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Babbitt Harry Sinclair Lewis 2017 Roman over het leven van een succesvol zakenman, waarin een satirisch beeld wordt gegeven van de Amerikaanse samenleving.
De bekentenissen van Nat Turner William Styron 2016-10-18 De bekentenissen van Nat Turner verscheen in 1967 en leverde William Styron schitterende kritieken en
een jaar later de Pulitzerprijs voor fictie. Maar het bracht ook een storm aan kritiek teweeg van zwarte intellectuelen die het boek ahistorisch, clichématig en zelfs
racistisch noemden. Openbare lezingen mondden uit in ruzie, een geplande verfilming werd afgezegd. De roman vertelt het waargebeurde verhaal van de enige
effectieve opstand in de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij. In de zomer van 1831, in een afgelegen streek in Virginia, voelde een opmerkelijke zwarte
dominee, Nat Turner genaamd, zich geroepen door de Heer om iedere blanke in het gebied te doden. Styron baseerde zijn verhaal op de bestaande bekentenis van
Turner, opgebiecht aan diens advocaat vlak voor zijn terechtstelling. De bekentenissen van Nat Turner wordt verteld door Nat zelf terwijl hij de koude herfstdagen in de
gevangenis slijt, in afwachting van zijn executie. Het meeslepende verslag bestrijkt Nats hele leven en bereikt zijn gruwelijke hoogtepunt op die bloedige dag in augustus.
Deze kant van het paradijs Francis Scott Fitzgerald 1971
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel meer mensen in
Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico verbouwden precolum biaanse
Indianen maïs volgens zeer geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het
Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat de geschiedenis van
Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492 op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en levendige synthese van wat
door historici, geografen en archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht
op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en Maya's. 'Mann maakt
korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann
heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de Nieuwe
Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze waarop de
geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing
zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in
1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The
Atlantic Monthly.
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
The American Spirit: United States History as Seen by Contemporaries David M. Kennedy 2015-01-01 This comprehensive primary source reader focuses on political,
diplomatic, and social history, presenting a rich collection of documents and images that includes travel literature, religious sermons, newspaper articles, court

testimony, diary entries, and political cartoons. An ideal companion for the sixteenth edition of THE AMERICAN PAGEANT, the text can be used with any U.S. history
survey text. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
De economische toestand der vrouw Charlotte Perkins Gilman 2022-02-08 "De economische toestand der vrouw" van Charlotte Perkins Gilman (vertaald door Aletta H.
Jacobs). Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres. Van bekende klassiekers & literaire fictie en non-fictie tot
vergeten?of nog niet-ontdekte pronkstukken?van de wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist moet lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig aangepast
en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en apparaten te verbeteren. Ons doel is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor
iedereen zijn in een digitaal formaat van een hoogwaardige kwaliteit.
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier Dee Alexander Brown 1972
Science and health with key to the Scriptures 1971
Rabbit rent John Hoyer Updike 2003 Een man voelt zich niet meer opgewassen tegen het leven en besluit vrouw en werk te ontvluchten.
De laatste der Mohikanen James Fenimore Cooper 1964
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