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The Travels of a T-Shirt in the Global Economy Pietra Rivoli 2009-03-03 Pietra Rivoli is an economics professor at Georgetown University, where the question
"Who made your T-shirt?" set her on a quest. On her journey she found that globalization is just as much about history and politics as it is about economics.
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor de
buitenwereld de reputatie heeft van een ﬁlantroop. Maar hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge
regels. Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan boeken, heerlijke etensgeuren
overheersen en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en Kambili moet alles op alles zetten
om haar familie bijeen te houden.
Madame Bovary Gustave Flaubert 2016-08-18 De liefde moet `als een orkaan uit de hemel komen , vindt Emma Rouault, die op het meisjespensionaat
gezwijmeld heeft bij het lezen van de uiterst dweperige geschriften die daar de ronde deden. Maar haar behoefte aan een vurige liefde wordt niet vervuld in
haar huwelijk met een goedmoedige plattelandsdokter Charles Bovary. Ook de gepassioneerde buitenechtelijke relaties waarin zij zich vol overgave stort
schenken haar niet het geluk waarvan ze droomt. Flaubert tekent met een scherp oog voor de ﬁjnere gevoelens het leven van een vrouw die te gronde gaat
aan haar illusies.
Het oudste Faust-drama Christopher Marlowe 1887
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen
drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt als huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar luxeleventje in de Nigeriaanse
hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de charismatische professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een verlegen Engelsman die in de
ban raakt van Olanna's geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke burgeroorlog worden deze drie personages op onverwachte wijze
met elkaar geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Naakte lunch William Burroughs 2010-02-10 Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia Press (die ook Henry Miller publiceerden) onder de titel The
Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd toegevoegd door de Parijse redacteur. In 1962 verscheen het bij Grove Press onder de titel Naked Lunch in Amerika.
Naakte lunch is een roman die, zoals het een baanbrekend boek betaamt, het begin (en eind) van een tijdperk is, en de grenzen van de ﬁctie verlegt. Het
centrale verhaal van Naakte lunch is dat van de drugsverslaafde William Lee, die in narcotische staat pendelt tussen New York, Tanger en een
nachtmerrieachtig landschap dat Interzone wordt genoemd. Deze uitgave bevat niet eerder gepubliceerde essays van Burroughs over de roman, en een
appendix die ruim twintig procent met nieuw materiaal bevat.
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk
betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze haar
vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn vaak
recht door zee, wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu
gaat om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe te
ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de
eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun land
Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt
vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een
leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch bewind heerst.
Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze
geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
The New Statesman and Nation 1945
Het paradijs verloren John Milton 2019-12-10 Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse' (rijmloze
verzen) geschreven epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroﬀen
klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe te schrijven. In het negende boek van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe
verslag te doen Van oorlog, tot dusver het enige thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen
in verdichte strijd. Milton wilde niet dichten over aardse strijd van helden en ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog tussen God en Satan, elk met zijn
legioen engelen, over het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de
verleiding van Adam en Eva en hun zondeval. Als de heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd tot werk van eeuwige roem,
wat was er dan niet mogelijk met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament? Miltons Paradise Lost verscheen in 1667 en werd
op slag herkend als een meesterwerk. De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van Peter
Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig commentaar biedt wetenswaardige achtergrondinformatie. Met alle
prenten van Gustave Doré.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige
landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geograﬁsche omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld
in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper
inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze
onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
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Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
We moeten allemaal feminist zijn Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-13 In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie een TEDx-lezing over wat het betekent
om vandaag de dag feminist te zijn. Het ﬁlmpje werd bijna drie miljoen keer bekeken en gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample van Adichie in een van haar
nummers en ook in boekvorm is haar pleidooi een grote bestseller in Amerika en Engeland. Het is geen wonder dat We moeten allemaal feminist zijn zoveel
mensen aanspreekt: Chimanada Ngozi Adichie schrijft op humorvolle en toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke deﬁnitie van het feminisme in de
eenentwintigste eeuw.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Orlando 1976 Geﬁngeerde autobiograﬁe van een jonge edelman, die in de loop van eeuwen langzaam een vrouw wordt.
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard 2001 Kritische beschouwing, met name vanuit kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van de Verlichting
zoals die het moderne leven beheersen.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie 2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur
Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke
beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het
verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede
hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
De naam van de roos Umberto Eco 2012-05-11 Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende abdij in het noorden van Italië. Broeder William
Baskerville, een geleerde franciscaner monnik uit Engeland, komt als speciaal gezant van de keizer met een delicate diplomatieke opdracht naar Italië. Hij
moet een ontmoeting organiseren tussen de van ketterij verdachte franciscanen en afgevaardigden van de paus. Al spoedig ontwikkelt zijn verblijf in de abdij
zich echter tot een tijd vol apocalyptische verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn metgezel Adson getuige van de wonderbaarlijkste en
voor een abdij hoogst zonderlinge gebeurtenissen. Er worden zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die de muren van de ontoegankelijke, labyrintvormige
bibliotheek met bloed besmeuren. Angstige geruchten gaan door de abdij; niet alleen de abt heeft iets te verbergen, overal worden sporen uitgewist. William,
een voormalig inquisiteur, wordt door de onderzoekskoorts bevangen. De ontmaskering van de moordenaar gaat hem veel meer in beslag nemen dan de
strijd tussen de keizer en de paus. Hij verzamelt aanwijzingen en ontcijfert manuscripten in geheimtaal. Steeds dieper dringt hij door tot de geheimen van de
abdij. Het valt niet mee deze roman te benoemen. Is het een middeleeuwse kroniek, een detective, een ideologische sleutelroman of een allegorie? Wie één
oog dichtknijpt en in het boek kijkt als in een ver verwijderde spiegel, zal in ieder geval gemakkelijk de monnikskappen en kardinaalsmijters uit de dagen van
William verwarren met de moderne tekens van macht. Umberto Eco (1932) is een van de grootste schrijvers en denkers van deze tijd. Hij is beroemd
geworden door zijn grote romans De naam van de roos, De slinger van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van
koningin Loana. Ook schreef hij De geschiedenis van de lelijkheid en De betovering van lijsten. 'Het bewijs dat een bestseller toch van superieure kwaliteit kan
zijn.' Vrij Nederland 'Een roman zó vol fantasie en eruditie, als er weinige bestaan.' Elsevier 'virtuoos divertissement' NRC Handelsblad
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een
gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze
hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het
komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom
geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de
creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor
de memoires van Barack Obama.
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr 2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verﬁlmd voor Netﬂix
Onder de kerstboom op het plein in Virgin River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de
dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de
puppy's verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen houden!
Sustainable Development and Social Responsibility—Volume 2 Ahmed N. Al-Masri 2020-01-13 This book gathers high-quality research papers presented at the
2nd AUE international research conference, AUEIRC 2018, which was organized by the American University in the Emirates, Dubai, and held on November
13th-15th, 2018. The book is broadly divided into two main sections: Sustainability and Smart Business, and Sustainability and Creative Industries. The broad
range of topics covered under these sections includes: risk assessment in agriculture, corporate social responsibility and the role of intermediaries, the impact
of privatizing health insurance, political events and their eﬀect on foreign currency exchange, the eﬀect of sustainable HR practices on ﬁnancial performance,
sustainability integration in the supply chain and logistics, gender inequality in the MENA economies, the panel data model, the model of sustainable
marketing in the era of Industry 4.0, micro-enterprises as a tool for combating unemployment, the impact of ﬁnancial education and control on ﬁnancial
behavior, measuring ﬁnancial and asset performance in agricultural ﬁrms, a comprehensive strategic approach to sustainability in the UAE, sustainability and
project ﬁnance, HR analytics, FaD or fashion for organizational sustainability, a conceptual framework of sustainable competitive advantages, psychology of
organizational sustainability, Blockchain technology and sustainability, veganism and sustainability, institution building from an emotional intelligence
perspective, sustainable concrete production using CWP, occupants’ behavior and energy usage in Emirati houses, the eﬀect of shop lighting on consumer
behavior, multimedia applications in digital transformation art, integrating biomimicry principles in sustainable architecture, experimental sustainable
practices in fashion education, technology-assisted student-centered learning for civil engineering, and a 10-step design process for architectural design
studios. All contributions present high-quality original research work, ﬁndings and lessons learned in practical development.
Don Juan Byron 2013-04-08 In de letterkunde vertegenwoordigt de ﬁguur Don Juan het idee van de ultieme vrouwenverleider, maar in Lord Byrons satirische
epos zijn de rollen omgedraaid: de onschuldige titelheld laat zich verleiden door een reeks vrouwen. De Britse dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië
aan het werk en een jaar later werden de eerste twee canto's anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud werd als immoreel beschouwd, en misschien juist
daarom werd het gedicht ongekend populair. Byron noemde het zelf een 'epische vertelling' zonder een strakke verhaallijn. In navolging van de door hem
bewonderde klassieken beloofde hij wel dat er liefde, oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen. Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk
beschouwd.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy Laurence Sterne 1990 Fictieve biograﬁe waarin weinig over de hoofdpersoon bekend wordt
doordat de verteller de chronologie op zijn kop zet, voortdurend op komische wijze uitwijdt en goochelt met typograﬁe en hoofdstukindeling.
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