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Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika,
de tweede helft van de negentiende eeuw. De gevluchte
slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde
om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert
terug als kwade geest en terroriseert haar moeder. Het is
uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het
gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde
is een schitterende en angstaanjagende roman over het
beladen verleden van de Verenigde Staten.
Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David
Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als ontroerende
wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor
David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn
vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man
zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen
deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader
orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen
kunnen vieren, is een van de andere running gags in het
oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit
hopeloos neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David
Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn
boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn
verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op
National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David
Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is David Sedaris
de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van
overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht.
¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over zijn oma, de
buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen
als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de
meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar
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meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en
verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat
vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een
boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi
praten van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in
zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen,
en hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop
dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe
roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de
grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de
grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman
Brusselmans
De wetten van de melancholie van Georgi Gospodinov is een
staalkaart van Oost-Europa en de roerige geschiedenis van
de twintigste eeuw. Maar bovenal is De wetten van de
melancholie een roman over empathie en het verliezen
daarvan, over de elementaire deeltjes van verdriet en de
eeuwige jeugd. Een schitterende roman over heden en
verleden, feit en mythe, fysica en mythologie, die de sfeer
van het oude Europa perfect weet te vangen. ‘Gospodinov is
een van de belangrijkste hedendaagse Europese schrijvers.
Er zijn voor een doorgewinterde lezer maar weinig romans
echt origineel. De wetten van de melancholie is een van die
zeldzame romans.’ – Alberto Manguel ‘De wetten van de
melancholie is een eigenzinnig en uiterst boeiend boek dat
behendig zinspeelt op de leegte en het verdriet dat zijn kern
is.’ – The New York Times
In de lotgevallen van twee Indiaanse families in een reservaat
in Noord-Dakota in de periode 1934-1984 speelt de liefde in
al haar vormen een centrale rol.
THIS TITLE HAS BEEN UPDATED TO REFLECT THE 2016
MLA UPDATES! Our editorial team has updated this text
based on content from The MLA Handbook, 8th Edition.
Browse our catalog or contact your representative for a full
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listing of updated titles and packages, or to request a custom
ISBN. Instructors at hundreds of colleges and universities
have turned to How to Write Anything for clear, focused
writing advice that gives students just what they need, when
they need it. And students love it—because John
Ruszkiewicz’s tone makes writing in any genre
approachable, with a flexible, rhetorical framework for a range
of common academic and real-world genres, and a reference
with extra support for writing, research, design, style, and
grammar. The new edition also gives students more support
for writing portfolios, more help working with the concept of
genre, and more emphasis on critical reading and writing—all
essential to academic success. And you’ll find more teaching
ideas and syllabi from the community of teachers led by
coauthor Jay Dolmage. The result is everything you need to
teach composition in a flexible and highly visual guide,
reference, and reader.
Aangrijpende New York Times bestseller, gebaseerd op een
waargebeurd verhaal over een weeshuis. ‘Kinderen van de
rivier’ van Lisa Wingate begint in het Memphis van 1939. De
twaalfjarige Rill leidt met haar broertje en zusjes een
zorgeloos leven op een woonboot aan de Mississippi. Dan
slaat het noodlot toe: de kinderen worden ontvoerd en komen
terecht in een weeshuis. Daar zijn ze overgeleverd aan de
grillen van een wrede directrice. De jonge Rill doet er alles
aan om haar broertje en zusjes bij elkaar te houden. In het
South Carolina van nu leidt de rijke Avery Stafford een
geweldig leven. Een toevallige ontmoeting dwingt haar om
haar familiegeschiedenis onder de loep te nemen, er blijkt
meer verzwegen te zijn dan ze ooit had kunnen vermoeden.
‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is gebaseerd op
het waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur Georgia
Tann, die kinderen uit arme gezinnen ontvoerde en verkocht
aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The
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Huffington Post
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol
gevoel die het plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren.
De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba
Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en
zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders
wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken. Ver
weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy
begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later
keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase
schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend.
Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands
vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit
werk nieuwe wegen in.
This book will get librarians writing by dispelling the mythos
surrounding “scholarly writing” by providing practical tools
and advice. Though the authors have extensive experience
as scholars, this book is written in a friendly, approachable,
non-intimating manner.
For courses in Literature for Composition, Writing About
Literature, and Introduction to Literature. This version of
Literature and the Writing Process has been updated to
reflect the 8th Edition of the MLA Handbook (April 2016)*
Great literature as a path to learning writing and criticalthinking skills Great literature is always thought provoking,
always new -- why not use it to improve students' writing skills
and sharpen critical thinking? Literature and the Writing
Process combines an introductory anthology with detailed
instruction in the writing process. By seamlessly integrating
literature and composition into one multi-purpose text, the
authors enable students to enjoy, understand, and learn from
imaginative literature -- and to write clearly and intelligently
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about what they have learned. Text writing assignments use
literature as a tool of critical thought, a method for analysis,
and a way of communicating ideas. Careful integration of
rhetorical instruction with the critical study of literature guides
students through the allied processes of analytical reading
and argumentative writing. As a result, students learn how to
write essays about the major features that are involved in
interpreting short stories, poems, and plays. * The 8th Edition
introduces sweeping changes to the philosophy and details of
MLA works cited entries. Responding to the "increasing
mobility of texts," MLA now encourages writers to focus on
the process of crafting the citation, beginning with the same
questions for any source. These changes, then, align with
current best practices in the teaching of writing which
privilege inquiry and critical thinking over rote recall and rulefollowing.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als
toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een
gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en
wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat.
Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond
eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze
met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk
in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds
meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij
verschijning met lof overladen, maar commercieel succes
bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter
een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak
vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft
invloed op de moderne literatuur.
The handbook takes readers through the research paper
process step by step, and includes information on narrowing
the topic, outlining, note taking, etc. Before dealing with such
mechanics of writing as spelling, punctuation, and format, the
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manual covers
This ebook has been updated to provide you with the latest
guidance on documenting sources in MLA style and follows
the guidelines set forth in the MLA Handbook, 9th edition
(April 2021). Patterns for College Writing provides instruction,
visual texts, diverse essays, and student writing examples to
help you develop your writing skills using rhetorical patterns
like narration, description, argumentation, and more.
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
wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods
meesterwerk over een afschrikwekkende toekomst, is
uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt tot de
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zeer succesvolle tv-serie The Handmaid's Tale. De
testamenten is Atwoods langverwachte, adembenemende
nieuwe roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het
verhaal van de Dienstmaagd heeft het totalitaire regime van
de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van
binnenuit begint het scheuren te vertonen. Op dit
allesbepalende punt in de geschiedenis komen de levens van
drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve
gevolgen. Twee van hen groeiden op aan weerszijden van de
grens: de bevoorrechte dochter van een hoogstaande
bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat de
verschrikkingen op tv ziet en meeloopt in demonstraties tegen
het regime. De derde vrouw is een van de machthebbers in
Gilead, die al jaren aan de top weet te blijven door
schandelijke geheimen te verzamelen en in te zetten tegen
haar concurrenten. Diep verborgen geheimen brengen deze
vrouwen uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf
en met de vraag hoever ze willen gaan voor waar zij in
geloven. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de
drie vrouwen biedt Margaret Atwood de lezer een kijkje in het
corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een
indrukwekkende mengeling van spanning, fijnzinnige humor
en een virtuoos verteltalent. Margaret Atwood (Ottawa, 1939)
wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese
literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de
afgelopen halve eeuw een miljoenenpubliek met haar
boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The
Handmaid's Tale, haar bekendste roman, werd bewerkt tot
een uiterst populaire bekroonde televisieserie, met in de
hoofdrol Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op
de shortlist van de Man Booker Prize gestaan. De blinde
huurmoordenaar werd bekroond met deze prijs, en nog voor
de daadwerkelijke publicatie stond De testamenten al op de
shortlist.
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Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood
gedwongen onderdak te zoeken in het spookachtige
landhuis van zijn verhuurder: Woeste Hoogten. Daar
hoort hij het verhaal van de vurige, gedoemde liefde
tussen Catherine Earnshaw en de donkere en
mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë
(1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten
waarschijnlijk de bekendste van de drie Brontëzussen, hoewel niet degene die het meest
publiceerde. Haar enige roman verscheen in 1847,
één jaar voor haar dood, en geldt als een van de
eerste gothic romans en een van de grootste
klassiekers aller tijden.
Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige
jonge vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar
tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een
weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een
betrekking als gouvernante op het landgoed
Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar
en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun
idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van
Rochesters duistere geheim. Jane vlucht,
verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten...
`De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort
over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat
ons geen moment alleen en staat ons geen moment
toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het
bot doordrongen van het genie, de heftigheid, de
verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia
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Woolf
In 1791 vertrekt de zevenjarige Lavinia samen met
haar familie vanuit Ierland per boot naar Amerika,
hopend op een beter leven. Wanneer alleen Lavinia
de reis overleeft, wordt ze als wees door kapitein
James Pyke meegenomen naar zijn tabaksplantage
Tall Oaks in Virginia. Daar draagt hij de zorg over
aan Belle, zijn onwettige en halfblanke dochter.
Liefdevol groeit Lavinia op bij de slavenfamilie in het
keukenhuis, maar door haar blanke huid raakt ze
ook betrokken bij de familie in het Grote Huis, waar
ze een steeds grotere rol toebedeeld krijgt; een rol
die de hiërarchie op de plantage verstoort. Tegen
beter weten in probeert Lavinia zich staande te
houden in beide werelden, die van de slavernij en
die van de vrijheid. Wanneer Lavinia trouwt met
Marshall, de getroubleerde zoon des huizes, en
daarmee de vrouw des huizes wordt, wordt Lavinia's
loyaliteit zwaar op de proef gesteld. Het keukenhuis
is een meeslepende, fi lmische roman over de
betekenis van familie, liefde en loyaliteit. Een roman
die met veel vaart geschreven is, met onvergetelijke
personages.
Provides information on stylistic aspects of research
papers, theses, and dissertations, including sections
on writing fundamentals, MLA documentation style,
and copyright law.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha
Company vechten tegen de vijand maar ook tegen
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de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun
wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven
van hun geliefde of familie. Aan het front hebben ze
alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te
bieden.Ieder van hen komt aan het woord in deze
magistrale hommage aan de mannen die hun leven
waagden in een van de meest controversiële
oorlogen uit de Amerikaanse geschiedenis.Tim
O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel,
een subtiel spel van feit en fictie. Twintig jaar na
verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn
zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op
onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen
waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en
vrede.
De hoofdpersoon van De jacht op het verloren
schaap is een jongeman van tegen de dertig, die
samen met zijn vriendin, een meisje met
sensationeel mooie oren, op zoek gaat naar een
zeer speciaal schaap met een ster op de rug. Hij
wordt hiertoe gedwongen door een sinistere man die
volgeling is van de Leider, het kopstuk van een
extreemrechtse beweging. De Leider leeft al zo n
veertig jaar op mysterieuze wijze met een gezwel zo
groot als een golfbal in zijn hoofd. In de hallucinaties
die door dit gezwel worden veroorzaakt, komt het
onbekende schaap voor... De jacht op het verloren
schaap is een echte Murakami: boeiend, geestig,
avontuurlijk en mysterieus.
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Walt Whitman's passionate writing style and bold
subject matter have deeply influenced American
poetry. Nearly all of his poems were published in
Leaves of Grass, which Whitman obsessively
expanded, edited, and republished throughout his
life, ultimately leaving behind a powerful literary
legacy. Twenty of his most commonly read and
studied poems are discussed in depth in this volume,
which also features ideas for essay topics to assist
students in developing critical-thinking skills.
Op de dag dat Edwidge ontdekt dat ze zwanger is, hoort
ze dat haar vader ongeneeslijk ziek is. Ze neemt direct
contact op met de broer van haar vader in Haïti. Oom
Joseph is als een tweede vader voor Edwidge: ze
woonde jarenlang bij hem in huis, tot ze op haar twaalfde
herenigd kon worden met haar ouders in New York. Vol
compassie en ontzag vertelt Edwidge het levensverhaal
van de twee broers. Hoe oom Joseph haar opvoedde en
hoe hij op een dag zijn stem verloor, waardoor hij niet
meer kon preken in de kerk die hij zelf had gebouwd. En
hoe haar ouders een nieuw leven begonnen in Amerika,
waar ze voortdurend vreesden voor de veiligheid van
familie en vrienden die in Haïti achterbleven. Edwidge
Danticat schreef met Vaarwel, broer een diep ontroerend
familierelaas over de levens en de dood van twee
broers, en haar liefde voor hen beiden.
A guide to writing about the fiction of Charles Dickens
offers instructions for composing different types of
essays and contains literary criticism, analysis, and
suggested essay topics.
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Discusses different styles of criticism, how to read as a
critic, and strategies for writing critical essays, using as
examples sample essays written about plots, themes,
characters, and styles found in eleven of F. Scott
Fitzgerald's works.
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van
jongs af aan maar één wens: reizen, alle hoeken van de
wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen
hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen
schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze
beschikt niet alleen over grote spirituele wijsheid, hij kent
ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden
over onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij
schijnbaar verloren door een eindeloze woestijn om ten
slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich
bevindt. De queeste naar een lotsbestemming kan
gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook
als een wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot
onze tijd. Een magische fabel met de diepe wijsheid van
een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het
werk van Paulo Coelho, is nu de tijd rijp voor een
magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen
met deze gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de
zoektocht van de jonge Santiago met plezier herbeleven
door de voortreffelijke illustraties van de Franse
kunstenaar Moebius.
In ‘De dochter van de heelmeester’ schetst Amy Tan
een bewogen familiegeschiedenis die op ontroerende
wijze laat zien hoe belangrijk het is om je eigen verleden
te kennen. Ruth, een Chinees-Amerikaanse vrouw in de
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veertig, zorgt voor haar dementerende moeder. Ze heeft
haar dochter nooit over haar verleden verteld. Waarom
ze plotseling naar Amerika vertrok, is voor Ruth een
raadsel. Maar op een dag vindt ze de aantekeningen van
haar moeder waarin ze haar levensverhaal heeft
opgeschreven. Eindelijk krijgt Ruth de langverwachte
antwoorden op haar vragen en leert ze haar moeder
kennen. Waar komt ze vandaan en hoe moet ze nu
verder met haar leven? Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en
gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar
romans schrijft ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als kind van Chinese
immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn
wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de
keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times
bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald.
Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de
succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
The Modern Language Association, the authority on
research and writing, takes a fresh look at documenting
sources in the eighth edition of the MLA Handbook, the
official guide to MLA format. Works are published today
in a dizzying variety of ways: a novel, for example, may
be read in print, online, or as an e-book--or perhaps
listened to as an audiobook. Writers of research papers
routinely need to know how to cite works on Web sites,
videos on platforms like YouTube, interviews and other
works created by multiple authors, journal articles
contained in databases, online images, posts on social
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media sites, song lyrics, and more. Instead of providing
separate instructions for each format, the MLA’s unique,
innovative approach recommends one set of guidelines
that writers can apply to any type of source. This
groundbreaking edition of the MLA’s best-selling
handbook is short and designed for easy use. It guides
writers through the principles behind evaluating sources
for their research and thus focuses on the key skills of
information and digital literacy. It then shows writers how
to cite sources in their writing, offering detailed guidance
on in-text citations, quoting and paraphrasing, avoiding
plagiarism, and more. Intended for students, teachers,
librarians, and advanced scholars, the handbook is an
indispensable resource in composition, communication,
literature, language arts, film, media studies, digital
humanities, and related fields.
In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt
het absurde van de twintigste-eeuwse 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
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vastberadenheid en de broosheid van het menselijk
bestaan.
Known for his poetic transformation of New England and
nature, Robert Frost has retained his position through
the years as one of the essential American poets of the
20th century. This book explores his classic works,
including The Road Not Taken, Stopping by Woods on a
Snowy Evening, and The Death of the Hired Man.
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat
is de plek waar we mens het gelukkigst zijn. Pollan laat
ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige methoden
kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke
spijzen en dat zelf koken dé manier is om gezonder en
gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn zoektocht
aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en
sterk betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net
zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste boek
The Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een
mooie passage over de relatie tussen barbecue en
offeren aan de goden wisselt hij af met het verhaal van
ontploffend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan,
een levendig portret van de zuurkoolbacterie of een
meditatie over de relatie tussen kaas, seks en dood.
emNRC Handelsblad
Roxane Gay heeft in de afgelopen jaren openhartige en
populaire essays en blogs geschreven over feminisme
en het menselijk lichaam. Haar eigen emotionele en
psychologische worstelingen geven haar een unieke
inkijk in het spanningsveld tussen verlangen en
ontkenning, troost en medelijden. Met Honger
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onderzoekt ze haar eigen verleden - waaronder een
uiterst gewelddadige gebeurtenis in haar jeugd die een
keerpunt in haar leven vormde - en betrekt ze de lezer
op indringende wijze in haar poging om zichzelf beter te
begrijpen, om uiteindelijk haar eigen leven te kunnen
redden. Met haar kenmerkende eerlijkheid,
kwetsbaarheid en kracht schrijft Gay over haar lichaam
en haar overgewicht.
MLA: Easy Formatting, Style, Writing, and Grammar
Guide (4th Edition) is now updated to include MSWORD
2010 for Windows! This MLA Guide does everything the
title says it does: Guides you through formatting, MLA
styles, writing techniques, and basic grammar. This
books is primarily intended for those who need guidance
on how to format their Word processor for MLA, and as a
quick reference to common MLA questions. For
example, "What are the MLA margins and how do I set
those up?" "How much do I indent the second line and
how do I do that without messing up my formatting?" You
will be able to quickly work with MLA after working
through this book. The fourth edition not only has MLA
formatting for MSWORD (for both Apple/MAC and
Windows), but also includes MLA formatting for PAGES
by Apple.
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