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A unique anthology of short stories from the 'Karisal' or 'Black Soil' region of Tamil Nadu. Edited by Ki. Rajanarayanan, one of the
most acclaimed and influential writers in Tamil, these stories tell, with genuine affection and concern, of the lives of people living
against the backdrop of the black soil land. Here the rain plays hide-and-seek, sometimes oppressing them with drought,
sometimes with floods; caste and religion still form a large part of the social order; cattle and moneylenders decide the fate of
populations; and local gods are a very real presence. Written by celebrated contemporary Tamil authors in a range of literary
styles, these are stories that will resonate universally long after they are read.
In 1993 is Nick Stone samen met een team specialisten wekenlang undercover in Bogota en de jungle van Colombia. Zijn missie:
het opsporen van de meest beruchte drugslord ter wereld... en hem elimineren. Maar om het fatale schot te lossen moet Stone zó
dicht bij het doelwit komen dat hij zal worden herkend. Een risico dat hij durft te nemen, want alleen de man die op het punt staat
te sterven zal zijn gezicht zien. Of toch niet... Twintig jaar later leeft Stone een teruggetrokken bestaan in Moskou, samen met
Anna en hun zoontje. Wanneer zijn zoontje ernstig ziek wordt en de dokter die hem kan redden wordt bedreigd, ziet hij zich
gedwongen zijn oude beroep weer op te pakken. Het spoor leidt hem naar Hongkong, waar de Triades de dienst uitmaken, en
verder: naar een wereld die hij dacht voorgoed achter zich te hebben gelaten. Zijn vijanden beschikt over een privéleger en een
ruim arsenaal aan wapens. Maar Nick Stone heeft meer dan twintig jaar ervaring in elke vorm van oorlogvoering mogelijk. En
meer dan ooit is hij vastbesloten om het gevecht te winnen, voor Anna en zijn zoontje...

Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario
staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet
zijn qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van
de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour
uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een vleugje
poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01
uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke SeksGod en
Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee gaat het worden?
Opkomst en ondergang van de Duitse wetenschap vanaf het begin van de twintigste eeuw tot de ineenstorting van het
Derde Rijk in 1945.
The book The Great Kings Maruthu Pandiyars deals with the freedom fighters Maruthu Pandiyars of South India in the 18th
century. The King Sethupathy of Ramanathapuram honoured them to extend their service in Sivagangai Seemai. Later, they
became the de facto rulers of Sivagangai. They were well known for their devotional service, social reforms, implementing welfare
schemes and taking care of the country’s administration and military administration with a virtuous sense of serving the society.
Before the advent of the freedom movement in India, the rebels of south India had organised revolutionary leagues. Maruthu
Pandiyars, Virupakshi Gopal Nayakar, Kerala Varman, Dhoondhaji from Kannada Nadu, Veerapandiya Kattaboman, Rebel
Muthuramalinga Thevar and other poligars fought against the British rule. Untold sufferings and loss of lives of the south Indians
were the sparks to enlighten the Indians to move towards the struggle of independence.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste en enige one-night-stand, een
ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet
horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet.
Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt,
wordt ze overspoeld door lang weggestopte herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar
ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de overweldigende liefde voor
haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar
komen?
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