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`Wie is John Galt? Met deze raadselachtige vraag begint De
kracht van Atlantis (Atlas Shrugged). De economie van de
Verenigde Staten heeft te lijden doordat steeds meer
succesvolle industriëlen op mysterieuze wijze verdwijnen,
terwijl de overheid behoefte hoger aanslaat dan verdienste.
Dagny Taggart zet alles op alles om haar
spoorwegmaatschappij draaiende te houden. De naam John
Galt staat daarbij voor alles waartegen ze vecht, maar
gaandeweg komt ze tot een verrassend inzicht. In haar
verhaal over een man die de motor van de wereld stilzet
presenteert Ayn Rand haar controversiële filosofie van het
objectivisme, waarin prestaties en vrije handel voorop staan.
In de Verenigde Staten is De kracht van Atlantis (Atlas
Shrugged) volgens de Library of Congress het invloedrijkste
boek na de Bijbel. Ayn Rand (1905-1982) is een invloedrijke
schrijfster en filosofe. Ze werd geboren in Sint-Petersburg.
Als opgroeiend meisje zag ze de negatieve kanten van de
Russische revolutie. Na haar afstuderen emigreerde ze in
1926 naar de Verenigde Staten, in haar ogen het land waar
een individu zichzelf kan zijn. Wereldberoemd werd ze na het
verschijnen van De eeuwige bron, een boek waarover velen
zeggen: `Dit boek heeft mijn leven veranderd. De kracht van
Atlantis is haar magnum opus.
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Het seksuele leven van Catherine M.
Issue 648 November 11-17 2010
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een
tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse
continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere
menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots
verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn,
en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens
neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door
de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest
dominante wezen op aarde: de mens.
Sam, Chris en Ikem zijn al vrienden sinds ze bij elkaar op school
zaten. Nu de dictator van hun Afrikaanse land in een coup
onttroond is, spelen ze alle drie een belangrijke rol in het nieuwe
regime. Chris is commissaris van informatie, Ikem is
hoofdredacteur van de krant en Sam is president. Wanneer Sam
zich laat corrumperen door de macht en steeds meer dictatoriale
trekken begint te vertonen, moeten de andere twee vrienden zich
opnieuw bezinnen op hun eigen positie. Niet alleen hun
onderlinge vriendschap komt onder druk te staan, maar ook de
toekomst van hun land.
Termietenheuvels in de savanne
Het Kleine huis op de prairie
Pedagogie van de onderdrukten

A family travels from the big woods of
Wisconsin to a new home on the prairie,
where they build a house, meet
neighboring Indians, build a well, and
fight a prairie fire.
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'Opal' is het derde deel in de Luxserie van Jennifer L. Armentrout. Zelfs
nu Katy en Daemon eindelijk helemaal
voor hun liefde gaan, kunnen ze niet
vrijuit gaan daten. Er komen allerlei
andere obstakels op hun pad. Vrienden
blijken ineens vijanden, en hoewel ze
ook hulp krijgen uit onverwachte hoek,
zijn ze hun leven verre van zeker. Maar
ze houden stand. Ze moeten wel. Met
'Opal' zit je midden in het verhaal van
Jennifer L. Armentrouts verslavende Luxserie, de hotste fantasyserie van het
moment.
Opal
Graphic Showbiz
Sapiens
Catherine Millet beschrijft met intelligentie en flair haar
seksuele ervaringen. Ze vertelt niet over relaties of
gevoelens, niet over opgroeien en volwassen worden: ze
vertelt over seks. Catherine M. deelde het bed met wie
maar voorhanden was en ondernam spannende avonturen
op het gebied van haar seksualiteit, zoals groepsseks of
seks op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen en
tijdstippen. Hier is een zelfbewuste vrouw aan het woord
die, niet gehinderd door schuld- of schaamtegevoelens,
zich gedreven weet door een volstrekt onbevooroordeelde
nieuwsgierigheid. Als kunstcritica is Millet gewend helder
te kijken en te analyseren, en die vaardigheid past zij ook
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toe in deze intrigerende kroniek van een seksueel bestaan
na de pil en voor aids.
een kleine geschiedenis van de mensheid
De kracht van Atlantis (Atlas Shrugged)
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