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In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn
nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en
alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende
rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De
Culturele Revolutie was begonnen. Het leger ging zich ermee bemoeien en het
land veranderde in een politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de
vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het
onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie. Inwoners van steden en dorpen
zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije markt weer
tot leven te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen
dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en werken, er
ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er
werden illegale fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden
grote delen van het platteland al afscheid genomen van de planeconomie. Nieuw
bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die
het maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele
Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde boek in Dikötters
‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van
de bevrijding, de geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede
boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis van China’s grootste drama,
1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van
een deel van het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De
boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961 in Nederland
geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek
aan de Universiteit van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne
Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij de
Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele
studenten die door hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen,
een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing
opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de
ban van een leraar op de bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort.
In het tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen
heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor iedereen.
Oplevingen van het denken' is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit
meesterstuk is gewijd aan de emoties. Nussbaum laat zien hoe door de eeuwen
heen gedacht en geschreven is over de emoties, niet alleen in de filosofie, maar
ook in de literatuur en andere kunsten: zij ontleent diepe inzichten aan Dante,
Joyce en Proust, schrijft over de emotionele betekenis van muziek en film, en
brengt ook persoonlijke ervaringen - met name de dood van haar moeder in
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stelling.
Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen komen van Mars, vrouwen
komen van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel is inmiddels een
gevleugelde uitspraak in het Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek
zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en
vrouwen denken, voelen, communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van
verschillende planeten te komen! John Gray legt het feilloos uit met deze
metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen
direct opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam in zijn vakgebied en
erkend expert als het gaat om communicatie, relaties en persoonlijke
ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en veelgevraagd spreker. Hij
inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken die hij geeft.
Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar beter begrijpen, respecteren en
waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus kom ik heel
wat "o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn
persoonlijke relatie als uit mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens Reacties
van lezers: 'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan
het begin van onze relatie moeten lezen — dat had een hoop ergernis en wrok
gescheeld.'
De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur
Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die
zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden
geconfronteerd met een volgende economische crisis, blijft haar analyse van
onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is
een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme, globalisering,
massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over
mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid,
cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
Een schokkende ontdekking tijdens een paradijselijke reis zet het leven van een
perfect paar compleet op zijn kop. Erin is een succesvolle documentairemaker en
haar man Mark heeft een carrière als bankier. Om hun liefde te vieren gaan ze
samen op een romantische reis naar het tropische eiland Bora Bora. Daar
genieten ze van de zon, het strand en elkaar. Maar dan, als ze gaan duiken in de
helderblauwe zee, vinden ze iets in het water... Het stel staat voor een
gevaarlijke keuze: vertellen ze wat ze hebben gevonden of bewaren ze hun
geheim? Als niemand anders ervan weet, kan er niets misgaan, toch? Hun
beslissing brengt een verwoestende reeks gebeurtenissen op gang.
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
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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.
In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting, de
successen en de toekomstvisie van Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark
Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de snelst
groeiende bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien hoe een eenvoudige
negentienjarige student het is gelukt om niet alleen het internet, maar ook de manier
waarop mensen wereldwijd met elkaar communiceren te veranderen. Een paar feiten:
Facebook heeft meer dan 800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen
Facebook wordt wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen onrecht Facebook was
het onderwerp van de film The Social Network dat door de Film Critics Association
werd verkozen tot beste film van 2010
Essay over de onzin van economische en andere voorspellingen en onze gebrekkige
perceptie van de werkelijkheid.
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.)
en eindigend met de val van Constantinopel in 1453.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen
wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen
en gevoelens besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het
advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt.
De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun
dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven
(speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed. De debuutroman
van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. 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’.
Verne Harnish is expert op het gebied van strategische groei. Uitgangspunt voor dit
handboek zijn drie basisprincipes voor succesvol management, afkomstig uit de
biografie van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste zakenman in de VS, die
Harnish uitwerkte tot een managementtool voor snelgroeiende bedrijven. De drie
principes van Rockefeller zijn: . Prioriteiten: hebben we duidelijke prioriteiten voor de
korte en lange termijn? Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop afgestemd? .
Informatie: is er genoeg informatie om de performance en de wensen van onze klanten
te peilen? Werkt iedereen ook met en volgens die informatie? . Ritme: zijn er regelmatig
vergaderingen om de koers en de verantwoordelijkheden scherp te houden? Worden
die effectief en zinvol gehouden? De Rockefeller-strategie biedt het gereedschap om
de juiste strategische beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te voeren en te
checken of er ook gedaan wordt wat gedaan moet worden. Harnish legt de theorie uit
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aan de hand van cases en je kunt direct aan de slag met het strategisch plan op één
A4tje, het stappenplan en de financieringstactiek. Een onmisbaar handboek voor
ambitieuze ondernemers, die liever ondernemer dan manager zijn, maar wél op koers
willen blijven. '
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en
niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers
voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische
experts staan voor een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal
zijn ze op zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd?
Sommige herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr.
Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze
zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar.
Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze
er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe meer tijd ze met
haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is
doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te weten mag komen.
Ons feilbare denken meets Getting things done! Onderzoekers als Kahneman, Pink en
Ariely hebben aangetoond dat we beter zouden kunnen denken, beslissen en omgaan
met onzekerheid. Maar hoe breng je die wetenschap in de praktijk? Kun je je leven
anders inrichten? Caroline Webb werkt al vijftien jaar met wetenschappelijk bewezen
effectiviteitsadviezen. Zij verzamelde alle recente kennis op het gebied van
psychologie, gedragseconomie en neurologie en schreef op basis daarvan dit
praktijkboek. Het staat boordevol tips, adviezen en verklaringen. Het helpt je
productiever te werken, gesprekken en samenwerking te verbeteren, scherper te
redeneren en meer invloed op je omgeving te krijgen. Het geeft je ook nog adviezen om
beter om te gaan met de onvermijdelijke tegenslag. Het recept voor een goede dag is
opgebouwd rond de volgende thema’s: • prioriteiten stellen • productiviteit • relaties
onderhouden • denken en beslissen • beïnvloeden en beïnvloed worden •
weerbaarheid en veerkracht • energie en vitaliteit
Cicero s reputatie als onovertroffen redenaar ontlokte aan Quintilianus de uitspraak dat Cicero
`niet de naam van een man was, maar die van de welsprekendheid zelf . Dat gold niet alleen
voor Cicero s redevoeringen maar ook voor zijn geschriften. Zijn boeken over retorica behoren
nog altijd tot de beste en de meest invloedrijke op dit gebied. In De ideale redenaar laat Cicero
enkele ontwikkelde Romeinen uit zijn tijd een levendige discussie houden over de eisen die
men aan een goed redenaar mag stellen en over de opleiding die hij moet volgen om de
idealen van de welsprekendheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hij legt er de nadruk op dat
beheersing van de retorische technieken niet voldoende is om goed te spreken, maar dat men
ook over algemene ontwikkeling en een grondige kennis van zaken moet beschikken. In
speelse vorm komen alle aspecten van het redenaarsvak aan bod, vanaf de opbouw en de
invulling van het betoog tot en met de voordracht en het beïnvloeden van de toehoorders.
Meer dan twintig eeuwen na publicatie is De ideale redenaar nog steeds een standaardwerk
voor iedereen die in het openbaar moet spreken.
In 'De kracht van echte mannen' wijst David Deida de moderne man de weg naar een
daadkrachtig leven vol integriteit, authenticiteit en vrijheid. Het boek laat zien hoe een man een
bevredigend leven kan leiden, door ruimte te geven aan de kern van zijn wezen: zijn
mannelijkheid. Deida stelt dat de trend naar seksuele gelijkheid een belangrijke oorzaak is van
het ontbreken van geluk in relaties. Het heeft namelijk niet alleen geleid tot economische en
sociale gelijkheid, maar ook tot seksuele neutraliteit. Nu we de gelijkheid tussen de seksen
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hebben geaccepteerd, zegt Deida, is het tijd om de eigen mannelijke of vrouwelijke essentie
weer in ere te herstellen. En daarmee het vuur van de seksuele hartstocht opnieuw aan te
wakkeren!
‘If you act powerfully, you will begin to think powerfully’. Of je nu in gesprek gaat met twee
personen of een presentatie moet houden voor een volle zaal: we komen iedere dag sociale
uitdagingen tegen die we aan moeten gaan om vooruit te komen, zowel privé als zakelijk. In
Presence gaat Amy Cuddy in op de wetenschappelijke inzichten achter vele fascinerende
verbindingen tussen lichaam en geest. Ze geeft tips hoe we deze wetenschap kunnen
gebruiken om op moeilijke momenten of in stresssituaties zelfverzekerder en krachtiger te
kunnen optreden. Amy Cuddy liep op 19-jarige leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici
betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar opleiding af zou
kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard
Business School. Zij imponeerde kijkers over de hele wereld met een van de meest bekeken
TEDtalks (meer dan 27 miljoen views sinds 2012) over ‘power poses’.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook 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. De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs
Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met
Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar
Isaacson heeft ook gesproken met collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld
van de zakenman te krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple?
Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder meer
hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder gezaghebbende
biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
De Toekomstroman par excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin
seksuele voortplanting is vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons
ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken.
Huxleys denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de
controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens roman Mogelijkheid
van een eiland.
Ooit gedroomd over een eigen bedrijf? Dit boek is de eerste stap! In 48 uur een startup
beginnen? Het kan echt! Fraser Doherty laat zien wat er zoal bij het starten van een bedrijf
komt kijken. Van het bedenken van een concept tot het vinden van klanten en het (laten)
maken van een website - alle aspecten komen aan bod. Helder, duidelijk, inspirerend... en het
kost je maar een weekend.
In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we
geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn
om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd
in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en
blijven hangen in onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van
zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met
vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur waarin de auteur ons
meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale
misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de
ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een goed onderzochte en
bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene,
tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en de toepassing
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ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke
achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in
multidisciplinaire teams worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie,
chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme.
Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen
met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een
verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een
hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk
over ACT als preventie. De lezer krijgt diverse handvatten om ACT in praktijk te
brengen. Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, coaches en andere
professionals die zich bezighouden met gedragsverandering.
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de
belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel
blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014.
Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het
onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte
betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van
een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht
van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook voor het
bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders
en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland, de beste journalist van de
20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat
nog niet eerder is uitgegeven.
Waarom hebben sommige kleine ervaringen zoveel impact dat ze ons
veranderen – en hoe kun je zulke bijzondere momenten creëren in je leven en
werk. De meest memorabele positieve momenten in ons leven worden
gedomineerd door vier elementen: verheffing, inzicht, trots en verbondenheid. Als
we deze elementen omarmen zullen er meer momenten ontstaan die er werkelijk
toe doen. Wat gebeurt er als een leraar een les kan voorbereiden die zijn
leerlingen over twintig jaar nog onthouden? Wat gebeurt er als een manager een
ervaring kan creëren die zijn klanten in verrukking brengt? Wat gebeurt er als je
beter weet welke herinneringen er werkelijk toe doen voor je kinderen? Dit boek
gaat op zoek naar de fascinerende geheimen van ervaringen. Waarom
onthouden we de beste of slechtste momenten van een ervaring, evenals het
laatste moment, en vergeten we de rest? Waarom voelen we ons het
comfortabelst als dingen zeker zijn, maar voelen we het meest dat we leven als
ze dat niet zijn. En waarom bevinden onze dierbaarste herinneringen zich in een
korte periode in onze jeugd? We ontdekken hoe korte ervaringen levens kunnen
veranderen. Zoals het experiment waar twee vreemden elkaar in een kamer
ontmoeten en 45 minuten later als beste vrienden vertrekken (Wat gebeurt er in
die tijd?). Of het verhaal van de jongste, vrouwelijke miljardair die zegt haar
veerkracht te danken te hebben aan een vraag die haar vader aan het gezin
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stelde tijdens het eten (Wat was die vraag?) Veel van de bepalende momenten in
ons leven zijn het resultaat van pech of geluk. Waarom zouden we de meest
betekenisvolle, memorabele momenten laten afhangen van toeval als we ze ook
kunnen creëren? De kracht van het moment laat zien dat we zelf de vormgever
kunnen zijn van rijkere ervaringen.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke
vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge, door de cultuur
onbedorven mens begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de
Franse schrijver 81712-1778) zijn opvoedkundige ideeen.
Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele
voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten
praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen.
Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze
schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te
praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man
tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst
wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische
inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met
zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Curzio Malaparte vertrekt eind juni 1947 naar Parijs omdat de grond in Italië hem
te heet onder de voeten wordt. Weliswaar is hij zonder kleerscheuren door de
naoorlogse zuiveringen gekomen, maar na een reeks arrestaties en aanvallen
van rechts en links voelt hij zich bedreigd door het `fascisme van het
antifascisme. In Parijs stort Malaparte zich vol overgave in het culturele milieu
rond beroemdheden als Camus, Gide, Sartre en Picasso. Zijn grote liefde voor
Frankrijk en met name Parijs blijkt tot zijn teleurstelling niet geheel wederzijds.
De anti-Italiaanse stemming is op haar hoogtepunt en door de Parijse
intelligentsia wordt hij met een scheef oog aangekeken. Zich zeer bewust van
zijn vreemdelingenstatus en geholpen door de geografische afstand blikt
Malaparte terug op zijn leven in Italië en zijn complexe rol in de Tweede
Wereldoorlog. Malapartes dagboek laat zich lezen als een gelaagd zelfportret
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van een schrijver die ten prooi valt aan een gevoel van vervreemding. Ook geeft
het een fascinerend tijdsbeeld van een grote Europese stad vlak na de oorlog,
waarin schrijvers en kunstenaars nieuw artistiek en ideologisch houvast proberen
te vinden.
Essay over het algemene hedendaagse gevoel tekort te schieten, gemeten naar
eigen of andermans normen.
De psychoanalytica (1895-1932), dochter van Sigmund Freud, analyseert hoe de
persoonlijkheid met driftimpulsen omgaat.
Dit is géén boek over de ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria laat zien
hoe alles waarin Amerika goed is, geld verdienen, democratie, luxe, over de hele
wereld symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde Staten zijn
verslagen op het terrein dat ze zelf hebben gedefinieerd. De hoogste torens
staan niet meer in Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het
meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles maar in Dubai en de
Emiraten. De hele wereld is geglobaliseerd, behalve het land dat de globalisering
heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote trefzekerheid) de lijn terug tot in de
zestiende en zeventiende eeuw en beschrijft hoe het Oosten zijn toenmalige
prominente rol kwijtraakt, hoe de verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.
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