things are not all
negative. If fintech can enable all subprime borrowers to
access credit cheaply, safely, and cost-effectively, all the
chaos and trouble will have been worthwhile. For
decades, China’s subprime sector has been the
plumber for the banks. Fintech is now adding some
sharp tools. If the two can work together well, the banks
will be much safer, and more profitable. This book
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explains how the major players are doing it, and why
there are risks and rewards for us all. TABLE OF
CONTENTS Disclaimer By the Same Author Introduction
Chapter 1 “Fraudsters Are the Biggest Winners!”
Chapter 2 Subprime Financing in the U.S. vs China
Chapter 3 Horror Stories Chapter 4 Data, Data
Everywhere. Which Is Useful? Chapter 5 Rotten Apples
Everywhere Chapter 6 Common Joe Plays the Online
Credit Market Chapter 7 Two Leaders: 51 Credit and
Feidai (CredEx) Chapter 8 Qudian and Other Winners
Will Not Take All Chapter 9 Why Is Every Chinese
Company Dabbling in Finance? Chapter 10 Tackling the
Used Car Finance Market Chapter 11 Home Equity
Loans for New Urbanites Chapter 12 Too Many LimitedLicense Banks? Chapter 13 The Tidal Waves of
Subprime Credit Chapter 14 Cleaning Up the Mess
Chapter 15 Valuations, and Not-So-Cynical Conclusions
Afterword Appendix Select Bibliography
Acknowledgments
Als boekhandelaar Adam Snow op weg naar huis de
verkeerde afslag neemt, stuit hij op een vervallen
landhuis. Bij de voordeur aangekomen voelt hij opeens
de onmiskenbare sensatie van een kleine, koude hand
die in de zijne glijdt. Eerst is Adam vooral in verwarring
over het incident, maar al snel krijgt hij last van
angstaanvallen en nachtmerries. Wanneer hij op
onderzoek uitgaat, krijgt hij steeds vaker en steeds
onheilspellender bezoek van de kleine hand... Susan Hill
is schrijver en literair criticus. Ze is een fenomeen in
Engeland vanwege haar meesterlijke griezelverhalen; in
Nederland werd ze bekend met De vrouw in het zwart en
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Het Venetiaanse masker. Voor haar romans en literaire
thrillers ontving ze diverse prijzen. www.susan-hill.com
In dit boek worden talloze pictogrammen met tips,
bijzonderheden, 'geheimpjes', technische info en andere
informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei
websites en te downloaden materiaal. Tevens bevat het
boek informatie over zelf sterrenkijken, verenigingen,
sterrenwachten etc.
Brazil changed drastically in the 21st century’s second
decade. In 2010, the country’s outgoing president Lula
left office with almost 90% approval. As the presidency
passed to his Workers' Party successor, Dilma Rousseff,
many across the world hailed Brazil as a model of
progressive governance in the Global South. Yet, by
2019, those progressive gains were being dismantled as
the far right-wing politician Jair Bolsonaro assumed the
presidency of a bitterly divided country. Digging beneath
this pendulum swing of policy and politics, and drawing
on rich ethnographic portraits, Precarious Democracy
shows how these transformations were made and
experienced by Brazilians far from the halls of power.
Bringing together powerful and intimate stories and
portraits from Brazil's megacities to rural Amazonia, this
volume demonstrates the necessity of ethnography for
understanding social and political change, and provides
crucial insights on one of the most epochal periods of
change in Brazilian history.
Globalisering is een van de belangrijkste thema's van onze
tijd, in dit boek heeft Manfred Steger alle grote ontwikkelingen
van de afgelopen jaren opgenomen; van de financiële crisis,
tot aan de revoluties in het Midden Oosten en de zware
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aardbeving in Japan. Elementaire Deeltjes is een serie
boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een
breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen
over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee
op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest
beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en
handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe
zit dat nu eigenlijk?'
This is a book that none of us can afford to ignore – an
agenda-setting, campaigning investigation that shows how
global finance works for the few and not the many. ** A
Financial Times Book of the Year ** ‘Essential reading’
YANIS VAROUFAKIS We need finance – but when finance
grows too big it becomes a curse. The City of London is the
single biggest drain on our resources, sucking talent out of
every sphere, siphoning wealth and hoovering up government
time. Yet to be ‘competitive’, we’re told we must turn a blind
eye to money laundering and appease big business with tax
cuts. Tracing the curse back through economic history,
Nicholas Shaxson uncovers how we got to this point. Moving
from offshore tax havens to the bizarre industry of wealth
management, he tells the explosive story of how finance
established a stranglehold on society – and reveals how we
can begin to break free. ‘A radical, urgent and important
manifesto for improving our country’ Oliver Bullough,
Observer ‘Superbly written... A must-read’ Misha Glenny,
author of McMafia ‘Hard-hitting, well written and informative’
Financial Times
1933: de winter waarin de wereld van naoorlogs in
vooroorlogs veranderde Dit is een boek dat gaat over de
kracht van slechte ideeën. Het gaat over een specifieke
winter, die van 1933, en zoekt een antwoord op de vraag
waarom een heleboel dingen toen zo misgingen. In die
specifieke winter kwam Hitler aan de macht, verliet Japan de
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Volkenbond, richtte Mussolini zijn buitenlands beleid op het
Somalisch schiereiland. In die maanden werd Roosevelt
verkozen, veranderde Frankrijk drie keer van regering en
raakte de ooit zo charismatische groep van overwinnaars na
1918 verder van elkaar verwijderd door verschillende
opvattingen over oorlogsschulden, wapens, valuta,
invoerrechten én de omgang met Duitsland. Op het
grondgebied van de Oekraïense Sovjetrepubliek kwamen
vanwege een hongersnood bovendien miljoenen mensen om
én was er wereldwijd sprake van een enorme economische
crisis. En in Genève kwam de
wereldontwapeningsconferentie tot stilstand omdat de
deelnemende landen het niet eens konden worden. Die
specifieke winter veranderde de wereld van naoorlogs in
vooroorlogs. In dit boek onderzoekt Paul Jankowski hoe
burgers op meerdere plekken ter wereld samenspanden om
hun verscheidene regeringen richting een oorlog te drijven
die maar weinigen van hen wilden en geen van hen onder
controle kon houden. Jankowski baseert zich hierbij op nooit
eerder gepubliceerde bronnen, zoals de handgeschreven
notities van de Franse ambassadeur na zijn ontmoeting met
Hitler, en daarnaast op memoires, krantenartikelen en radiouitzendingen, om zo het proces dat in die winter van 1933
begon voor een breed lezerspubliek te reconstrueren. Voor
de lezers van Ian Kershaw en Antony Beevor.
Informatie over hoe de waarde te beoordelen van publicaties
in medische of verpleegkundige tijdschriften. Er wordt
ingegaan op de vijf stappen van ebp en hoe de gevonden
evidence geïmplementeerd kan worden. In de volgende
hoofdstukken worden steeds een andere soort vraagstelling
en studie (diagnostisch of therapeutisch) op basis van een
voorbeeld van een probleem uit de klinisch verpleegkundige
praktijk beschreven. Een toepasselijke checklist
vergemakkelijkt de kritische beoordeling. Het laatste
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hoofdstuk beschrijft hoe de kritische beoordeling van de
vakliteratuur een plaats geven in de werkomgeving.
Februari 2017 mislukt de poging van Kraft Heinz om voor 135
miljard euro Unilever te kopen. Een bedrijf dat stelt op de
wereld te zijn om geld te verdienen heeft volgens Paul
Polman geen bestaansrecht. De CEO van Unilever weigert
voor een paar miljardairs te werken. Bedrijven moeten een
force for good zijn, werken voor de miljarden mensen die niks
hebben. Overheden en goededoelenorganisaties dragen
Polman op handen, maar het vertrouwen van analisten en
beleggers is dun. Dat goede is nauwelijks in hun
rekensommen te vangen. De beloofde verkoopverdubbeling
van Dove en Magnum wel. Maar hoe duurzaam is dat? Zijn
poging om Unilever een veilige Nederlandse haven binnen te
loodsen, zo de Brexit te ontvluchten en bescherming tegen
op snelle winst gerichte aandeelhouders te zoeken, loopt uit
op een drama. Balancerend tussen het geld en het goede
loopt Polman, meer 'priester' dan CEO, te ver voor de troepen
uit. De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich over de
grote vraagstukken van deze tijd, zoals het veranderende
klimaat, ontfermt. Het Grote Gevecht laat op meeslepende
wijze zien dat we daarvoor allemaal een grote draai moeten
maken. Zo kan de ziel van het kapitalisme worden gered.
Jeroen Smit (1963), bedrijfskundige en voormalig hoogleraar
journalistiek, doet al dertig jaar onderzoek naar leiderschap in
het bedrijfsleven. Van zijn boeken over Ahold (Het drama
Ahold, 2004) en ABN Amro (De prooi, 2008) werden meer
dan 350.000 exemplaren verkocht. Ze werden bekroond als
'Managementboek van het Jaar', 'Journalistieke boek van het
jaar', 'Beste onderzoeksjournalistiek'. Van De prooi werden
een toneelstuk en een tv-serie gemaakt. Smit ontving de
Machiavelliprijs, omdat hij de oorzaken van de economische
crisis voor een breed publiek toegankelijk wist te maken. Over
De prooi. Blinde trots breekt ABN Amro: 'De prooi leest als
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een whodunit (...) unputdownable.' NRC Handelsblad 'Blinde
trots brak de bank. Maar het is Jeroen Smit gelukt om al de
betrokken bankiers diezelfde blinde trots te laten afleggen en
mee te laten werken aan zijn realistische reconstructie. Dat
vereist een uitzonderlijk journalistiek talent. De Chinese muur
van ontoegankelijkheid die banken tot voor kort om zich heen
opwierpen is door Jeroen Smit op een gedetailleerde en
briljante wijze geslecht. Het resultaat is een boek waarvan de
betekenis ver uitstijgt boven het eigenlijke onderwerp.'
juryrapport Machiavelliprijs 2009
Op zijn achttiende zag Shaun die eigenzinnige boekhandel in
het Schotse kustplaatsje Wigtown voor het eerst. 'Die tent
bestaat over een jaar niet meer,' zei hij toen achteloos tegen
een vriend van hem. Dertien jaar later bestaat de boekhandel
nog steeds en is Shaun de eigenaar van het grootste
antiquariaat van Schotland. In Dagboek van een
boekverkoper doet Shaun verslag van zijn dagelijks leven in
en rond de winkel en laat hij ons zien hoe hij als
boekverkoper overleeft in onze digitale tijd, hoe je omgaat
met lekkages die maar terug blijven komen, met een zwarte
kat die telkens op je boeken gaat zitten, met personeel dat
graag zijn eigen plan trekt en met klanten die soms wel heel
aparte wensen hebben. Ook neemt Shaun ons mee op reis
als hij in zijn oude rode Renault door Schotland rijdt op zoek
naar bijzondere boeken. Dit is het hartverwarmende verhaal
van een man die leeft voor, met en tussen de boeken.
Prachtig geschreven verhalen over de noodzakelijke strijd
tussen bevriende kunstenaars Picasso had Les Demoiselles
d’Avignon niet geschilderd zonder de druk die Matisse
uitoefende om het uiterste te behalen. Freud was zonder de
vriendschap met Bacon in zijn beginstijl blijven hangen en
was dan nooit de gargantueske vleeslijven gaan schilderen.
Manet en Degas. Picasso en Matisse. De Kooning en
Pollock. Freud en Bacon. Al deze kunstenaars waren
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vrienden. De titel is De kunst van de rivaliteit, maar dit boek
gaat net zozeer over intimiteit en openstaan voor invloed. Het
gaat over vatbaarheid, de 'state of mind' die kunstenaars
eigenlijk vooral aan het begin van hun carrière hebben. Op
die momenten kijken ze naar elkaar en zijn ze nog op zoek
naar hun stem, techniek en vorm. Die openheid heeft een
beperkte houdbaarheid en die houdbaarheid is de kern van
het betoog van Sebastian Smee. Het is een boek over
verleiding, en op een bepaalde manier ook over scheiden en
verraad. Elk verhaal vertelt over de wegtrekkende beweging
van de urgente aantrekkingskracht van de andere artiest; het
vitale creatieve proces dat we 'het vinden van de vorm'
noemen. De zoektocht naar onafhankelijkheid, naar het soort
spirituele distinctie dat zich wapent tegen vergelijking en
collegialiteit, is een natuurlijk deel van het formeren van een
creatieve identiteit met werkelijke potentie. Het toont ook het
zeer moderne verlangen om uniek, origineel, onnavolgbaar te
zijn; om de eenzame grootsheid te behalen. Een
meesterwerk over de meesterwerken van de grote artiesten
van de 20e eeuw. Sebastian Smee is kunstcriticus van The
Boston Globe. Hij is geboren en getogen in Australië en
woonde tussen 2000 en 2004 in Londen. Hij heeft eerder veel
over Lucian Freud geschreven en zijn artikelen zijn
verschenen in The Daily Telegraph, The Guardian en The
Spectator. Smee heeft de Pulitzer Prize voor zijn
recensentenwerk gewonnen.
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een
vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar
bankiers in Londen op een briljant idee kwamen. Zou het niet
mogelijk zijn om een plek te creëren waar de belastingdienst
je kapitaal nooit zou kunnen vinden? Neem bijvoorbeeld het
Kanaaleiland Jersey, waar je al je geld kunt verstoppen in
een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch
vulkaaneilandje dat zich ontwikkelde tot een
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onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer
bedrijven dan inwoners telt. In Moneyland laat Oliver Bullough
ons zien hoe de superrijken, de criminelen en de
multinationals erin slagen hun geld uit handen van de
belastingdienst te houden. Bullough legt uit hoe onze banken
witwassen en hoe sommige westerse landen tot het uiterste
gaan om grote bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk
alleen de gewone man nog zijn belastingen betaalt.
Moneyland vertelt het verbijsterende verhaal van rijkdom en
macht in de eenentwintigste eeuw.
Verhandeling over de manier om lering uit het verleden te
trekken, aangevuld met voorbeelden van (veelal door
onbegrip) misbruik van de geschiedenis door met name
politici.
Drie decennia uit het leven van een rijke man, die zich
beweegt tussen profane en mystieke rituelen.
Computerwetenschapper Mark Stevenson gelooft rotsvast in
de mogelijkheden die de wetenschap biedt. Met een
aanstekelijk enthousiasme en een flinke scheut
(zelf)relativerende humor gaat hij op tocht in de wondere
wereld van onder andere de genetica, de nanotechnologie,
de bio- en infotechnologie. Zijn reis brengt hem in alle hoeken
van de wereld bij wetenschappers die baanbrekend werk
verrichten, maar ook bij beleidsmensen met een ongewone
kijk op de immer veranderende realiteit. Hij stelt vragen,
luistert onbevangen en reflecteert. Stevenson is er zeker van:
we hoeven niet bang te zijn voor technologische vernieuwing
en zelfs revolutie. Wetenschap kan wel degelijk de wereld
redden. MARK STEVENSON (1971) is van alle markten
thuis: hij studeerde computerwetenschappen maar was ook
jaren basgitarist en zanger in een band. Zijn kwaliteiten als
stand-upcomedian komen hem vandaag van pas als
veelgevraagd spreker op internationale fora en als
communicatiedeskundige.
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Alternative Criminologies celebrates a kaleidoscopic process
of permanent critique and a diversity of social and scientific
knowledges. It examines complex and global crime issues in
light of the many alternative scientific, artistic, empathetic,
campaigning and otherwise imaginative criminologies that
attempt to understand and/or fundamentally change why
crime and justice take the forms they do. From cutting edge
topics such as crimes against humanity, the criminology of
mobility, terrorism, cybercrime, corporate crime and green
criminology; to gendered perspectives on violence against
women, sexualities and feminist and queer criminologies; to
key issues in penology such as mass incarceration, the death
penalty, desistance from crime, risk and the political economy
of punishment; Alternative Criminologies demonstrates the
breadth, the variety and the vibrancy of contemporary
perspectives on crime, criminalization and punishment.
Bringing together 34 leading experts from around the world,
this international collection unites fresh and insightful
theoretical positions with innovative empirical research and
marks an important juncture for criminologies and their
imagined futures. Alternative Criminologies is essential
reading for students of crime and criminal justice.
BrazillionairesThe Godfathers of Modern BrazilProfile Books
Internet had kunnen zorgen voor meer democratie en vrijheid,
maar heeft vooral ongelijkheid versterkt. In dit messcherpe,
hyperactieve betoog toont Keen de beangstigende, rotte
plekken van de technologische wereld. Zijn ijzersterke
betoog, dat naast uitgebreid eigen onderzoek en interviews
gevoed is met werk van academici en journalisten, laat zien
hoe we kunnen zorgen dat de keuzes die we maken,
beïnvloed door internet, niet meer leiden tot gevaarlijke en
vooral onvoorziene gevolgen. Internet heeft de grootste
verschuiving sinds de Industriële Revolutie in onze
maatschappij in gang gezet. We lijken geen oog te hebben
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voor de diep negatieve effecten van internet op onze
economie, psychologie en cultuur. Andrew Keen schudt ons
wakker. Internet is niet het antwoord is ook de niet eerder zo
helder geschreven technologische en economische
geschiedenis van internet, vanaf het ontstaan in de jaren
zestig, via de opkomst van de big data-bedrijven, naar de
allesoverheersende trend vooral geld te willen verdienen met
elke menselijke activiteit.
Copyright: 4513344c6817ac0f2590419b32367fc4

Page 23/23

Copyright : matula.hu

