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Of Novels
Deel 4 van de Napolitaanse romans: de adembenemende ontknoping Na De geniale
vriendin, De nieuwe achternaam en Wie vlucht en wie blijft verschijnt in oktober het
langverwachte vierde en laatste deel van de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.
Het verhaal van het verloren kind is de adembenemende ontknoping van de saga van
de briljante, geschoolde Elena en de vurige, onbeheersbare Lila. Beide vrouwen zijn
volwassen: de grote ontdekkingen van het leven zijn gedaan, zijn grillen en verliezen
zijn verdragen en geleden. Beide vriendinnen hebben gevochten om te ontsnappen aan
de Napolitaanse volksbuurt waar ze opgroeiden. Elena heeft gestudeerd, is getrouwd,
naar Florence verhuisd, heeft kinderen gekregen en is inmiddels een gevierd schrijfster.
Lila is er daarentegen nooit in geslaagd los te komen van haar geboortestad. Ze is
weliswaar succesvol ondernemer geworden, maar haar succes heeft haar dichter
gebracht bij de vriendjespolitiek, het chauvinisme en de georganiseerde criminaliteit die
de buurt in hun greep houden. Tegen de achtergrond van een verleidelijk en gevaarlijk
Napels en een wereld die voortdurend verandert, vertelt Elena Ferrante met
ongeëvenaarde eerlijkheid en glans het verhaal van Elena’s en Lila’s levenslange
vriendschap. ‘The New York Times zette het in de top tien van de beste boeken. Het
werd genomineerd voor de Man Booker International Prize. Nu is het ook toegankelijk
voor Nederlandse lezers.*****’ NRC Handelsblad
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Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller,
separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
The novel of adultery is a nineteenth-century form about the experience of women,
produced almost exclusively by men. Bill Overton's study is the first to address the
gender implications of this form, and the first to write its history. The opening chapter
defines the terms 'adultery' and 'novel of adultery', and discusses how the form arose in
Continental Europe, but failed to appear in Britain. Successive chapters deal with its
development in France, and with examples from Russia, Denmark, Germany, Spain
and Portugal.
Deel 2 van de Napolitaanse romans: turbulent en verslavend In De nieuwe achternaam
volgen we het leven van Lila en Elena, twee vriendinnen uit een armoedige wijk in
Napels. Lila is op haar zestiende getrouwd, maar krijgt met haar nieuwe achternaam
algauw het gevoel dat ze zichzelf kwijtraakt. Haar turbulente huwelijk komt zwaar onder
druk te staan. Elena voltooit als voorbeeldige leerling het gymnasium, maar door haar
eenvoudige afkomst worstelt ze met haar universitaire ambities. Ze voelt zich in de wijk
niet meer thuis, daarbuiten evenmin. De twee vriendinnen verliezen elkaar uit het oog,
vinden elkaar terug, blijven zich aan elkaar spiegelen. Ferrante laat zien hoe Lila en
Elena, die we zagen opgroeien in De geniale vriendin, deel 1 van de Napolitaanse
romans, volwassen worden, beiden op zoek naar een manier om hun lot in eigen hand
te nemen. ‘Een roman als het leven: rijk en vol, afstotend en heerlijk, ongemakkelijk en
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ontroerend tegelijk.’ Opzij ‘Verslavend echt. *****’ De Morgen ‘Fictie van de hoogste
kwaliteit.’ The Independent ‘Ferrantes intense proza hakt erin.’ Jeroen Vullings, Vrij
Nederland ‘Meeslepende kroniek van een vriendschap.’ Nouveau ‘Ik kan niet
wachten op de volgende twee delen.’ Marja Pruis, De Groene Amsterdammer ‘Een
meeslepend en inspirerend portret van vriendschap in al haar facetten.’ JAN ‘Wat een
krachtige en betoverende schrijver!’ Le Monde ‘Je kunt haar boeken niet wegleggen,
je móét verder.’ Margriet ‘Onweerstaanbare romans.’ Trouw
Issues for Nov. 1957- include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957- (also published
separately)
Focusing on the intersection of literature and politics since the beginning of the 20th century,
this book examines authors, historical figures, major literary and political works, national
literatures, and literary movements to reveal the intrinsic links between literature and history. •
Covers numerous authors from around the world ranging from the beginning of the 20th
century to the modern era • Enables students to better understand literary works central to the
curriculum by considering them in their political contexts • Helps readers to use literature in
order to learn about modern political and social issues across cultures and better appreciate
the political significance of contemporary writings • Contains a number of "gateway" entries
that survey entire national literatures, thereby giving readers an introduction to the authors who
are important within those literatures • Assists students in evaluating rhetorical strategies and
political views, thus fostering critical thinking in support of the Common Core State Standards
‘De idioot’ van Elif Batuman gaat over Selin, dochter van Turkse emigranten in Amerika. Het
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is 1995, e-mail is iets nieuws, en eerstejaarsstudente Selin is min of meer per ongeluk op
Harvard beland. Ze geeft zich op voor cursussen waarvan ze het bestaan niet eerder
vermoedde, raakt bevriend met een geheimzinnige Servische klasgenote, en begint een
mailvriendschap met de in zichzelf gekeerde Ivan. Pas na een reis door Europa, deels Ivan
achterna, begint ze de slag te pakken te krijgen van verliefd zijn, van volwassen worden – en
daagt het besef dat ze gedoemd is om schrijfster te worden. ‘De idioot’ is een portret van de
kunstenares als buitengewoon innemende jonge vrouw, geschreven door een van de meest
geestige, originele Amerikaanse schrijvers van dit moment. ‘Een verslavend, breed opgezet
epos. Ik heb het verslonden.’ – Miranda July
Mary Wollstonecraft wrote these two novellas at the beginning and end of her years of writing
and political activism. Though written at different times, they explore some of the same issues:
ideals of femininity as celebrated by the cult of sensibility, the unequal education of women,
and domestic subjugation. Mary counters the contemporary trend of weak, emotional heroines
with the story of an intelligent and creative young woman who educates herself through her
close friendships with men and women. Darker and more overtly feminist, The Wrongs of
Woman is set in an insane asylum, where a young woman has been wrongly imprisoned by
her husband. By presenting the novellas in light of such texts as Wollstonecraft’s letters, her
polemical and educational prose, similar works by other feminists and political reformists, the
literature of sentiment, and contemporary medical texts, this edition encourages an
appreciation of the complexity and sophistication of Wollstonecraft’s writing goals as a radical
feminist in the 1790s.
Everything you need to know about Thai literature, from its origins to Thai fiction today. Literary
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criteria used in the selection of the 20 best novels of the last century, from The circus of life to
The white shadow: plots – excerpts – critical assessment. Biographies of their 18 authors, from
Arkartdamkeung Rapheephat to Saneh Sangsuk.
A collection of writings by present or former faculty and students at the Joint Military
Intelligence College. The purpose of the book is to provide an academic resource for students,
teachers, and practitioners of intelligence. The growth of the literature, and some of the most
significant writings have come from a center of excellence in the field, the Joint Military
Intelligence College. Those presented here represent a cross section of subdisciplines, some
with a very timely element, some timeless.
Part One of a record breaking three-volume collection, bringing together over sixty of the
world’s leading Sherlock Holmes authors. All the stories are traditional Sherlock Holmes
pastiches. This volume covers the years from 1881 to 1889, including contributions from:John
Hall, Hugh Ashton, Adrian Middleton, David Marcum, Jayantika Ganguly, Denis O. Smith, Amy
Thomas, Kevin David Barratt, Luke Benjamen Kuhns, Summer Perkins, Deanna Baran, Shane
Simmons, C.H. Dye, Mark Mower, Derrick Belanger , Daniel D. Victor, Steve Mountain,
Stephen Wade, John Heywood, Will Thomas, Daniel McGachey, Martin Rosenstock, Craig
Janacek, (and a poem from Michael Kurland). The authors are donating all the royalties from
the collection to preservation projects at Sir Arthur Conan Doyle’s former home, Undershaw.
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid heeft de planeten
gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen, maar het zonnestelsel
vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën. Spanningen zijn er in overvloed en de
mineraalrijke asteroïden gaan gebukt onder het gezag van machthebbers van de corporaties
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op Aarde en Mars. Hun lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de
immense wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden ondertussen op
een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het
uitbreken van een alomvattende oorlog in het universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden
aangevallen door een schip van de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan
het motief van de aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij
ontdekt meer, véél meer zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan van de complete
mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de drieste debutant en de finesse
van de doorgewinterde professional. Dit is sf van het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd
diep van onder de indruk ben.' George R.R. Martin

On science fiction authors
A critical history of Southwestern fiction, 1819-1918, with emphasis on forty major
novels. For contents, see Author Catalog.
This Book Includes A Selection From The Papers Presented On This Theme At The
Ugc Sponsored National Seminar Held In Pune In 1986.
Building on their insightful work on India’s 1998 and 1999 parliamentary elections,
distinguished scholars Ramashray Roy and Paul Wallace’s current book focuses on
the landmark elections of 2004. Bringing together contributors from India and abroad,
this volume adds to the body of work on electoral politics and social change in India,
and will be of interest to students and teachers of political science, journalists, as well
as the informed, general reader.
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