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тиражами по всему миру. Оруэлл придумал и дал жизнь фразам «Большой Брат» и «холодная война»,
без которых мы уже не представляем XX век. И между тем «1984» – это не книга об отчаянии, а книга
о надежде, что все кошмары, описанные в ней, никогда не сбудутся.Автор этой захватывающей
литературной истории Дориан Лински – британский журналист и писатель, постоянный колумнист
The Guardian.
Books and Bookmen 1969
A Radical History of Britain Edward Vallance 2010 From medieval Runnymede to twentieth-century
Jarrow, from King Alfred to George Orwell by way of John Lilburne and Mary Wollstonecraft, a rich and
colourful thread of radicalism runs through a thousand years of British history. In this fascinating study,
Edward Vallance traces a national tendency towards revolution, irreverence and reform wherever it
surfaces and in all its variety. He unveils the British people who fought and died for religious freedom,
universal suffrage, justice and liberty - and shows why, now more than ever, their heroic achievements
must be celebrated. Beginning with Magna Carta, Vallance subjects the touchstones of British radicalism to
rigorous scrutiny. He evokes the figureheads of radical action, real and mythic - Robin Hood and Captain
Swing, Wat Tyler, Ned Ludd, Thomas Paine and Emmeline Pankhurst - and the popular movements that
bore them. Lollards and Levellers, Diggers, Ranters and Chartists, each has its membership, principles and
objectives revealed.
The World 1990
De tortillagrens T. Coraghessan Boyle 2011-09-08 De Mossbachers wonen in een aangename buitenwijk
in Californië. Kyra is makelaar, haar man Delaney publiceert over natuur en milieu en zorgt voor het
huishouden, hun zoontje Jordan en twee verwende terriërs. Niets lijkt hun geluk in de weg te staan.
Cándido en zijn vrouw América zijn illegale immigranten uit Mexico. Hun leven in de Amerikaanse
stadsjungle waar het recht van de sterkste heerst, is het tegenovergestelde van dat van de Mossbachers.
Vernederd, beroofd en uitgebuit vechten zij voor hun naakte bestaan. Wanneer de wegen van de
Mossbachers en Cándido en América elkaar kruisen, blijkt hoe verschrikkelijk de wereld kan zijn als het
dunne laagje beschaving waarop we ons beroemen,er onverhoeds afgekrabd wordt.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten?
Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog
Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt
Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet
aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de
wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte
metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd
transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen
hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft
honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken.

Books of the Month 1964
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal
opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van
Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn
gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer
herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit
uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt
worden en het lezen gemakkelijker wordt. De enige geautoriseerde en volledige biografie van Steve Jobs
Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie
en vrienden. Isaacson kreeg zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te krijgen. Wie is de man die
de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het
verleden was hij onder meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder
gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert Einstein.
Onze wederzijdsche vriend Charles John Huffam Dickens 1870
Democratic Left 1984
Socialist Commentary 1965
Foreboding of Females MANISHA DAGAR PH D & KRISHNA NATH PANDEY PH D 2021-12-30
Acknowledgement ix Foreword xi Preface xv Chapter 1: Introduction 1 Chapter 2: Narrating the Self in
Women Writings 42 Chapter 3: Kamala Das: Autobiographical Vs Fiction 70 Chapter 4: Preeti Shenoy: A
Contemporary Voice 105 Chapter 5: Foregrounding Relationships: A complete eclipse of heart by Kamala
Das and Preeti Shenoy 145 Chapter 6: Kamala Das and Preeti Shenoy: A Comparison of their Writings 182
Chapter 7: Conclusion 215 Excerpts from Interview of Preeti Shenoy by Manisha Dagar 233 Refrences &
Bibliography 235
Министерство правды. Как роман «1984» стал культурным кодом поколений Дориан Лински
2022-05-15 «Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он
гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться».Дориан Лински, журналист, писательИз этой
книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий роман Джорджа
Оруэлла «1984». Автор тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой
антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и контексте времени, когда был написан
роман. Но и также объясняет, что было после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она
в итоге заняла важное место в массовой культуре. Лински рассуждает, как вышло так, что цифры
1984 знакомы и подсознательно понятны даже тем, кто не читал этого произведения.К истории
Оруэлла обращались и продолжают обращаться до сих пор. Его книги продаются огромными
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'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge
mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met
Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder
vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele,
weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt
als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er
zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke
waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen
gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
The New Republic Herbert David Croly 1990
Saluut aan Catalonië George Orwell 2017-09-07 In 1936 ging George Orwell naar Spanje om te berichten
over de burgeroorlog. Maar in plaats daarvan sloot hij zich aan bij het republikeinse rebellenleger om te
vechten tegen de fascisten. In Saluut aan Catalonië doet hij met nietsontziende eerlijkheid verslag van de
oorlog en van zijn ervaringen. Op indringende wijze brengt hij die chaotische episode tot leven: de
revolutionaire euforie van Barcelona, de moed van gewone Spaanse mannen en vrouwen die naast hem
vochten, de verschrikkingen en de verwarring aan het front, de bijna fatale verwonding die hij opliep door
een kogel, en het doortrapte verraad van de zogenaamd geallieerde naties. Deze uitgave is voorzien van
een inleidende tekst van Geert Mak, ontleend aan zijn vermaarde boek In Europa.
The Bookseller 1981 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.
Jezus van Nazareth Paul Verhoeven 2011-10-09 In Jezus van Nazaret stelt Paul Verhoeven zich de vraag:
wie was Jezus werkelijk en waar stond hij voor? Verhoeven ontdoet in zijn uitermate inzichtelijk geschreven
studie Jezus van tweeduizend jaar christelijke inkleuring. Op basis van jarenlang grondig onderzoek moet
de mythische bijbelfiguur Jezus uiteindelijk plaatsmaken voor de historische figuur Jezus, een revolutionair.
The Writer's Handbook 2001
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de
mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en
schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een
nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap
kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
George Orwell Robert Colls 2013-10 An intellectual who did not like intellectuals, a socialist who did not
trust the state, a liberal who was against free markets, a Protestant who believed in religion but not in God,
a fierce opponent of nationalism who defined Englishness for a generation. Aside from being one of the
greatest political essayists in the English language and author of two of the most famous books in twentieth
century literature, George Orwell was a man of profound contradictions. George Orwell:English Rebel takes
us through the many twists and turns of Orwell's life and thought, from precocious, public school satirist at
Eton and imperial policeman in Burma, through his early years as a rather dour documentary writer, and
his formative experiences as a volunteer soldier in the Spanish Civil War. Robert Colls traces, in particular,
Orwell's complex relationship with his country, from the alienated intellectual of the mid-1930s through a
gradual reconciliation, to the exhilarating peaks of his wartime writing. He explores the mistakes and
contradictions, the lucky escapes and near misses, and what they tell us about Orwell as man and author.
Aan de grond in Londen en Parijs George Orwell 2019-11-26 Armoede en menselijk drijfhout Orwells
eerste boek is gebaseerd op zijn ervaringen als zwerver en bohémien tussen 1927 en 1932. Met gevoel voor
humor en zonder zelfmedelijden vertelt hij over de avonturen van een berooide Britse schrijver te midden
van aan lagerwal geraakte lieden in twee bruisende steden. De Parijse episode is alleen al fascinerend
vanwege de gedetailleerd beschreven helse keukens van deftige restaurants, waar de verteller onder aan
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de ladder van de culinaire dienst werkt als vaatwasser, of plongeur. In London maakt hij, in afwachting van
een baantje, nader kennis met de wereld van arme sloebers, straatschuimers en logementen van het Leger
des Heils.
History Today Peter Quennell 1985
Elementary English 1970
Mannen leggen me altijd alles uit Rebecca Solnit 2017-03-17 In Mannen leggen me altijd alles uit maakt
Rebecca Solnit duidelijk hoe onze samenleving nog altijd is doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen.
In het titelessay introduceert ze het verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als ‘mansplaining’. Waarom
gaan mannen ervan uit dat ze alles weten? En, minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig de
mond snoeren? Marja Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op het fenomeen Solnit.
‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook. Mijn boek van het jaar.’ LENA DUNHAM ‘Solnit is
idealistisch op de enige geloofwaardige manier: woedend op de werkelijkheid zonder blind te zijn voor de
complexiteit.’ DE GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse reflecties over de ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
20th Century Day by Day Clifton Daniel 1999 A visual history of the twentieth century incorporates text
and thousands of illustrations and photographs that document the people, places, and events of the past
one hundred years
Het verborgen leven van Fidel Castro Juan Reinaldo Sanchez 2014-10-07 Het verborgen leven van Fidel
Castro is een onthullend boek over de voormalige leider van Cuba. De auteur, Juan Reinaldo Sánchez,
werkte 17 jaar als lijfwacht van Castro en maakte deel uit van zijn inner circle. Na zijn ontsnapping naar
Amerika schreef Sánchez dit opzienbarende verhaal, waarin hij talloze onthullingen doet die een nieuw
licht werpen op het leven van de dictator. Zo was Castro’s vakantieverblijf geen eenvoudige vissershut,
maar een geheim paradijselijk eiland. Officieel is Fidel Castro sinds 1961 getrouwd, maar hij heeft twaalf
kinderen uit vijf relaties. Castro is geobsedeerd door zijn veiligheid en heeft tot nu toe 638 moordpogingen
overleefd. Lees in dit boek over het tot dusver onbekende, werkelijke leven van Fidel Castro.
Voice of Youth Advocates 1984
The Book Review 1996
Saturday Review 1955
Forthcoming Books Rose Arny 1990
Inwijding Veronica Roth 2012-03-14 Futuristisch Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is
opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening, Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie.
Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor
Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar ware identiteit. Haar
beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt
verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
De jaren in Birma George Orwell 2010
In ogenschouw Julian Barnes 2015-04-02 Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en
dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te
weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de
schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had gedaan, zette hem in vuur en
vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij neemt
de lezer mee op ontdekkingsreis langs de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het
modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix,
Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
David Bowie's Diamond Dogs Glenn Hendler 2020-03-05 After his breakthrough with Ziggy Stardust and
before his U.S. pop hits "Fame" and "Golden Years" David Bowie produced a dark and difficult concept
album set in a post-apocalyptic "Hunger City" populated by post-human "mutants." Diamond Dogs includes
the great glam anthem "Rebel Rebel" and utterly unique songs that combine lush romantic piano and nearly
operatic singing with scratching, grungy guitars, creepy, insidious noises, and dark, pessimistic lyrics that
reflect the album's origins in a projected Broadway musical version of Orwell's 1984 and Bowie's formative
encounter with William S. Burroughs. In this book Glenn Hendler shows that each song on Diamond Dogs
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heel leuk is - en dat hij haar wel ziet zitten! Maar ze durft de stap naar meer niet te zetten. Is ze nou
gewoon verstandig... of laat ze een nieuwe kans op vriendschap en misschien zelfs liefde door haar vingers
glippen?
De spektakelmaatschappij Guy-Ernest Debord 2001 Hegeliaans-marxistische kritiek op de kapitalistische
maatschappij en op de revolutionaire stromingen die het kapitalisme hebben bestreden.
Paperbound Books in Print 1970
Library Journal 2003 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also
issued separately.
AB Bookman's Weekly 1996
Science Fiction and Fantasy Reference Index, 1985-1991 Halbert W. Hall 1993

shifts the ground under you as you listen, not just by changing in musical style, but by being sung by a
different "I" who directly addresses a different "you." Diamond Dogs is the product of a performer at the
peak of his powers but uncomfortable with the rock star role he had constructed. All of the album's
influences looked to Bowie like ways of escaping not just the Ziggy role, but also the constraints of race,
gender, sexuality, and nationality. These are just some of the reasons many Bowie fans rate Diamond Dogs
his richest and most important album of the 1970s.
Sinds je weg bent Anouska Knight 2015-04-21 Holly Jefferson heeft heus wel door dat iedereen om haar
heen opgelucht ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat begrijpt ze ook wel. Het is nu twee jaar geleden
sinds het lot haar een keiharde dreun toediende. Voor de buitenwereld lijkt het alsof ze de draad heeft
opgepakt - ze werkt weer in haar taartenwinkel, bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze er nog lang
niet is. Dan ontmoet ze Ciaran Argyll. Hij is knap, leidt een leven vol privileges en staat naar haar gevoel
kilometers van haar af. Gaandeweg blijkt echter dat hij helemaal niet zo oppervlakkig is, dat hij eigenlijk
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