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Bhagat Singh A Biography Donain
V.S. Naipauls roman ‘Een bocht in de rivier’ beschrijft hoe een man, en een
land, ten prooi vallen aan de naschokken van het koloniale verleden. In een
naamloos Afrikaans land, in een stad aan een bocht in de rivier, begint Salim,
telg uit een familie van Indische kooplieden, een winkel in huishoudelijke
artikelen. De burgeroorlog is voorbij, de onafhankelijkheid een feit, en de Grote
Man heeft even grote plannen voor de toekomst van het land. Maar de
voorspoed is van korte duur... Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de
Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem
kwam, is maar een van de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou
evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is.
Je zou kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat
het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten
die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn
tweelingzus Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze
groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu,
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dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde voor een
jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De familie is ondernemend
en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks
zeven jaar oud, in een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar
voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange
slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati
Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati
Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer
dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde
ze vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen
haar tweede roman, Het ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
These studies focus on questions of religious interaction and change in India
from the sixth century B.C. to the present day. They represent the work of
scholars in a range of disciplines and who are resident mostly in Australia
Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste
figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht
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onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische,
onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de
knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India wist
af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus
Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India,
zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en
1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk
vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen
ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd
naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van democratisch
India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial
Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks
voorstelbaar.' Sunday Telegraph
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig
naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert.
De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein
naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een
eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de
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complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies
zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden
nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant
van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die
pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar
Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Londen, 1857. De achtjarige Jaffy Brown wordt door dierenhandelaar Jamrach
gered uit de klauwen van een uit zijn kooi ontsnapte tijger. Na dit incident biedt
Jamrach Jaffy aan om in zijn circus te komen werken. Jaren later vaart Jaffy in
opdracht van Jamrach over de Stille Oceaan, verleid door de belofte van
avontuur en door de mogelijkheid Engeland te ontvluchten. Samen met zijn
vriend Tim maakt Jaffy een reis die zijn leven voor altijd zal veranderen.
Jamrachs menagerie is een betoverend verhaal over vriendschap, moed en de
fascinatie van de mens voor de natuur. Het is een schitterende roman,
geschreven in de traditie van Melvilles Moby-Dick, die ook de lezers van Het
leven van Pi van Yann Martel beslist zal aanspreken. Jamrachs menagerie
veroverde de harten van honderdduizenden lezers in Engeland en Amerika, en
steekt nu de Noordzee over. Carol Birch (1951) brak internationaal door met haar
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grootse en ontroerende avonturenroman Jamrachs menagerie, die op de longlist
van de Orange Prize 2011 terechtkwam en op de shortlist van de Man Booker
Prize 2011. Ze woont met haar familie in Lancaster. `Overrompelend en
veelomvattend, een feest van taal en ontbering, een symfonie die je na het
slotapplaus bewonderend en uitgeput in je stoel laat zitten, nog even los van je
eigen omgeving. rob van essen, nrc handelsblad `Hoe fantasierijk deze roman
ook mag zijn, er wordt niets verteld wat buiten de grenzen van de
geloofwaardigheid gaat. the new york times `Volkomen origineel. a.s. byatt
Published in association with the European Academy of Occupational Health
Psychology (EAOHP) and the Society for Occupational Health Psychology (SOHP),
Contemporary Issues in Occupational Health Psychology is a definitive new series
presenting state-of-the-art work by leading academics and practitioners in the field.
Topics include workplace health intervention evaluation, economic stress and employee
well-being, work-family positive spillover, psychological flexibility, and health at work.
Contributors to this first volume include Arnold Bakker, Frank Bond, Maureen Dollard,
Leslie Hammer, Robert Karasek, Michiel Kompier, Tahira Probst, Wilmar Schaufeli,
Arie Shirom, Robert Sinclair, Toon Taris and Töres Theorell.
Here at last is a down-to-earth, written with humour and largeness of spirit, about the
day-to-day practices of schools, which if reinvented, could make them into dynamic
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learning environments rather than what they are today. The book looks at how every
aspect of school life can be made meaningful for a child's education in a brave, new
world. With a practical and inquisitive approach, the book explores aspects of school
life, including experiments, practicals, examinations, civil society, teacher's training, the
library, the art room, the Principal's office, school administration and so on. The reader
is taken on an eye-opening and irresistable tour of the school... to places and spaces
we all take for granted... but which, perhaps, need to be reinvented for a modern era.
The author looks at the small yet important things in schools and their impact on the
modern child. How can we reinvent these things bearing in mind that children clearly
question their merit and value in their contemporary lives? Do the singing of patriotic
songs and flag hoisting mean anything to the child in the audience? Does it connect
him/her in any way to the concept of individual and collective freedom and Indian
sovreignity? What should schools do? Shankir Musafir brings his extensive experience
as an educationist to put together ideas, solutions and suggestions to create a
meaningful educational experience for every teacher, administrator and school child.
Welkom in het stadje Kittur. Kittur is gelegen aan de zuidwestelijke kust van India,
ingeklemd tussen de Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we mogen afgaan op
de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur een uitzonderlijke
mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-and-coming en losers, en van
dichters en profeten, in een India zoals dat nog maar nauwelijks beschreven is in de
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hedendaagse literatuur. Tussen de aanslagen is een portret van het leven in een
Indiaas stadje in de periode tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en
haar zoon Rajiv in 1991. Adiga beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn
land met de felheid van een underdog en de passie van een beeldenstormer. Tussen
de aanslagen is een briljant en gedurfd mozaïek van het leven in India. Met dezelfde
nietsontziende eerlijkheid als in De Witte Tijger vergroot Adiga opnieuw ons begrip van
de wereld waarin we leven.
Tsjecho-Slowakije 1930. Op een heuvel buiten Praag laten Viktor en Liesel Landauer
hun droomhuis bouwen. Een modern vormgegeven huis van staal, glas en natuursteen.
Met als blikvanger de centrale glazen kamer, een architectonisch hoogstandje. Als
donkere wolken zich boven Europa samenpakken moet de joodse Viktor vluchten voor
de nazi's. Het vertrek van de bewoners betekent niet het einde van het huis. Het gaat
steeds inandere handen over: van de Landauers naar de nazi's, naar de Russen, naar
de staat. Altijd blijft de glazen kamer magische aantrekkingskracht uitoefenen op de
bewoners. En dan, jaren later, na de val van het communisme, kan de weduwe
Landauer eindelijk terugkeren naar haar droomhuis. De glazen kamer is een prachtig
verhaal over een gezin dat op drift raakt in het roerige Europa van de twintigste eeuw.
Het transparante huis als symbool voor een leven zonder angst en onderdrukking is
door Mawer briljant uitgewerkt.
In acht opmerkelijke verhalen, waarbij ze de lezer meeneemt van Amerika naar Europa,
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India en Thailand, onderzoekt Jhumpa Lahiri de complexiteit van familiebanden en het
leven tussen twee culturen. Alle personages in deze bundel zijn iets kwijt - liefde,
geliefden, geborgenheid - en zijn daardoor gedwongen hun weg te zoeken op
onbekend terrein. Zo laat een moeder na haar dood een leegte na die haar dochter
noch haar man weten te vullen en beseft een dertigjarige man tijdens de bruiloft van
zijn jeugdliefde dat zijn eigen huwelijk voorbij is. De verhalen zijn uitzonderlijk mooi en
kristalhelder van toon, rijk, elegant, wijs, gevoelig en subtiel. Met Vreemd land bewijst
Lahiri dat ze een van de beste schrijvers van haar generatie is.
In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de
verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd,
totdat hij in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen
aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van
verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen
en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van
V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een hartverscheurende,
tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond
van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor
de Literatuur bekroond.
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek
verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur,
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filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen.
Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk
een kans op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen
en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek
waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het
Parool 'Een meesterwerk.' The Times
in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich engels
het communistisch manifest. het was een kort en krachtig politiek meesterwerk dat geschreven
werd aan de vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote
delenen van europa en de rest van de wereld. zonder twijfel is het een van de meest
besproken, geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw,
naast het communistisch manifest schreven ze ook een groot aantal andere boeken, waarin ze
hun theorien en opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende wereld visie: het
kapitalistisme zal als maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen worden door een nieuwe,
zonder onderdrukking en maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de vrije ontwikeling van
ieder de voorwaarden is voor de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere een
onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie en de proletarirs. geen ander boek
zou zoveel beslissende invloed uitoefenen op de sociale en politieke ontwikelingen van de
opvolgende 150 jaar en niemand kan ontkennen dat het manifest van de communistische partij
een van de zeldzame werken is die een vooraanstaande plaats inneemt in zowel de
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wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Bhagat Singh, 1907-1931, Indian revolutionary and freedom fighter.
Martyr as BridegroomA Folk Representation of Bhagat SinghAnthem Press
In 2006 verscheen 'The Secret' van Rhonda Byrne. Miljoenen mensen over de hele wereld
lazen het boek of bekeken de film. In de afgelopen 10 jaar ontving Rhonda Byrne talloze
verhalen van mensen die vertelden hoe de toepassing van 'The Secret' hun leven ten goede
had gekeerd. De meest indrukwekkende verhalen over de toepassing van de Law of Attraction
zijn nu samengebracht in ‘Hoe The Secret mijn leven heeft veranderd’. Ze laten keer op keer
zien dat als je de lessen uit 'The Secret' toepast - of het nu om financiën, gezondheid,
vriendschappen, liefde, familie of carrière gaat - iedereen het leven van zijn dromen kan leiden.
Met een bijdrage van Fajah Lourens, bestsellerauteur van ‘Killerbody dieet’. 'The Secret' gaat
in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor
gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom. Andere
boeken van Rhonda Byrne zijn onder andere 'The Power', 'The Magic' en 'Hero'.
Het reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het punt een bij voorbaat tumultueuze reis over
de Indische Oceaan te maken. Het doel is om tegen China ten strijde te trekken in een grimmig
conflict dat later de Eerste Opiumoorlog (1839-1842) zou gaan heten. De bemanning van het
schip bestaat uit een bonte stoet personages: zeevaarders, verstekelingen, koelies en
criminelen. In een tijd van koloniale onrust brengt het lot een groep mensen uit India en het
Westen samen: van de berooide Indiase vorst Neel tot de bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary
en van de gevluchte, jonge Indiase vrouw Deeti tot de vurige Française Paulette. Terwijl de
oude familiebanden steeds minder belangrijk worden, groeit de saamhorigheid tussen de
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jaházbhai, de broeders van het schip. Dit epische, historische avontuur speelt zich af op de
woeste golven van de Indische Oceaan, op de welige papavervelden langs de Ganges en in
de exotische achtersteegjes van China. Maar het is bovenal het brede scala aan fascinerende
personages dat Zee van papaver tot een zo rijke, adembenemende leeservaring maakt.

Als bevrijding geen vrijheid brengt 'Meesterlijke roman over de relatie tussen
twee sterke vrouwen die niet mét en niet zonder elkaar kunnen: de zwarte slavin
July en de blanke plantagehoudster Caroline. July is een slaaf die op de
suikerplantage Amity leeft. Caroline Mortimer is een blanke vrouw die de
plantage bezit. Het lange lied is hun verhaal, maar ook een verhaal over de
negers die op het land van de plantage werken, en over de afschaffing van de
slavernij, die wel bevrijding, maar geen vrijheid bracht. Dit is een indringende
roman die geen lezer onberoerd zal laten. Levys unieke stijl trekt de lezer direct
in het leven op de broeierige plantages van Jamaica. Prachtig geschreven,
humor een juweel. FINANCIAL TIMES Tegelijkertijd een verhaal over de strijd
van één vrouw om te overleven in verschrikkelijke omstandigheden, en een
lofzang op de talloze slaven die meer deden dan alleen maar lijden en sterven,
maar ook in staat waren om alles uit hun bestaan te halen wat ze maar konden.
Buitengewoon goed en vlot geschreven. THE INDEPENDENT Andrea Levy is
geboren in Engeland als dochter van Jamaicaanse immigranten. Haar
Page 11/17

Where To Download Bhagat Singh A Biography Donain
internationale doorbraak kwam met de roman Small Island, die gelauwerd werd
met een keur aan prijzen, met als hoogtepunt de Orange Prize for Fiction: Best of
the Best. Otto Biersma vertaalde eerder onder andere Marisha Pessl,
Calamiteitenleer voor gevorderden, Mitch Cullin en Claire Messud.
www.mouria.nl '
De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt
niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De
charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij
zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en
zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te
laten vertrekt Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden
weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde
roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of
niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek weergaloos
verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.
Generaal Charies de Gaulle was bij leven door velen geliefd, maar ook door
velen gehaat. In totaal werden destijds zes complotten tegen zijn leven gesmeed,
waarvan er drie In een daadwerkelijke aanslag uitmondden. De dag van de
Jakhals beschrijft een van deze aanslagen op zo'n angstwekkend realistische
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wijze, dat miljoenen lezers over de hele wereld zich afvragen of hier een echte
samenzwering wordt beschreven. De dag van de Jakhals volgt nauwgezet de
voorbereidingen van de volkomen emotieloze en meedogenloze Engelse
huurmoordenaar, aangeduid als de Jakhals, die door de OAS werd benaderd om
De Gaulle uit de weg te ruimen. Zijn plannen zijn uiterst gedetailleerd en hij laat
werkelijk niets aan het toeval over. De Gaulles laatste uren lijken geteld...
Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power!
De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende
werk. Na de onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret
beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd,
waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is
de langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The
Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt,
die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere
mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te
ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst. Met The Power
kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en realiseren, want een
droomleven is dichter bij dan je denkt.
n het Calcutta van 1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft,
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betrokken bij een radicale politieke groepering. In de ban van zijn idealen wil hij
zijn leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen
een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn familie, bestaande uit de
grootouders, vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de
verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo succesvolle familiebedrijf
implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte. Ook om hen heen
is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt versplinterd, en een grote
omwenteling is niet meer tegen te houden.
Bent u nog steeds op zoek naar de eenregelige samenvatting en de
tweeënzestigste soundbyte? Moet ik deze tragedie comprimeren, zodat ze op
Twitter kan? Hoe kan een mens zelfs maar toegang krijgen tot het hart van deze
duisternis? Dit zijn de feiten: Tamil Nadu, 1968, eerste kerstdag, vierenveertig
oude mannen, vrouwen en kinderen worden levend verbrand in het Indiase dorp
Kilvenmani. De daders zijn spoorloos. Maar eigenlijk weet iedereen wie erachter
zit. De zigeunergodin gaat over deze waargebeurde massamoord, en
tegelijkertijd over de onmogelijkheid om een roman te schrijven over een
waargebeurde massamoord. De auteur zoekt in het woud van feiten en details
naar een vorm om een onuitsprekelijke misdaad in te vangen. Meena
Kandasamy balanceert tussen ingetogen woede en een opvallende speelsheid,
Page 14/17

Where To Download Bhagat Singh A Biography Donain
tussen soepele fictie en geduchte kritiek, en biedt op deze manier inzicht in de
krachten die hebben bijgedragen aan de vorming van het moderne India.
Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het
leven was adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je
maar weet waardoor magie wordt voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een
mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap voor stap komen eeuwenoude
geheime lessen, onthullingen en wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28 dagen:
een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
Waarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen
we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en
staat het aanrecht steeds vol? Waarom begint een dieet altijd morgen? En dat allemaal terwijl
we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers Steel, zelf een notoire
uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes
over dit verschijnsel, bijvoorbeeld dat het aan iemands perfectionisme zou liggen. Helder en
onderbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij hij vooral het verband legt met impulsiviteit. Het
slechte nieuws van Steel is dat uitstelgedrag een diepgewortelde gewoonte is, waar 95 procent
van de bevolking aan lijdt. Het goede nieuws is dat we er ook van af kunnen komen. Hiervoor
geeft Steel een rijk arsenaal aan beproefde technieken.
De invloed van het Ottomaanse rijk op de wereldgeschiedenis is lange tijd onderbelicht
gebleven. Anders dan in West-Europa werd aangenomen, was het een brandpunt van
intellectuele activiteit, geopolitieke macht en verlicht pluralistisch bestuur. Leider van de
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vooruitgang was de almachtige sultan Selim I (1470-1520). Geholpen door zijn begaafde
moeder, Gülbahar, breidde hij het rijk enorm uit. In Gods schaduw maakt Mikhail het
Ottomaanse rijk van Selim I en de islam tot de spil van de globale geschiedenis. Hij
herdefinieert gebeurtenissen als de reizen van Columbus, de protestantse reformatie, de transAtlantische slavenhandel en de verovering door de Ottomanen van het Midden-Oosten en
Noord-Afrika. Op basis van niet eerder onderzochte bronnen brengt Mikhail sultan Selim I en
zijn tijd met veel oog voor detail tot leven. Een baanbrekend boek dat onze westerse blik
drastisch bijstelt.
Het onzichtbare geluk van andere mensen is een ontroerende, zwartkomische vertelling op de
dunne scheidslijn tussen waan en werkelijkheid. Wanneer de zeventienjarige Unni zich van het
leven berooft door van het dak te springen, gaat zijn vader Ousep op zoek naar een verklaring.
Waarom kiest een mooie, intelligente jongen met een groot talent voor striptekenen voor zon
stap? Ousep, die twee sigaretten tegelijk rookt omdat drie gewoon te veel is, zoekt
klasgenoten van Unni op en vraagt ze naar zijn zoon, wat ze van hem vonden en hoe ze zijn
daad verklaren. De zoektocht levert niets op, tot er drie jaar na Unnis dood een pakketje
arriveert met een raadselachtige strip die hij op de dag van zijn sprong verstuurde. `Manu
Joseph is briljant. BBC RADIO 4 `Buitengewoon grappig, vindingrijk en teder. STARRED
REVIEW, KIRKUS REVIEWS `Een nieuwe, vlammende stem. VOGUE Manu Joseph (1974)
woont in New Delhi. Hij imponeerde met zijn debuutroman Slimme mannen (Serious Men), die
bekroond werd met de PEN/Open Book Award en de Hindu Best Fiction Award. De roman
stond daarnaast op de shortlist van drie voorname prijzen, waaronder de Bollinger Everyman
Wodehouse Prize voor de beste komische roman. Hij is columnist voor International Herald
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Tribune.
Als Sheba Hart op St. George's komt werken als de nieuwe lerares pottenbakken, ziet de
oudere, eenzame Barbara Covett in haar een verwante geest. Maar Barbara is niet de enige
die zich aangetrokken voelt tot Sheba. Binnen korte tijd raakt Sheba namelijk verwikkeld in een
verboden relatie met een zestienjarige leerling. Barbara is niet in staat om Sheba van haar
onbezonnen gedrag af te houden. Onvermijdelijk komt de verhouding aan het licht en levert
een groot schandaal in de pers op. Dat kost Sheba haar huwelijk, maar niet haar vriendschap
met Barbara die loyaal aan haar zijde gaat staan, klaar om haar te steunen. Maar hoe loyaal is
Barbara eigenlijk echt?
In september 1838 worden de opvarenden van het opiumvrachtschip de Anahita en de Ibis,
een schip dat een lading gevangenen en contractarbeiders uit Calcutta naar Mauritius
vervoert, door een storm op de Indische Oceaan overvallen. Als de zee weer rustig is, zijn vijf
passagiers verdwenen. Rivier van mist is een meeslepende roman met een rijke schakering
aan personages, die de lezer onderdompelt in de betoverende wereld van de opiumhandel in
de negentiende eeuw. We maken kennis met buitenlandse handelaren in Fan-kwei-town, een
kleine buitenlandse enclave in Kanton, die rijk zijn geworden door opium en koste wat kost hun
machtspositie willen verdedigen. We volgen Bahram Modi, een rijke parsische koopman uit
Bombay, zijn half-Chinese zoon Ah Fatt en de wees Paulette. De Eerste Opiumoorlog ligt
ondertussen op de loer. Door de verschillende invalshoeken, de wisseling van vertellers, de
klankkleur van hun accenten en de verschillende thema's is Rivier van mist een roman die van
begin tot eind boeit.
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