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Beschrijving van het volwassen worden van de schrijver in de jaren rond 1950 in Peru, waarbij hij de invloed van zijn tante en van een schrijver van radiohoorsplen ondergaat.
In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de familie Tulsi
trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de greep
van zijn schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs
voor de Literatuur bekroond.
Fascinerende geschiedenis van de Koh-i-Noor, het belangrijkste Britse kroonjuweel In 1849 nam de Britse Oost-Indische Compagnie het Sikhrijk in en werd de laatste sikhkeizer, Dalip Singh,
op 10-jarige leeftijd gevangengenomen. Niet alleen de rijkste delen in India kwamen zo in handen van de Britten, maar ook India´s meest waardevolle bezit: de Koh-i-Noor, de beroemdste
diamant van de wereld. De geschiedenis van de Koh-i-Noor is jarenlang eenzijdig belicht door de Britten, maar het was wel de meest geaccepteerde versie. Dalrymple en Anand laten zien dat
deze geschiedenis niet de juiste is en maken korte metten met alle mythes rondom de Koh-i-Noor. De juiste geschiedenis is er een van hebzucht, moord, marteling, kolonialisme en de toeeigening van de diamant tijdens een indrukwekkend deel van de geschiedenis van Zuid- en Centraal-Azië, die controversieel eindigt in het Britse Koninkrijk. Historici William Dalrymple en
Anita Anand zetten met dit boek een krachtige, erudiete en soms ook donkere geschiedenis neer van de diamant.
Unforgettable Stories For Children From The Masterly Pen Of R.K. Narayan After The Stupendous Success Of Malgudi Schooldays, R.K. Narayan S Chronicle Of The Escapades Of Swami
And His Friends, Comes Malgudi Adventures, Which Contains More Delightful Stories Of Children S Adventures In The Magical South Indian Small Town Of Malgudi. There Are The
Memorable Stories Of Babu, Who, In Trying To Set Up The Lights For His Sisters Navaratri Display, Manages To Plunge The Entire Household Into Darkness; Of A Snake Charmer Boy Who
Grows Up With A Monkey Named Rama As His Companion; And Of Raju, Who Decides To Become A Guide When A Train Station Is Built At Malgudi. Also Included Are The Fascinating
Stories Of Balu, Who Dumps His Father S Accounts Ledger In The Gutter; Of A Little Boy Who Finds Himself Lost On The Streets Of Malgudi Late One Night; Of Chandran, Who Falls Head
Over Heels In Love On The Banks Of The Sarayu One Evening; And Of The Hilarious Sequence Of Events That Unfolds When Raja The Tiger Decides To Seek Refuge In The Local School.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand maar ook tegen 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.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de
stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar
wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en
Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de
andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant
Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.

Crime, terrorism and security are in the forefront of current societal concerns. This edited volume presents research based on social network techniques showing how data from
crime and terror networks can be analyzed and how information can be extracted. The topics covered include crime data mining and visualization; organized crime detection;
crime network visualization; computational criminology; aspects of terror network analyses and threat prediction including cyberterrorism and the related area of dark web; privacy
issues in social networks; security informatics; graph algorithms for social networks; general aspects of social networks such as pattern and anomaly detection; community
discovery; link analysis and spatio-temporal network mining. These topics will be of interest to researchers and practitioners in the general area of security informatics. The
volume will also serve as a general reference for readers that would want to become familiar with current research in the fast growing field of cybersecurity.
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’.
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This book shows how the Bhagavad G?t? (part of the great Indian epic — the Mah?bh?rata) can be approached as a powerful tool for change management and as a catalyst for
organizational transformation. It presents time-tested leadership strategies drawn from the Bhagavad G?t? that are relevant for today’s leaders. This book focuses on how to
harmonize the needs of the individual with the needs of society, and by extension, how to harmonize the needs of employees and the organization. It employs an inside-out
leadership development approach based on Self-knowledge and Self-mastery, the two highly important areas for practicing effective Self-leadership. The G?t? is a non-sectarian
spiritual text with a universal message for living a life of meaning, purpose, and contribution and for leading from our authentic self. It shows how to manage oneself, as a
necessary prelude to leading others. Students and organizational leaders will learn to integrate leadership function more effectively into all aspects at the individual, team, and
institutional level.
This book is designed for the way we learn and intended for one-semester course in Design and Analysis of Algorithms . This is a very useful guide for graduate and
undergraduate students and teachers of computer science. This book provides a coherent and pedagogically sound framework for learning and teaching. Its breadth of coverage
insures that algorithms are carefully and comprehensively discussed with figures and tracing of algorithms. Carefully developing topics with sufficient detail, this text enables
students to learn about concepts on their own, offering instructors flexibility and allowing them to use the text as lecture reinforcement.Key Features:" Focuses on simple
explanations of techniques that can be applied to real-world problems." Presents algorithms with self-explanatory pseudocode." Covers a broad range of algorithms in depth, yet
makes their design and analysis accessible to all levels of readers." Includes chapter summary, self-test quiz and exercises at the end of each chapter. Key to quizzes and
solutions to exercises are given in appendices.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar
een klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De
hoogte komt overeen met het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en
naar een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens.
De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar het is ook een satire over de
menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en belachelijk. Daarnaast kon het behalve als
een vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902
is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek commentator,
die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in talloze genres.
Vier kinderen en een hond proberen een lang gezochte goudschat op te sporen. Vanaf ca. 9 jaar.
Dit is een volledige nieuwe presentatie en een nieuwe vertaling van de inspirerende lezingen van Swami Vivekananda (1863-1902), die hij in de wintermaanden van eind 1895
en het begin van 1896 in New York over 'Karma Yoga, het geheim van werk' gaf. Deze vertaling is gebaseerd op de Engelse publicatie van E.T. Sturdy uit 1896 en onthult
verassend nieuwe en niet eerder in het Nederlands gepubliceerde passages.
Broadly speaking, Indian English (IE) is that variety of English used by a large number of educated Indians as a second language. Kachru (1983) used the term ‘Indian English’
for the variety of English used generally in the South Asian countries. David Crystal (2003) observes that in India the numbers of English speakers outrank the combined number
of speakers in USA and UK. A considerable body of creative writing is also produced in English and is increasing steadily. Writers like Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja
Rao, and Arundhati Roy, have become part of India’s literary tradition and they may continue to hold their status in world literature too. The use of Indian English in different
domains in interaction with other regional languages has resulted in its development and recognition as a distinct variety in its own right. It is an attempt to study the styles of two
of the prominent writers of Indian English, namely R.K. Narayan and Arundhati Roy by examining the different linguistic and literary aspects as reflected in their selected
fictions—R.K. Narayan’s “Swami and Friends” (SF) and “The Guide” (TG) and Arundhati Roy’s “The God of Small Things” (GST). An examination of selected fictions of the two
writers of this study has shown that stylistic analysis can be a rich field of enquiry in Indian English. Studies of the present kind can be used as a source material for applied
linguistics. They can be extended for a comparative study of stylistic traits of Indian writers and non-Indian writers. The study suggests the possibility of further research in
comparative stylistic studies in Indian English fiction, on the one hand, and American, British, or Australian fiction, on the other. Our comparison of the two writers, one of the
colonial period and the other belonging to the post-colonial period, suggests that a more extensive stylistic study of Indian writing in English is called for to understand the
changing phases of English in the socio-cultural ethos of the Indian society. The book is organized as follows: Chapter-I is an introduction to Indian English, its importance and
the objective of the research. Chapter-II deals with review of literature on Indian English as well as stylistic studies in Indian English fiction. Chapter-III is concerned with a brief
introduction to the texts chosen for study. Chapter-IV discusses the methodology adopted in the study. Chapter-V deals with the results of the study and makes a comparison
between the two authors’ styles. Chapter-VI consists of a summary of the research and concludes with suggestions regarding further research needs.
Chapter wise and Topic wise introduction to enable quick revision. Coverage of latest typologies of questions as per the Board latest Specimen papers Mind Maps to unlock the
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imagination and come up with new ideas. Concept videos to make learning simple. Latest Solved Paper with Topper’s Answers Previous Years’ Board Examination Questions
and Marking scheme Answers with detailed explanation to facilitate exam-oriented preparation. Examiners comments & Answering Tips to aid in exam preparation. Includes
Topics found Difficult & Suggestions for students. Dynamic QR code to keep the students updated for 2021 Exam paper or any further CISCE notifications/circulars
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en
vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In
'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans
meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter
bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd,
en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de beren op de weg en niet de
bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in
ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot fantastische
resultaten.
Nadat een jongeman vijf jaar in de gevangenis heeft doorgebracht vanwege een valse beschuldiging van verkrachting, probeert de jonge vrouw die hem beschuldigd heeft met zichzelf in het reine te komen
en de aangerichte schade te herstellen.
Srimad-Bhagavatam, an epic philosophical and literary classic, holds a prominent position in India's voluminous written wisdom. The timeless wisdom of India is expressed in the Vedas, ancient Sanskrit texts
that touches upon all fields of human knowledge. Originally preserved through oral tradition, the Vedas were first put into writing by Srila Vyasadeva, the "literary incarnation of God." After compiling the
Vedas, Srila Vyasadeva was inspired by his spiritual master to present their profound essence in the form of Srimad-Bhagavatam. Known as "the ripened fruit of the tree of Vedic literature," SrimadBhagavatam is the most complete and authoritative exposition of Vedic knowledge. After writing the Bhagavatam, Vyasa taught it to his son, Shukadeva Goswami, who later spoke the Bhagavatam to
Maharaja Parikshit in an assembly of sages on the bank of the sacred Ganges River. Although Maharaja Parikshit was a great rajarshi (saintly king) and the emperor of the world, when he received notice of
his death seven days in advance, he renounced his entire kingdom and retired to the bank of the Ganges to seek spiritual enlightenment. The questions of King Parikshit and Shukadeva Goswami's
illuminating answers, concerning everything from the nature of the self to the origin of the universe, are the basis of Srimad-Bhagavatam. This edition of Bhagavatam is the only complete English translation
with an elaborate and scholarly commentary, and it is the first edition widely available to the English-reading public. This work is the product of the scholarly and devotional effort of His Divine Grace A. C.
Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the world's most distinguished teacher of Indian religious and philosophical thought. His Sanskrit scholarship and intimate familiarity with Vedic culture combine to reveal to
the West a magnificent exposition of this important classic.
Een schrijfster van romantische verhalen onttrekt zich op het allerlaatste moment aan een rijk verstandshuwelijk.
Swami is ten years old, and life for him consists mainly of having adventures with his friends, avoiding the misery of homework, and coping as best as he can with the teachers and other adults he encounters.
His greatest passion is the M CC - the Malgudi Cricket Club - which he founds together with his friends: his greatest day is when the examinations are over and school breaks up - a time for revelry and
cheerful ritousness. But the innocent and impulsive Swami lands in trouble when he is carried away by the more serious unrest of India in 1930. Somehow he gets himself expelled from two schools in
succession, and when things have gone quite out of hand he is forced to run away from home ... This is far more than a simple narrative of Swami's adventures - charming and entertaining as they are. By the
delicate sympathetically observed, the author establishes for us the child's world as the child himself sees it: and beyond, the adult community he will one day belong to - in Swami's case, the town of Malgudi,
which provides the setting of almost all Narayan's later novels.
R.K. Narayan And His Social Perspective Deals With The Caste-Ridden Hindu Society Which Narayan Presents In His Novels. His Characters Are Fatalists With Explicit Faith In The Invisible. The Book
Presents Their Half¬Hearted Attempts At Self-Assertion. However, Their So-Called Sentimentalism Does Not Bear Fruit And They Fall Back To Their Former Position Accepting Defeat In Life.The Book
Brings Out Vividly Narayan S Atti¬Tude To Life, His Firm Grip Of Hindu Ethos Of Which He Is The Product, And His Failure To Come Out Of It, Though The West Wind Has Blown Much Of Its Dust.However
Detached He Sounds Himself To The Readers, His True Spirit Finds Vivid Expression In The Book. At Any Rate R.K. Narayan Is A Thoroughly Indian Novelist Par Excellence, And The Aspect Is Hardly To Be
Overlooked.
SuperSummary, a modern alternative to SparkNotes and CliffsNotes, offers high-quality study guides for challenging works of literature. This 37-page guide for "Swami and Friends" by RK Narayan includes
detailed chapter summaries and analysis covering 19 chapters, as well as several more in-depth sections of expert-written literary analysis. Featured content includes commentary on major characters, 25
important quotes, essay topics, and key themes like Innocence of Youth and The Friction of British-Colonial Rule.

Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt
beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de
grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij
stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij
weet dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een
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bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal geschreven
worden in bloed.
Selectie uit lezingen, artikelen en brieven van de auteur, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de verspreiding van advaita-vedanta in het Westen.
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