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Synthetische visie van de Franse r.k. theoloog en paleontoloog (1881-1955) die binnen
natuurwetenschappelijke grenzen het ontstaan van de mens en zijn evolutie tot volledige
vergeestelijking beschrijft.
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Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt,
machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van de
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, bevindingen in de
psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede
bestaande relationele patronen eerder beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook
waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook
om hun boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple
en Microsoft nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom Mariana
Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende
en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor slimme en duurzame groei.
Mazzucato ontkracht de mythe van een ingeslapen, bureaucratische overheid
versus een dynamische, innovatieve private sector. Aan de hand van veel
casestudy’s laat zij zien dat het tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid
heeft geïnvesteerd, volgt de private sector. Voorbeelden te over: internet,
geneesmiddelen, biotechnologie, algoritme. Met een ondernemende overheid de
crisis uit, dat is wat Mazzucato ons met dit boek ook wil voorhouden.
Het is 1939, de wereld maakt zich op voor de Tweede Wereldoorlog. In
Richmond, een volksbuurt in Melbourne, lijkt de oorlog echter ver weg en de
vijftienjarige Kip Westaway, als stalknecht de kostwinner van een arm gezin,
beleeft de belangrijkste dag van zijn leven. Deze dag is een van de negen dagen
die levensbepalend zijn voor negen familieleden, van vier verschillende
generaties, gedurende de daaropvolgende zestig jaar: Kips moeder, zijn dierbare
zus Connie en Francis, zijn broer die hem altijd kleineerde. Maar ook Kips vrouw
Annabel, zijn tweelingdochters, die ieder hun eigen geheim met zich meedragen
en kleinzoon Alec, die zestig jaar later een oude vergeelde foto van Connie en
buurjongen Jack vindt. Langzaam wordt duidelijk wat er jaren geleden is gebeurd
met Connie en Jack en komt de hartverscheurende waarheid aan het licht.
Negen dagen is een meeslepende roman over twee families en de ontroerende
liefdesgeschiedenis die hen samenbrengt. Een roman over dromen, opoffering
en liefde, waarin Toni Jordan spitsvondige humor combineert met compassie en
levenslust.
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