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Tanya Pojarska overleefde de Tweede Wereldoorlog en heeft haar twee dochters, Janette en Laura, kunnen achterlaten met een riante
erfenis. Naast het fortuin, hebben de meiden ook hun moeder’s charme, schoonheid, ambitie en passie geërfd. Janette is beroemd
geworden in de wereld van de haute couture. Laura leidt een bruisend jetset leven dat haar bijna teveel werd. In ‘Goodbye Janette’ volg je
de liefdeslevens van drie verleidelijke vrouwen die op zoek zijn naar geluk en genot. De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is
een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald
in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de
aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de
hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat
gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955),
‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse
onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Luke Carey krijgt een telefoontje met afschuwelijk nieuws. Hij moet halsoverkop naar zijn dochter in San Francisco, omdat zij in een
opwelling de vriend van haar moeder heeft vermoord. Luke’s leven liep op rolletjes en was gelukkig samen met zijn zwangere vrouw. Maar
niemand heeft geluk ooit zelf in de hand, ook Luke niet. Hij ziet op tegen het weerzien met zijn ex en het verleden dat hij voor een lange tijd
achter zich heeft kunnen laten. Kan hij de confrontatie met zijn verleden aan en zijn oude zorgeloze leventje weer oppakken? ‘Waar liefde
verdween’ is in 1964 verfilmd met Bette Davis in de hoofdrol. De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest
gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In
1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder
het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King
Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd
is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’
(1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals
prestige, geld en macht.

Na de vondst van een oud manuscript doet een studente onderzoek naar een Britse delegatie die in 1599 een bezoek bracht aan
de sultan van het Ottomaanse Rijk in wiens harem zich een Engels meisje bevond dat de verdwenen geliefde van de Britse consul
was.
In this must-have new anthology, top media scholars explore the leading edge of digital media studies to provide a broad,
authoritative survey of the study of the field and a compelling preview of future developments. This book is divided into five key
areas - video games, digital images, the electronic word, computers and music, and new digital media - and offers an invaluable
guide for students and scholars alike.
Als kind groeit Frankie Kane op in een weeshuis en heeft geen idee wat liefde en geborgenheid betekenen. In de onstuimige
straten van New York brengt hij zijn tijd door en weet zich van kinds af aan te vermannen in de harde jaren ‘30. Hij belandt in het
criminele circuit om geld te verdienen en een beter leven op te bouwen. Toch laat hij niemand toe in zijn hart, ook niet de vrouw
die zielsveel van hem houdt. Hoe bouw je een beter leven op, als je niet weet wat het inhoudt? De in New York geboren Harold
Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans
verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door
enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans
verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook
verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’
(1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en
macht.
Designed as a core textbook for courses in Advertising and Society, "Advertising, Society, and Consumer Culture" develops an
integrated perspective that gives students a framework for understanding past, present, and future issues in advertising
communications. Chapter contents cover the entire range of social, political, cultural, regulatory, and economic issues that
surround advertising and its role in modern society. The many social issues addressed include advertising and gender
stereotyping, advertising to vulnerable audiences, and the distribution of wealth in consumer society. "Advertising, Society, and
Consumer Culture" intertwines the development of the consumer culture with its coverage of the historical, political, regulatory, and
ethical issues of advertising. It includes clear, comprehensive tables that chronicle historical developments and key legal cases.
The text is readable for undergraduates but provides enough depth to serve as a graduate-level text. Including extensive notes
and a bibliography, it can be adopted independently, or alongside its companion volume, "Readings in Advertising, Society, and
Consumer Culture".
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