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"Censorship: A World Encyclopedia presents a comprehensive view of censorship, from
Ancient Egypt to those modern societies that claim to have abolished the practice. For each
country in the world, the history of censorship is described and placed in context, and the
media censored are examined: art, cyberspace, literature, music, the press, popular culture,
radio, television, and the theatre, not to mention the censorship of language, the most
fundamental censorship of all. Also included are surveys of major controversies and chronicles
of resistance. Censorship will be an essential reference work for students of the many subjects
touched by censorship and for all those who are interested in the history of and contemporary
fate of freedom of expression."--Publisher's description.
In koelen bloedehet ware verhaal van een meervoudige moord en zijn gevolgenSingel
Uitgeverijen
Een jonge Amerikaan vervalt na zijn terugkeer als soldaat in de Tweede Wereldoorlog tot
godsdienstfanatisme.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers
van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een
verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar
vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure
twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo.
Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta.
Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende
gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.'
Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één
enkele alinea.' The Times
In de wereld van de zeventienjarige Mare Berrens hebben mensen zilver of rood bloed. Mare
en haar familie zijn geboren als lage Roden, voorbestemd om de elite van Zilveren te
bedienen. Bovendien bezitten de Zilveren bovennatuurlijke krachten, waardoor ze zo sterk zijn
als goden. Als haar beste vriend in het leger moet gaan dienen zet Mare alles op alles om zijn
vrijheid terug te winnen. Het lukt Mare om toegang te krijgen tot het koninklijk paleis, waar ze
oog in oog komt te staan met de koning. Hij ontdekt bij Mare een verborgen gave – een kracht
waarover ze niet had kunnen beschikken – haar bloed is immers rood...
In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de twintigsteeeuwse samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap en
menselijkheid. Een of meer personages worden steevast door de loop van gebeurtenissen,
nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De kuststad Oran is in de greep van de
pest. De slachtoffers sterven een snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de quarantaine
worden de andere inwoners geplaagd door gevoelens van angst en claustrofobie. Elke
persoon reageert verschillend op de dodelijke ziekte: sommigen leggen zich neer bij hun lot,
anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie de antiheld dokter Rieux, proberen
kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest is een meeslepende vertelling over moed en
vastberadenheid en de broosheid van het menselijk bestaan.
Een onthutsend boek over de troeven én de valkuilen van onze digitale samenleving Trotse
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toekomstige ouders zetten de eerste echo van hun baby even later al op Facebook.
Smartphones, selfies en apps kleuren onze dagelijkse woordenschat. Zelfs de dood maakt niet
langer een onderscheid tussen online en offline. Indien je altijd herinnerd wilt worden, kun je nu
al je digitale nalatenschap regelen. De laatste generatie die nog een onderscheid kan maken
tussen online en offline leeft vandaag. De huidige tieners en twintigers groeien onlife op. Dit
boek van Katleen Gabriels is een wake-up call voor iedereen die denkt dat hij niets te
verbergen heeft in de onlinewereld. De digitale revolutie zorgt voor een waaier aan
mogelijkheden, informatie en kennis, maar stelt ook onze vrijheid, zelfstandigheid en
waardigheid op de proef. We worden niet enkel van bovenaf gecontroleerd, maar houden
elkaar ook onderling in de gaten. Wat zijn de troeven en waar liggen de valkuilen in onze
digitale wereld? Wat is nog persoonlijk en wat ligt te grabbel voor iedereen?
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells
(1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken
laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de
komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar
en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde
overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben
gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich
mee?
Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen
kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat
zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes
stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd.
Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt
onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al
stelden ze haar keer op keer teleur.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans
om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot
een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning
haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te
brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen.
Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in
haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en
een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras, politiegeweld,
onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo
schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW
'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en
Warcross
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het
boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge
criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van een
roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de
moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is
de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de
romanschrijver paart aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit
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overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook wel
faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens
voor altijd verandert.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de
leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En het volgende moment was hij weg. Leraar
aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone
schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen
verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op
hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad
opgetrokken, waardoor internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen.
Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor
de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en
daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg
voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen
leidende rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende
moet tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat
hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
Meeslepende roman over drie moedige jongeren. Geïnspireerd op een waargebeurd drama
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee van Ruta Sepetys, bekend van
Schaduwliefde, is een spannend en avontuurlijk op feiten berustend verhaal dat zich afspeelt
in de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee gaat over drie moedige jongeren aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog, die met duizenden andere vluchtelingen op zoek zijn naar de
vrijheid. Ze ontmoeten elkaar op weg naar een voormalig cruiseschip dat hen in veiligheid
moet brengen. Hoewel ze door de oorlog lijnrecht tegenover elkaar staan, moeten ze
samenwerken om te overleven. Het wordt een race tegen de klok. Redden ze het om op tijd bij
het schip te komen?
Noord-IJsland, 1829. Agnes Magnúsdóttir wordt schuldig bevonden aan de moord op twee
mannen. Ze wordt in afwachting van haar executie ondergebracht op de boerderij van Jón
Jónsson en zijn gezin. De familie is geschokt dat zij een moordenaar in hun midden moet
dulden en vermijdt elk contact. De enige die met haar praat is Tóti, een jonge priester die
aangewezen is om Agnes te bekeren voor haar dood. Naarmate het jaar vordert en het harde
leven hen dwingt samen te werken, went de familie langzaam aan haar aanwezigheid, en op
een koude winternacht begint Agnes fluisterend haar verhaal. De laatste rituelen is gebaseerd
op een ware gebeurtenis. Hannah Kent beschrijft in kristalhelder proza het harde leven in
IJsland, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor het overweldigende landschap.

Door de ogen van een New Yorker wordt het leven bekeken van een aantal
inwoners van het vredige stadje Savannah in het zuiden van de VS.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor
iedereen die genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green.
Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de
zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een
verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand
komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste op een privé-eiland voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek.
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En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen
de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl,
pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’
– Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land
is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse Amerikaanse
landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het
zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de snijdende kou, zonder elkaar
te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms
beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend
meesterwerk.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze
van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen woont met haar moeder en
haar zusje in het 12e en armste district van Panem. Daar heerst het keiharde
regime van het welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse Hongerspelen
moeten twaalf jongens en twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd
aan gaan op leven en dood. Zo begeeft ook Katniss zich onder het oog van de
hele bevolking in de gemanipuleerde arena. Gevangen in een meedogenloos
web van geweld, gemanipuleerde tv-beelden en corrupte politici staat ze voor de
vraag: hoe ver ga je om te overleven?
Het ware verhaal van de scheepsramp die Amerika bij de Eerste Wereldoorlog
betrok Uitgeroepen tot het beste non-fictieboek van 2015 door onder meer Kirkus
Reviews en Publishers Weekly 'Larson is journalist die non-fictie schrijft als
romans, echte pageturners.' - George R.R. Martin (auteur van Game of Thrones)
Op 1 mei 1915, terwijl WO I zijn tiende maand inging, was de luxe oceaanstomer
Lusitania van New York onderweg naar Liverpool, met een recordaantal kinderen
en peuters. Aan boord van het met brons en mahoniehout versierde schip,
baadden de opvarenden in luxe. Ze maakten een ontspannen indruk, ondanks
dat Duitsland de zee rondom Groot-Brittannië tot oorlogsgebied had verklaard en
zelfs een advertentie in Amerikaanse kranten had laten plaatsen met een
waarschuwing niet aan boord van dit soort schepen te gaan. Al maanden
zaaiden Duitse duikboten dood en verderf in de Atlantische Oceaan. Maar de
Lusitania was een van de grootste en snelste schepen van het moment en haar
kapitein William Thomas Turner had groot vertrouwen in de ongeschreven regels
die gentlemen op zee aanhielden en die er al eeuwen voor zorgden dat
passagiersschepen veilig waren voor oorlogshandelingen. Duitsland was echter
vastberaden om deze regels niet meer te handhaven en Walther Schwieger, de
kapitein van Unterseeboot-20 gaf hier maar al te graag gehoor aan. Wat
Schwieger echter niet wist, is dat een ultrageheime tak van de Britse geheime
dienst al zijn bewegingen nauwgezet volgde, wat volgens sommigen duidt op een
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complot om Amerika te betrekken bij WO I. Op 7 mei 1915 werd de Lusitania aan
stuurboord geraakt door een torpedo. Binnen 18 minuten was het volledig
gezonken, waarbij 1198 van de 1962 opvarenden om het leven kwamen. Erik
Larson, die voor zijn eerdere boeken genomineerd werd voor een Pulitzer Award,
beschrijft een van de grootste scheepsrampen die ooit plaatsvond zo kleurrijk en
spannend dat dit boek leest als een roman. Hij voert het tempo op tot aan de
uiteindelijke ontknoping, die zelfs doorgewinterde lezers de adem zal benemen.
Erik Larson staat bekend als een van de succesvolste en meest getalenteerde
schrijvers van non-fictie. The Devil in the White City stond meer dan een jaar in
The New York Times-bestsellerlijst en ook zijn andere boeken blijven daar vaak
maandenlang in staan. In totaal verkocht hij al meer dan 3 miljoen exemplaren
van zijn boeken en werd hij genomineerd voor de prestigieuze Pulitzer Award.
'Larson is een van de huidige meesters van narratieve non-fictie.' - The New York
Times Book Review 'Larson [...] heeft een opmerkelijk oog voor detail.' - The New
York Times '[Larson] weet levendig de ramp in woorden te vatten, evenals de
microkosmos van het schip zelf.' - The New Yorker '[Larson is] een fantastische
verteller van verhalen.' - Lev Grossman, TIME 'Een intrigerend, meeslepend
onderzoek naar een legendarische ramp.' - Kirkus Reviews, starred review 'Het
verhaal leest als een grade-A thriller.' - Booklist, starred review 'Een meeslepend
verslag van een van de meest tragische gebeurtenissen op zee ten tijde van WO
I.' - Publishers Weekly
‘Sometimes called coining, spooning or scraping, Gua sha is defined as
instrument-assisted unidirectional press-stroking of a lubricated area of the body
surface that intentionally creates ‘transitory therapeutic petechiae’ representing
extravasation of blood in the subcutis.’ Gua sha has been used for centuries in
Asia, in Asian immigrant communities and by acupuncturists and practitioners of
traditional East Asian medicine worldwide. With the expansion of traditional East
Asian medicine, Gua sha has been used over broad geographic areas and by
millions of people. It is valuable in the treatment of pain and for functional
problems with impaired movement, the prevention and treatment of acute
infectious illness, upper respiratory and digestive problems, and many acute or
chronic disorders. Research has demonstrated Gua sha radically increases
surface microperfusion that stimulates immune and anti-inflammatory responses
that persist for days after treatment. The second edition expands on the history of
Gua sha and similar techniques used in early Western Medicine, detailing
traditional theory, purpose and application and illuminated by science that
focuses its relevance to modern clinical practice as well as scholarly inquiry. This
book brings the technique alive for practitioners, with clear discussion of how to
do it – including correct technique, appropriate application, individualization of
treatment – and when to use it, with over 50 case examples, and superb color
photographs and line drawings that demonstrate the technique. NEW TO THIS
EDITION • New chapter on immediate and significant Tongue changes as a
direct result of Gua sha • Research and biomechanisms • Literature review from
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Chinese language as well as English language medical journal database • New
case studies • Over 30 color photographs
Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten door een
schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino
duikt een parel op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen.
Al snel wordt in het dorp en daarbuiten bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het
gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te
vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond
besluit de parel terug in zee te gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven
verandert inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond
op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de
schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en
overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller.
Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient
een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief
géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The
New York Times
This reader’s guide provides uniquely organized and up-to-date information on the most
important and enjoyable contemporary English-language novels. Offering critically
substantiated reading recommendations, careful cross-referencing, and extensive indexing,
this book is appropriate for both the weekend reader looking for the best new mystery and the
full-time graduate student hoping to survey the latest in magical realism. More than 1,000 titles
are included, each entry citing major reviews and giving a brief description for each book.
Tijdens een warme zomernacht roept Jasper Jones de hulp in van Charlie Bucktin. Jasper is
de schelm van het dorp die altijd overal de schuld van krijgt, Charlie is een dertienjarige
wijsneus die ervan droomt schrijver te worden. Die nacht zijn ze getuige van de verdwijning
van hun dorpsgenoot Laura, en door dit gedeelde geheim ontstaat er een ongewone
vriendschap tussen beide jongens. Die lange hete zomer van 1965 broeit er onrust in het dorp
en speculeren kinderen en volwassenen over het verdwenen meisje. Het is de zomer waarin
Charlie voor het eerst verliefd wordt en in opstand komt tegen zijn ouders. Jasper gaat op zijn
beurt de strijd aan met zijn verleden en de vooroordelen die zijn leven beheersen. Samen
ontdekken ze langzaam de waarheid over Laura en doen een grote stap op hun weg naar
volwassenheid.
Het leven van een jonge joodse vrouw die haar familie de rug toekeert en trouwt met een
zwarte baptistendominee, verteld door een van haar twaalf kinderen.
‘De noodzaak bij de schrijver om dit verhaal te vertellen is voelbaar op iedere pagina. Een
intrigerend boek. [...] Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen
om naar de Big Oakland Powwow te komen, hét evenement van het jaar. Jacquie Red Feather
is onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug te vinden naar de familie die ze
achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn leven op een rijtje te krijgen na de dood
van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil houden. Opal Viola Victoria Bear Shield komt
naar het eerste optreden van haar neefje Orvil kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse
dans heeft aangeleerd door te kijken naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een
mozaïek van verlangens, verwijten en verwachtingen. De powwow wordt een glorieus
samenzijn, een spektakel van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van
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opoffering, heldenmoed en verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is
niet zomaar een roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang van
mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het leven in het huidige
Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene Amsterdammer ‘Wat in Er is
geen daar daar verteld wordt (en, vooral: dat het verteld wordt) heeft zoveel maatschappelijke
urgentie, dat hoe het verteld wordt bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad ‘In zijn debuutroman laat
Orange stemmen aan het woord die normaliter nauwelijks worden gehoord. In de proloog
schetst hij een beknopt maar schrijnend beeld van het huiveringwekkende lot van de
Amerikaanse indianen als gevolg van de blanke kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn
roman met een vlammend essay waarin hij niet-wetenden of een-beetje-wetenden of
misschien-wel-een-beetje-wetenden meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot schrijver
aan het werk.’ Nederlands Dagblad
Enlightened Aid is a unique history of foreign aid. The book begins with the modern concept of
progress in the Scottish Enlightenment, follows the development of this concept in nineteenthand early twentieth-century economics and anthropology, describes its transformation from a
concept into a tool of foreign policy, and ends with the current debate about foreign aid's utility.
In his 1949 inaugural address, Harry Truman vowed to make the development of the
underdeveloped world a central part of the U.S. government's national security agenda. This
commitment became policy the following year with the creation of Point Four--America's first
aid program to the developing world. Point Four technicians shared technology, know-how,
and capital with people in nations around the world. They taught classes on public health and
irrigation, distributed chickens and vaccines, and helped build schools and water treatment
facilities. They did all of this in the name of development, believing that economic progress
would lead to social and political progress, which, in turn, would ensure that Point Four
recipient nations would become prosperous democratic participants in the global community of
nations. Point Four was a weapon in the fight against poverty, but it was also a weapon in the
fight against the Soviet Union. Eisenhower reluctantly embraced it and Kennedy made it a
central part of his international policy agenda, turning Truman's program into the United States
Agency for International Development. Point Four had proven itself to be a useful tool of
diplomacy, and subsequent administrations claimed it for themselves. None seemed overly
worried that it had not also proven itself to be a particularly useful tool of development. Using
Ethiopia as a case study, Enlightened Aid examines the struggle between foreign aid-fordiplomacy and foreign aid-for-development. Point Four's creators believed that aid could be
both at the same time. The history of U.S. aid to Ethiopia suggests otherwise.
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden toen de geallieerden de stad
platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met zijn medegevangenen schuilde in
de koelkelders van het slachthuis waar hij als krijgsgevangene tewerkgesteld was. Hij
verwerkte deze traumatische ervaring in de aanvankelijk omstreden maar inmiddels klassiek
geworden roman Slachthuis vijf.Billy Pelgrim, de hoofdpersoon, staat los van de tijd. Hij gaat
slapen als stokoude weduwnaar en wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt een deur
binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele
malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo,
volkomen losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de verschrikkingen van Dresden te
verwerken. Een verbijsterend meesterwerk dat iedereen gelezen moet hebben.

English edition: ISBN 9789048526000 In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als de
dollar valt dat het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou instorten, maar
wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren we slechts een paar uur
verwijderd van de complete ineenstorting van ons wereldwijde kredietkaartenhuis. In
zijn nieuwste boek, De Big Reset: Gold Wars en het financiële eindspel, beschrijft
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Middelkoop de historie en problemen van ons huidige financiële systeem en onthult hoe
we voor 2020 zullen overgaan naar een nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de
afgelopen eeuwen haar koopkracht behouden. Bankiers proberen de vlucht naar goud
al tientallen jaren af te remmen maar lijken deze War on Gold nu te verliezen. - Willem
Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Daarnaast is
hij een veelgevraagd spreker en columnist. Hij verwierf landelijke bekendheid als
marktcommentator bij RTLZ en als regelmatige gast van "De Wereld Draait Door" en
"Pauw & Witteman". Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek "Als de dollar valt"
(2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na verschenen "De permanente
oliecrisis" (2008) en "Overleef de kredietcrisis" (2009) en "Goud en het geheim van
geld" (2012). In totaal verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken.
http://www.willem-middelkoop.nl
Nathan is op de vlucht en het Verbond van Vrije Heksen is allesbehalve verwoest.
Verstrooid en voortdurend opgejaagd door de Jagers van de raad kan alleen een
nieuwe gedurfde strategie de rebellen van een totale nederlaag redden. Zij hebben de
helft nodig van de vermiste amulet van Gabriel - een oud artefact met de macht om zijn
drager onoverwinnelijk te maken. Maar de voogd van de amulet - de teruggetrokken en
vreselijk krachtige heks Ledger - heeft haar eigen agenda...
Als een jongen van een jaar of twaalf een portret van zijn schuwe, getraumatiseerde
buurman gaat tekenen, ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap.
Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130, dat ondergelopen is na een
overstroming. De 15-jarige June, telg uit de elite van de Republiek, is een wonderkind.
Ze is gehoorzaam en loyaal en wordt dan ook klaargestoomd voor een van de
belangrijkste functies in de militaire rangorde van haar land. De eveneens 15-jarige
Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest gezochte crimineel van de Republiek.
Normaal gesproken zouden hun wegen zich nooit kruisen, maar dat gebeurt wel als de
broer van June, een belangrijke militair, wordt vermoord en Day de hoofdverdachte is.
De overheid opent de jacht op hem. Een ultiem kat-en-muisspel tussen June en Day
gaat van start: zij wil haar broers dood wreken, terwijl hij probeert uit handen van de
overheid te blijven en intussen ook nog zijn familie wil redden van een mysterieuze
epidemie. Maar dan komt June erachter dat de overheid iets met haar broers dood te
maken heeft en er alles aan doet om dat verborgen te houden.
Persoonlijk relaas van een succesvolle Amerikaanse reclameman, die na zijn ontslag
een nieuwe baan en levensvervulling vond als eenvoudige bediende bij de koffieketen
Starbucks.
De vijftienjarige Nathan groeit op in het moderne Engeland, waar witte en zwarte
heksen naast gewone mensen leven. De witte heksen zijn goed, de zwarte heksen
slecht, zo leert hij van jongs af aan. Zelf stamt hij af van beide: zijn vader is de meest
gevreesde zwarte heks en berucht om zijn duistere magie; zijn moeder, een witte heks,
is dood. De witte heksen zijn bang voor Nathan en sluiten hem op tot zijn zestiende
verjaardag. Dat is het moment waarop zijn vader hem drie inwijdingsgeschenken moet
geven, anders zal Nathan sterven. Maar hoe kan Nathan zijn vader vinden als iedereen
hem in de gaten houdt en hij niemand kan vertrouwen,zelfs zijn eigen familie en het
meisje op wie hij verliefd is niet? Maar Nathan heeft weinig keus en zal moeten
terugvechten om zijn leven te redden. De jacht is geopend...
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