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The Audacity To Win How Obama Won And How We
Can Beat The Party Of Limbaugh Beck And Palin
In the forty-year span between 1968 and 2008, the United States underwent great change in
nearly every avenue of life—economics, social mores, demographics, technology, and, of
course, politics. The way Americans chose Richard Nixon as their president was very different
from the way they chose Barack Obama. The process of selecting Obama was more open and
inclusive in a number of ways. In Grant Park, Candice J. Nelson examines the democratization
of the presidential election process over four turbulent decades. Nelson examines her topic
through the metaphor of Chicago's famous Grant Park. During the tumultuous Democratic
Party convention of 1968, thousands of young people and African Americans rioted in Grant
Park after being excluded from the nomination process. In 2008, on the other hand, thousands
again jammed the park, but this time they were celebrating the convincing victory of their first
African American president. A lot had to happen in American politics during that forty-year
period before Obama could emerge victoriously from the Windy City. In Grant Park, Nelson
explains how changes in technology, finance laws, party rules, political institutions, and the
electorate itself produced the stunning turnaround, and how presidential selection might
change again heading toward November 2012 and beyond. "The presidential election of 2012
will bear little resemblance to the 1968 election. Americans will have more opportunities to
participate in the election, and the electorate will be more diverse. While the campaign finance
system continues to challenge the democratization of presidential elections, the overall picture
of presidential elections is one much more democratic than demonstrators faced in Grant Park
in the summer of 1968."—From Grant Park
'Het boek is een must-read, goed geschreven, goed geïnformeerd, up to date - ik heb het één
in ruk uitgelezen.' Harm Ede Botje, Vrij Nederland **** 'Overtuigend.' - de Volkskrant 'In zijn
biografie belicht hij de schaduwkanten van Trumps carrière, de rechtszaken en controverses.' Trouw 'Het boek tekent Trump als een rasoplichter met dictatoriale neigingen.'- NRC
Handelsblad 'The Making of Donald Trump' van David Cay Johnston is een onthullende visie
op Trumps leven en werk. Na de hectische Amerikaanse verkiezingen zit er vanaf 20 januari
2017 een nieuwe president in het Witte Huis: Donald Trump. 'The making of Donald Trump' is
een toegankelijke biografie waarin Johnston het verhaal vertelt van een jongen uit Queens die
uitgroeide tot een wereldwijde tv-beroemdheid. Trump is een meester in de omgang met de
media en een onvermoeibare ondernemer. Maar zijn loopbaan is verre van smetteloos. Door
de jaren heen zijn rechtszaken en controverses zijn deel. 'The Making of Donald Trump' biedt
een volledig beeld van Trumps leven en werk: van de oorsprong van zijn familiefortuin tot de
groei van zijn zakenimperium; van het begin van zijn carrière tot zijn verrassende presidentiële
campagne. Puttend uit interviews, financiële gegevens, gerechtelijke documenten en publieke
verklaringen uit een periode van tientallen jaren, biedt David Cay Johnston ons een
diepgaande blik op de man die door velen onderschat werd en nu president van de Verenigde
Staten is. David Cay Johnston is een veelvuldig onderscheiden onderzoeksjournalist, die
Donald Trump al jarenlang intensief volgt. In 2001 won hij de prestigieuze Pullitzer Prize. Hij
werkte onder andere voor The New York Times en is columnist voor The Daily Beast en USA
Today. Voor deze geactualiseerde editie van The Making of Donald Trump herschreef hij het
nawoord. 'Een treffend overzicht van de carrière van Trump. Johnston, die het vastgoedbedrijf
bijna drie decennia heeft gevolgd, schreef een vernietigende aanklacht tegen het creatieve
boekhouden van Trump en tegen zijn zakelijke praktijken.' - The New York Times
'Onderzoeksjournalistiek op zijn best.' - USA Today 'Een verwoestende aanval op de
Republikeinse presidentskandidaat. Johnston ontwart de knoop van leugens waarop Trumps
presidentiële campagne tot nu toe is gebaseerd.' - The Independent
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This text offers a critique of Barack Obama's presidency and a powerful case that progressives
should not give up on Obama. Obama has been a bitter disappointment in many ways, Dorrien
contends, yet he also has historic achievements to his credit that are too often discounted.
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack
Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar
zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten
in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van
zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van
4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze
welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast
biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de
internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation
Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige
van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale
financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om
zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen
strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de
ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot
de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de
opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over
de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de
boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op
het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in
eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had
op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn
onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het
geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd
mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat
democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en
wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
1992 was a pivotal moment in African American history, with the Rodney King riots providing
palpable evidence of racialized police brutality, media stereotyping of African Americans, and
institutional discrimination. Following the twentieth anniversary of the Los Angeles uprising, this
time period allows reflection on the shifting state of race in America, considering these stark
realities as well as the election of the country's first black president, a growing African
American middle class, and the black authors and artists significantly contributing to America's
cultural output. Divided into six sections, (The African American Criminal in Culture and Media;
Slave Voices and Bodies in Poetry and Plays; Representing African American Gender and
Sexuality in Pop-Culture and Society; Black Cultural Production in Music and Dance; Obama
and the Politics of Race; and Ongoing Realities and the Meaning of 'Blackness') this book is an
engaging collection of chapters, varied in critical content and theoretical standpoints, linked by
their intellectual stimulation and fascination with African American life, and questioning how
and to what extent American culture and society is 'past' race. The chapters are united by an
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intertwined sense of progression and regression which addresses the diverse dynamics of
continuity and change that have defined shifts in the African American experience over the
past twenty years.
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en
haar broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer
deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian
Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven
bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton,
waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn,
tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen
een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig
geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de
beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en
gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt
ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het
presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde
persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke
openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering
van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht
gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn verhaal voert
ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door
momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot
diep in de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te
blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar
verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we
worden?
Ta-Nehisi Coates op rassenpolitiek tijdens en na het Obama-tijdperk Van de allereerste zwarte
president van de Verenigde Staten naar de verkiezing van de man die door Coates wordt
omschreven als de 'eerste witte president' van Amerika, Donald Trump. Het contrast kon
nauwelijks groter zijn. En toch is dit niet de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat er
na acht jaar van hoopvolle vooruitgang ineens een drastische koerswijziging plaatsvond. 'We
waren acht jaar aan de macht,' zo klonk de klaagzang van zwarte politici toen de witte
overheersing terugkeerde in het zuiden van de VS na een periode tijdens de Reconstructie
waarin er een einde leek te komen aan de rassenscheiding. Coates verbindt het heden met dit
tragische verleden en onderzoekt het presidentschap van Barack Obama en hoe de radicale
ommekeer in Amerika tot stand is gekomen – en hoe het verleden toch altijd aanwezig blijft.
Het boek bestaat uit een selectie van Coates' meest iconische publicaties voor The Atlantic en
acht nieuw geschreven essays waarin hij een hartverscheurende kijk geeft op de problemen
rondom racisme, rassenpolitiek, de Black Lives Matter-beweging en white supremacy in de
Verenigde Staten.
What happens when the world’s greatest literary icon dies before she finishes the final book in
her best-selling series? And what happens when she leaves that book in the hands of her
unstable, neurotic daughter, who swears she’s not a real writer? Sara Grayson is a thirty-twoyear-old greeting card writer about to land the toughest assignment of her life. Three weeks
after the death of her mother—a world-famous suspense novelist—Sara learns that her mother’s
dying wish is for her to write the final book in her bestselling series. Sara has lived alone with
her dog, Gatsby, ever since her husband walked out with their Pro Double Waffle Maker and
her last shred of confidence. She can’t fathom writing a book for thirty million fans—not when
last week’s big win was resetting the microwave clock. But in a bold move that surprises even
herself, Sara takes it on. Against an impossible deadline and a publisher intent on sabotaging
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her every move, Sara discovers that stepping into her mother’s shoes means stumbling on
family secrets she was never meant to find—secrets that threaten her mother’s legacy and the
very book she’s trying to create.

Michael Palin maakte al een Reis rond de wereld in 80 dagen, reisde Van pool tot pool,
De cirkel rond, In het spoor van Hemingway, door de Sahara en over de Himalaya. Dit
keer blijft hij dichter bij huis: Het nieuwe Europa van Michael Palin is het verslag van de
rondreis die hij maakte voor de BBC, langs 21 landen in Midden- en Oost-Europa. 'Het
Nieuwe Europa is een eyeopener,' zegt Palin. 'Ik ben diep onder de indruk geraakt van
de rijkdom en de verscheidenheid in landschap, taal, cultuur en tradities. Maar naast
alle verschillen is er ook veel wat ons Europeanen bindt: onze geschiedenis, onze
manier van leven. Het idee van één Europa is voor het eerst in mijn leven iets voor mij
gaan betekenen.' In Het nieuwe Europa van Michael Palin, gebaseerd op zijn
dagboekaantekeningen, doet Palin op zijn bekende en charmante manier verslag van
een rondreis vol bijzondere belevenissen en verrassende ontmoetingen.
Ze hebben allemaal hun redenen om soldaat te worden. Ze hebben allemaal hun
dromen en illusies. Op het moment dat ze gedropt worden in de bloedhete Vietnamese
jungle zijn het gewone jonge mannen, met totaal verschillende achtergronden. Ze
hebben geen idee wat ze te wachten staat en zijn niet voorbereid op de waanzin van de
oorlog. Bedreigd door een onzichtbare vijand, uitgeput door ontberingen en afgesneden
van elke vorm van menselijkheid, gaat hun eigen identiteit echter al snel verloren en
veranderen ze in vechtmachines of ze draaien door.Vuurvelden is James Webbs
indringende klassieker over de Vietnamoorlog, de meest controversiële oorlog die
Amerika in de vorige eeuw voerde. Een onvergetelijke roman vol bijtend realisme,
poëtische kracht en messcherpe observaties.
Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de aandachtseconomie’
schreef Jenny Odell een krachtige kritiek op de kapitalistische krachten die om onze
aandacht strijden. Niets is vandaag de dag moeilijker dan nietsdoen. Maar in een
wereld waarin we er alleen maar toe doen als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen
misschien wel de belangrijkste vorm van verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de
kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. We gaan anders denken over
productiviteit, krijgen opnieuw verbinding met onze omgeving en ontdekken weer
betekenisvolle vormen van geluk en echte aandacht.
Lieve Edward van Ann Napolitano is een overrompelend mooi familieverhaal dat je niet
meer loslaat. Een vliegtuig stort neer. Alle passagiers overlijden behalve één, een
twaalfjarige jongen genaamd Edward. Edward wordt opgevangen door zijn oom en
tante, en probeert zijn nieuwe leven te begrijpen. Hij is een beroemdheid: als hij naar
school gaat, staan mensen langs de kant en maken ze foto’s. Hij is het wonderkind dat
overleefde. De enige aan wie Edward echt steun heeft is zijn buurmeisje Shay, de
beste vriendin die je je maar kunt wensen. Samen doen zij een onverwachte
ontdekking die hen naar antwoorden op de diepste vraag leidt: wie ben je als je alles
kwijt bent geraakt? ‘Betoverend mooie roman voor de fans van Kamer en Extreem luid
en ongelofelijk dichtbij.’ Chloe Benjamin, auteur van De onsterfelijken in The New York
Times 'Buitengewoon.’ Marian Keyes, auteur van o.a. Nu even niet ‘Het beste boek
over een jong persoon dat ik sinds Emma Donoghues Kamer heb gelezen. En als er
enige gerechtigheid in de wereld is, wordt het een fenomeen: buitengewoon verhaal,
geweldig geschreven, absoluut the real deal.’ John Boyne, auteur van o.a. De jongen
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in de gestreepte pyjama
This collection of essays examines the efforts of policymakers from three presidential
administrations to produce lasting policy changes.
"With lively prose and sensitivity to context, this book offers a sweeping, authoritative
history of the Obama presidency, focusing particularly on its impact and meaning vis-àvis African Americans. This interpretative account captures the America that made
Obama's White House years possible, while at the same time rendering the America
that resolutely resisted the idea of a Black chief executive, thus making conceivable the
ascent of his most unlikely of successors"-Een inspirerend verhaal van een wereldwijd icoon, nu met exclusief nawoord voor de
Nederlandse editie 'Het is een lofzang op de eerste zwarte vrouw in het Witte Huis.' –
De Telegraaf Met kundige verslaggeving, een boeiende vertelwijze en oog voor detail
volgt Peter Slevin Michelle Obama; van haar jeugd in de gesegregeerde South Side
van Chicago tot haar rol als First Lady in het Witte Huis. Hij gaat in op haar
beproevingen aan de Princeton Universiteit en Harvard Law School tijdens de op
racistisch gebied bewogen jaren tachtig. Ook de dilemma’s waar zij voor stond, terwijl
zij in Chicago hard aan haar carrière werkte, een gezin grootbracht én haar man hielp
om president van de Verenigde Staten te worden, komen aan bod. Van de lessen die
ze leerde in Chicago tot het gedachtegoed die zij uitdraagt als een van de meest
bewonderde vrouwen ter wereld: Michelle Obama is een verfrissende en meeslepende
vertelling van een bijzondere, krachtige vrouw. Peter Slevin heeft tijdens zijn
journalistieke carrière uitgebreid geschreven over Barack en Michelle Obama, en over
de politieke campagnes en beleidsdebatten in Amerika. Hij heeft tien jaar gewerkt voor
The Washington Post en werkt momenteel als professor aan de Medill School of
Journalism van de Northwestern University. Zijn biografie Michelle Obama werd
genomineerd voor de PEN/Jacqueline Bograd Weld Award for Biography en stond in de
Booklist’s Top Ten Biographies of 2015. 'Een must-read... Een belangrijke biografie...
Slevin behandelt de first lady en haar prestaties met oog voor detail en de nuance die
het verdient.' – Elle Magazine
In dit boek maakt Barack Obama waar wat hij in ‘Dromen van mijn vader’ beloofde: te
laten zien hóé je het verschil kan maken in de politiek. In ‘De herovering van de
Amerikaanse droom’ legt hij de blauwdruk voor de politieke filosofie waarmee hij
campagne zou voeren, en uiteindelijk president zou worden. Obama is zowel overtuigd
als vervuld van zijn idealen, maar hij is ook praktisch. Amerika moet een minder
verdeeld land worden, er moet verbetering komen in de levens van mensen met lage
inkomens, en toenadering worden gezocht tussen de verschillende etnische
groeperingen; het zijn enkele van de ambitieuze uitgangspunten waarmee Obama de
verkiezingen in ging. ‘De herovering van de Amerikaanse droom’ geeft een unieke kijk
in de Amerikaanse politiek en de invloed ervan op het dagelijks leven, en in het
persoonlijk leven van Barack en Michelle Obama en hun weg naar de top.
Fascinating look at the challenges faced by John F. Kennedy and Barack Obama in
their quests to win the presidency.
Enter The Audacity to Win Book Club Discussion Contest Watch David Plouffe discuss
The Audacity to Win on "Meet the Press" David Plouffe not only led the effort that put
Barack Obama in the White House, but he also changed the face of politics forever and
reenergized the idea of democracy itself. The Audacity to Win is his story of that
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groundbreaking achievement, taking readers inside the remarkable campaign that led
to the election of the first African American president. For two years Plouffe worked side
by side with Obama, charting the course of the campaign. His is the ultimate insider’s
tale, revealing both the strategies that delivered Obama to office and how the candidate
and campaign handled moments of great challenge and opportunity. Moving from the
deliberations about whether to run at all, through the epic primary battle with Hillary
Clinton and the general election against John McCain, Plouffe showcases the high-wire
gamesmanship that fascinated pundits and the drama and intrigue that captivated a
nation. The Audacity to Win chronicles the arrival of a new moment in American life at
the convergence of digital technology and grassroots organization, and the exciting
possibilities revealed by a campaign that in many ways functioned as a $1 billion startup with laser-like focus and discipline. In this extraordinary book, David Plouffe unfolds
one of the most important political stories of our time, one whose lessons are not limited
to politics, but reach to the greatest heights of what we dream about for our country and
ourselves. Watch a Video
In this first scholarly reflection on the 2012 elections, a distinguished cast of
contributors enlightens students, scholars, and serious political readers about the
issues involved in one of the most polarised presidential elections in history. The book
includes groundbreaking research on e-politics and online fund-raising, the role of race,
class, and gender, and the influence of the Tea Party, Occupy, the economic crisis, and
other actors and factors in the election. Characterised by diversity, liveliness, and datainformed analysis, Winning the Presidency 2012 captures the highlights as well as
looking ahead.
Barack Obama's stunning victory in the 2008 presidential election will go down as one
of the more pivotal in American history. Given America's legacy of racism, how could a
relatively untested first-term senator with an African father defeat some of the giants of
American politics? In The Obama Victory, Kate Kenski, Bruce Hardy, and Kathleen Hall
Jamieson draw upon the best voter data available, The National Annenberg Election
Survey, as well as interviews with key advisors to each campaign, to illuminate how
media, money, and messages shaped the 2008 election. They explain how both sides
worked the media to reinforce or combat images of McCain as too old and Obama as
not ready; how Obama used a very effective rough-and-tumble radio and cable
campaign that was largely unnoticed by the mainstream media; how the Vice
Presidential nominees impacted the campaign; how McCain's age and Obama's race
affected the final vote, and much more. Briskly written and filled with surprising insights,
The Obama Victory goes beyond opinion to offer the most authoritative account
available of precisely how and why Obama won the presidency.
While attacks from the right on Barack Obama and his administration have been
unrelenting, American Progressives have not shrunk away from harsh words for a
presidents whose election they once pronounced an historic triumph. Gary Dorrien
revisits Obama's road to the White House and devotes chapters to critical issues of his
presidency, including the economic crisis, health care reform debate, war and foreign
policy, banking regulation, and the budget deficit.
American voters will be empowered by this revealing, behind-the-scene exposé of the
marketing strategies and tactics political candidates use to win their hearts, minds,
donations, and votes. • "Promise meters" with which to evaluate candidate campaign
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promises and marketing strategies • Charts and tables that summarize information
about political marketing, including presidential campaign slogans, political fundraising
regulations, and results • Sidebars highlighting campaign quotes and calling out key
points • Enlightening, chapter-by-chapter summaries of lessons learned to empower
voters to resist political campaign marketing manipulation
Barack Obama's success in becoming President of the United States meant that he
dramatically changed the face that his country presented to the world. In this bestselling
book, Barack Obama discusses the importance of empathy in politics, his hopes for a
different America with different policies, and how the ideals of its democracy can be
renewed. With intimacy and self-deprecating humour, Obama describes his
experiences as a politician and balancing his family life with his public vocation. His
search for consensus and his respect for the democratic process inform every
sentence. A senator and a lawyer, a professor and a father, a Christian and a sceptic,
Barack Obama has written a book of transforming power that will inspire people the
world over.
Over the course of American political history, political elites and organizations have
often updated their political communications strategies in order to achieve longstanding
political communication goals in more efficient or effective ways. But why do successful
innovations occur when they do, and what motivates political actors to make choices
about how to innovate their communication tactics? Covering over 300 years of political
communication innovations, Ben Epstein shows how this process of change happens
and why. To do this, Epstein, following an interdisciplinary approach, proposes a new
model called "the political communication cycle" that accounts for the technological,
behavioral, and political factors that lead to revolutionary political communication
changes over time. These changes (at least the successful ones) have been far from
gradual, as long periods of relatively stable political communication activities have been
disrupted by brief periods of dramatic and permanent transformation. These
transformations are driven by political actors and organizations, and tend to follow
predictable patterns. Epstein moves beyond the technological determinism that
characterizes communication history scholarship and the medium-specific focus of
much political communication work. The book identifies the political communication
revolutions that have, in the United States, led to four, relatively stable political
communication orders over history: the elite, mass, broadcast, and (the current)
information orders. It identifies and tests three phases of each revolutionary cycle,
ultimately sketching possible paths for the future. The Only Constant is Change offers
readers and scholars a model and vocabulary to compare political communication
changes across time and between different types of political organizations. This
provides greater understanding of where we are currently in the recurring political
communication cycle, and where we might be headed.
The forty-fourth president's campaign manager reveals the strategies that he credits
with Obama's successful primary and general elections, explaining how a combination
of technology and grassroots organization is revolutionizing politics.
In this inside assessment of Barack Obama's foreign policy legacy, Derek Chollet
tackles the prevailing consensus to argue that Obama has profoundly altered the
course of American foreign policy for the better and positioned the United States to lead
in the future. The Long Game combines a deep sense of history with new details and
Page 7/12

Get Free The Audacity To Win How Obama Won And How We Can Beat The
Party Of Limbaugh Beck And Palin
compelling insights into how the Obama Administration approached the most difficult
global challenges. With the unique perspective of having served at the three national
security power centers during the Obama years -- the White House, State Department,
and Pentagon -- Chollet takes readers behind the scenes of the intense struggles over
the most consequential issues: the wars in Iraq and Afghanistan, the meltdown of Syria
and rise of ISIS, the Ukraine crisis and a belligerent Russia, the conflict in Libya, the
tangle with Iran, the turbulent relationship with Israel, and the rise of new powers like
China. An unflinching, fast-paced account of U.S. foreign policy, The Long Game
reveals how Obama has defied the Washington establishment to redefine America's
role in the world, offering important lessons for the next president.
The rise of Barack Obama is one of the great stories of this century: a defining moment
for America, and one with truly global resonance. This is the book of his phenomenal
journey to election. Through extensive on-the-record interviews with friends and
teachers, mentors and disparagers, family members and Obama himself, David
Remnick has put together a nuanced, unexpected and masterly portrait of the man who
was determined to become the first African-American President. Most importantly, The
Bridge argues that Obama imagined and fashioned an identity for himself against the
epic drama of race in America. In a way that Obama's own memoirs cannot, it
examines both the personal and political elements of the story, and gives shape not
only to a decisive period of history, but also to the way it crucially influenced, animated
and motivated a gifted and complex man.
De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan
beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en
theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet
aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald een keuze is in 'Liefde is
voor losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De
vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen.
Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in
de war schopt. Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat
haar overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als
Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont
tegenwoordig in Londen, maar ze groeide op in Duitsland en de Verenigde Staten.
'Liefde is voor losers' is haar debuut.
een schokkende reconstructie van Trumps eerste termijn als president door twee
topjournalisten met ongeëvenaarde toegang tot het Witte Huis In 2020 gaan de
Amerikanen weer naar de stembus om een president te kiezen. Wat zou nog vier jaar
Trump betekenen? Philip Rucker en Carol Leonnig nemen afstand van de dagelijkse
waan van breaking news en Twitter voor een reconstructie van de eerste ambtstermijn.
Op basis van meer dan 200 bronnen in en om het Witte Huis wordt een schokkend
beeld geschetst van de dagelijkse gang van zaken in het Oval Office en van Trumps
ontmoetingen met buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek van Robert
Mueller over Russische inmenging en de impeachment van het Huis van
Afgevaardigden boven Trumps hoofd hangen, proberen zijn ambtenaren voortdurend
de veroorzaakte rommel op te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld van
de unieke invulling die Trump heeft gegeven aan het presidentschap. Volgens hen is
het een vergissing om deze slechts als chaos te beschouwen. De pogingen van Donald
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Trump om de Amerikaanse instituties en internationale bondgenootschappen op de
proef te stellen, zijn succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef verslaggeving
over het Witte Huis bij The Washington Post en versloeg eerder de verkiezingen van
2012 en 2016 en de regering-Obama. Carol Leonnig is onderzoeksjournalist bij The
Washington Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won ze de Pulitzerprijs voor haar
artikel over wangedrag bij de Geheime Dienst en in 2017 (samen met Rucker) voor
Ruslands inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Beiden zijn vaste
gasten bij tv-zender MSNBC.
The election of the first African-American president raised enormous expectations. As a
candidate, Barack Obama embodied and campaigned on the idea of “Hope” and
“Change”. Most presidents usually fall short of their lofty campaign promises. Yet,
because Obama’s promises were loftier than most, the gap between the campaign’s
rhetoric and the drab reality of leading the US administration appeared more stark.
Barack Obama came to power at a time when polarization within elected officials, the
electorate and society at large was growing. Despite the balm of his rhetoric of unity
and his efforts to appeal to Republicans, his presidency seemed to supercharge this
dynamic. To a large portion of conservatives, he was an illegitimate dictator determined
to destroy the American way of life and a weak commander in chief who surrendered
US supremacy on the world stage. To many Democrats, he was the symbol of
America’s forward stride in race relations, a brilliant orator with a steady hand at the
helm that took the country out of the depth of the Great Recession and the quagmire of
Iraq, while finally providing every American with health insurance, making it possible for
same-sex couples to get married and ridding the world of Bin Laden. Obviously, both
visions cannot be true. Fortunately, the study of his presidency offers a way out of the
trap of hagiographies and negative pamphlets to look at the power of his office and the
limits that he faced.
Hillary Rodham Clinton doet van binnenuit verslag over de crises, keuzes en
catastrofes die ze heeft meegemaakt in de vier jaar waarin ze minister van
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten is geweest en beschrijft hoe haar kijk op
de toekomst daardoor is beïnvloed. Een onthullende kijk achter de schermen van de
internationale diplomatie. `We komen in het leven allemaal voor cruciale keuzes te
staan, schrijft ze aan het begin van haar persoonlijke kroniek van vier jaar waarin ze in
het middelpunt stond van de wereldpolitiek. `Het leven draait om het maken van dat
soort keuzes. Onze keuzes en hoe we daarmee omgaan bepalen wat voor mensen we
worden. Na de presidentsverkiezingen van 2008 verwachtte ze dat ze voor de staat
New York zou terugkeren in de Senaat. Maar tot haar verbazing vroeg de man die haar
in de strijd om de Democratische nominatie had verslagen, de pas verkozen president
Barack Obama, haar om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Dit boek is de
neerslag van de vier uitzonderlijke, historische jaren die volgden, en van de keuzes
waarvoor zij en haar collegas kwamen te staan. Clinton en Obama moesten gehavende
bondgenootschappen oplappen, een eind maken aan twee oorlogen en een antwoord
zoeken op een wereldwijde financiële crisis. Ze kregen te maken met een steeds
sterkere concurrent, China, met bedreigingen vanuit Iran en Noord-Korea en met de
Arabische Lente die het Midden-Oosten in vuur en vlam zette. Hillary Clinton biedt de
lezer een masterclass in internationale diplomatie op het hoogste niveau. Ze geeft ook
heet van de naald haar kijk op hoe macht `slim kan worden aangewend om veiligheid
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en voorspoed te brengen in een wereld waarin de Verenigde Staten een land blijven
waar niemand omheen kan.
Since David Plouffe helped design the plan that brought candidate Obama to the White
House, the lessons of that plan have become only more relevant. Today, conservative
forces led by figures like Sarah Palin and Glenn Beck threaten to derail the tremendous
promise of Democrats’ recent gains, making the next election—and the ones beyond
it—even more crucial. In this update to his bestselling book, The Audacity to Win, Plouffe
shows how Democrats can build on the historic campaign of 2008 to keep winning
elections and keep the country on the right path. Featuring an insider’s breakdown of
recent and future challenges, including the epic struggle and triumph of passing the
health care bill, 2010 and Beyond offers a perfect prescription for the Left as it works to
build a better nation for generations to come.

The Audacity to WinHow Obama Won and How We Can Beat the Party of
Limbaugh, Beck, and PalinPenguin Books
In ‘Dromen van mijn vader’ vertelt Barack Obama helder, meeslepend en
zonder vals sentiment hoe hij als zoon van een zwarte Afrikaanse vader en een
witte Amerikaanse moeder probeert een betekenisvol Amerikaans leven te
leiden. Hij is opgevoed door zijn moeder; zijn vader was de grote afwezige, een
figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn vader is omgekomen bij een
verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar zijn wortels. Via Kansas
en Hawaï reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij zijn Afrikaanse familie ontmoet.
Daar leert hij over de familie waaruit hij is voortgekomen, en hij neemt zich voor
het zelf anders te doen. Dat was het begin van een fenomenale carrière als
advocaat, senator en uiteindelijk: president.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie
was gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een
ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook
heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de
Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige
kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou overtreffen
en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te
maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis
die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met de
onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Traditional Chinese edition of The Audacity to Win by David Plouffe. Plouffe was
Senator Obama's campaign manager of the 2008 presidential campaign. This is
an inside look of the campaign. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de
geschiedenis Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de
geschiedenis. Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de
campagne, Russische inmenging en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte.
Een boek voor iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd in 2016. ‘In het
verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig moest zijn in het openbaar.
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Alsof ik moest koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik nu compleet
varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van alle
beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary hoe het was om de eerste
vrouwelijke presidentskandidate te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd
door ongekende dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet had
kunnen bedenken, Russische inmenging en een opponent die alle regels aan zijn
laars lapte. In What happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen tegen
Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze omging met alle kritiek die ze
kreeg en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor de
verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of verslagen. Met haar meest
persoonlijke memoires tot nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er
echt is gebeurd in 2016.
Een modern, waargebeurd sprookje vol drama, liefde & vriendschap - maar dan
in het beroemdste kantoor ter wereld! Beck is 25 wanneer ze in 2012 per ongeluk
in het Witte Huis belandt. Ze is net in Washington DC komen wonen en probeert
zo goed en zo kwaad als het gaat rond te komen. Tot ze op een dag online een
vacature vindt die - funny story - een vacature blijkt voor stenograaf in het Witte
Huis. Van de een op de andere dag maakt ze onderdeel uit van het eliteteam dat
de president overal volgt, met een vast plekje in Air Force One. Het Witte Huis
omvat een compleet nieuwe wereld vol glamour, drama, intriges en protocollen,
maar het blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en minder leuke collega’s.
Beck beschrijft hoe ze de hele entourage leert kennen van Barack Obama,
vriendschappen sluit en ook nog eens verliefd wordt op de rechterhand van de
president die, net als zij, al bezet is. Wanneer kun je beginnen? is het
waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die onwaarschijnlijke
vriendschappen sluit, haar hart verpandt, haar stem ontdekt en leert wat er echt
toe doet tijdens haar eerste échte baan. In het Witte Huis. OMG.
The Post-Secular in Question considers whether there has in fact been a
religious resurgence of global dimensions in recent decades. This collection of
original essays by leading academics represents an interdisciplinary intervention
in the continuing and ever-transforming discussion of the role of religion and
secularism in today’s world. Foregrounding the most urgent and compelling
questions raised by the place of religion in the social sciences, past and present,
The Post-Secular in Question restores religion to a more central place in social
scientific thinking about the world, helping to move scholarship “beyond
unbelief.” Contributors: Courtney Bender, Craig Calhoun, Michele Dillon, Philip
S. Gorski, Richard Madsen, Kathleen Mahoney, Tomoko Masuzawa, Eduardo
Mendieta, John Schmalzbauer, James K. A. Smith, John Torpey, Bryan S.
Turner, Hent de Vries.
· "Promise meters" with which to evaluate candidate campaign promises and
marketing strategies · Charts and tables that summarize information about
political marketing, including presidential campaign slogans, political fundraising
regulations, and results · Sidebars highlighting campaign quotes and calling out
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key points · Enlightening, chapter-by-chapter summaries of lessons learned to
empower voters to resist political campaign marketing manipulation
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