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In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro schrijven we 1930. Christopher Banks is Engelands
meest gevierde detective; de zaken die hij behandelt, zijn in Londen het gesprek van de dag. Maar één onopgeloste
misdaad blijft de ogenschijnlijk afstandelijke Banks achtervolgen: de geheimzinnige verdwijning van zijn ouders in het
oude Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij wezen waren’ speelt zich afwisselend af in Londen en Sjanghai tijdens
het interbellum. Het is een verhaal van herinneringen, intriges en de behoefte om terug te keren. Kazuo Ishiguro is een
van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de
Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele
verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
The 130 million Muslims in India form the second largest Muslim population in the world. Scholarship on them has
however focused on a limited range of issues. There is little by way of macro studies on the economic condition of
Muslims in various parts of India. What is the condition of the Indian Muslims at the dawn of the twenty first century?
What is the demographic profile of the community? What is the percentage of its population in agriculture, industry and
the tertiary sector? How do Muslims fare at the national level? Does the Muslim economic condition differ from state to
state, given the regional imbalances in the country resulting from unequal develop-ment? How does Muslim economic
condition in the early twenty first century compare with the recent and distant past? To what extent can the political
changes account for these varia-tions? How does the economic profile of the Muslims compare with the majority Hindus,
Dalits, and minorities like Christians, Sikhs and Parsis? Historians, politicians, journalists and others agree that Muslims
in general lag behind other communities. Does Islam, or Islam as interpreted and lived, have anything to do with it? What
is the role of the State in this matter? What is the record of the post-independence central and state governments? The
author tries to answer some of these questions. He argues that understanding these issues is not only a matter of
academic enquiry, but also necessary for taking appropriate corrective measures by the community leader-ship as well
as by the state. The various chapters focus on the pre-Independence legacy, the impact on Muslims of Partition and
politics on ownership of assets, employment, access to education, public services or their role in labour, commerce and
industry. It is a report on the current status of the Muslim minority in India, particularly the Urdu-speaking Muslims.
Densely documented, with hard to find statistical data, written with an economy of words, no one remotely interested in
Indian economy, society or politics can afford to ignore this immensely readable book.
Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een burgeroorlog. In opdracht van de Verenigde
Naties doet ze onderzoek naar de slachtoffers van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een
skelet dat ze vindt, volgt een koortsachtige zoektocht naar de identiteit van deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar
komt.
Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was
deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende
politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de
onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus
Ramachandra Guha een levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange
verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk
vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een geschiedenis van
democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial Times 'Dat hierover ooit nog
een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph
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.
Super 10 Mock Tests for IAS Prelims General Studies Paper 2 (CSAT) Exam contains 10 Mock/ Sample Tests designed exactly as per the
latest pattern. The book contains newly designed MCQs based on the latest trends and variety of questions as asked in the Paper 2. The
Mock Tests provides more emphasis/ weightage to Comprehension, Basic Numeracy, Logical Reasoning. DI, Mental Ability as given in the
last 2-3 years CSAT Paper 2. Each Mock Test provides detailed solution to every question.
With reference to India.
Gedichten en (poëtische) notities over lijden, liefhebben, breken en helen: onmogelijke liefde, misbruik, verkrachting, geweld en
vrouwelijkheid.
2000+ Practice Question Bank Expected for UPSC IAS Prelims 2020 General Studies Paper-1 Highly Expected (2000-Solved MCQ) from the
topic covered: Current Affairs Art and Culture Indian Economy Latest International Affairs Indian Polity Latest Govt Schemes Science and
Technology Environment and Ecology Geography (India + world) Indian History Best wishes!!
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
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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.
Om te bereiken waar je van droomt, heb je maar een ding nodig... The Power! De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met
haar baanbrekende werk. Na de onthulling van De wet van de aantrekking in The Secret beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van
het boek wereldwijd, waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de langverwachte opvolger van het
internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt, die creëert, uitvindt
en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te
ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst. Met The Power kan iedereen het leven van zijn dromen creëren en
realiseren, want een droomleven is dichter bij dan je denkt.
Voor de driejarige Pari is haar grote broer Abdullah meer een vader dan een broer. Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als Pari
noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een reeks gebeurtenissen in gang die een ontroerend
en onthutsend beeld geven van de problemen waarmee mensen geconfronteerd worden. Khaled Hosseini volgt zijn personages van Kabul
naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij onderzoekt de vele manieren waarop mensen
elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden én hoe ze zich voor elkaar opofferen. Gedreven door zijn inlevingsvermogen en
psychologische inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend schitterende zonnen wereldwijde bestsellers werden, toont Khaled Hosseini zich
in En uit de bergen kwam de echo eens te meer een geboren verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de meest succesvolle en geliefde
auteurs ter wereld. Hij is ook ambassadeur voor de United Nations High Commissioner for Refugees en de United Nations Refugee Agency,
en hij is oprichter van de Khaled Hosseini Foundation, een organisatie die humanitaire hulp biedt aan Afghanistan. Hosseini woont in
Californië.
The thouroughly Updated & Revised 2nd Edition of the book Super 10 Mock Tests for IAS Prelims General Studies 2019 Paper 1 (CSAT)
Exam contains 10 Mock/ Sample Tests designed exactly as per the latest pattern. The 2018 IAS Prelim Test Format is completely followed.
As asked in previous years a lot of questions are based on government's policies/ schemes. The book also contains an addon section 'Gist of
Press Information Bureau'. The book contains newly designed MCQs based on the latest trends or happenings in the social, economic &
political climate of India. The book offers the BEST QUALITY Mock Tests with detailed solution to every question.
De broers Subhash en Udayan zijn als kind onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke spanningen van de
jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen
leven en dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt
Subhash naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een gevoelige, gelaagde
roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek
weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel loslaat.

UPSC IAS Prelims Exam 2020 General Studies Paper-I Practice Test Paper (5 Full Length Test + Two Current Affairs
Practice Test). IAS Prelims Exam 2020 full length practice test UPSC Prelims Exam 2020 Full length solved test paper
IAS Preliminary Exam 2020 Practice Question Bank UPSC CSE Pre 2020 Practice MCQ Civil services preliminary
examination 2020 Mock Test #upsc #upscias #iasprelims #upscprelims #upsc2020 #iasprelims2020 #iaspracticetest
#upscmockpaper #upscgspaper #upsccse2020 #generalstudies #iassolvedmcq #questionbank #currentaffairs
#iastestseries #upscprelimstestseries #besttestpaper
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de
orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot
constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Pratiyogita Darpan (monthly magazine) is India's largest read General Knowledge and Current Affairs Magazine.
Pratiyogita Darpan (English monthly magazine) is known for quality content on General Knowledge and Current Affairs.
Topics ranging from national and international news/ issues, personality development, interviews of examination toppers,
articles/ write-up on topics like career, economy, history, public administration, geography, polity, social, environment,
scientific, legal etc, solved papers of various examinations, Essay and debate contest, Quiz and knowledge testing
features are covered every month in this magazine.
Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze keuzes of we gelukkig
worden, of gebeurt dat door krachten die we niet onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze
vragen en portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een
straatverkoper die in boza handelt, een traditioneel Turks drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd wordt niet alleen het
liefdesverhaal beschreven van Mevlut en zijn vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de
straten van Istanbul in een periode die vier decennia omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag
diverse baantjes, naast het verkopen van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige van de veranderingen die de stad
en zijn bewoners ondergaan en vraagt zich vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders
maakt dan alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd wordt verteld vanuit het perspectief van een groot aantal personages
en is een modern epos over het leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de meesterverteller
Orhan Pamuk.
Super 10 Mock Tests for General Studies 2018 - IAS Prelim Paper 1 CSAT Exam contains 10 Mock/ Sample Tests
designed exactly as per the latest pattern. The book contains newly designed MCQs based on the latest trends or
happenings in the social, economic & political climate of India. The book offers the BEST QUALITY Mock Tests with
detailed solution to every question.
A raging pandemic, a dearth of life-saving equipment, and ninety days to manufacture a world-class ventilator. On 24 March 2020, a
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nationwide lockdown was imposed in India in the face of a formidable adversary, the Covid-19 pandemic. With the number of cases
increasing exponentially, hospitals were faced with a dangerous shortage of life-saving equipment and personnel. In response to the
imminent crisis, Amitabha Bandyopadhyay and Srikant Sastri formed the IIT Kanpur ventilator Consortium as a task force to assist a young
startup, Nocca Robotics, in building affordable high-quality ventilators for India’s cash-strapped hospitals. Under the mentorship of reputed
industry leaders, the task force and the Nocca team worked tirelessly against unprecedented odds – trammelled by a ban on imports and
telecommuting through Zoom and Whatsapp in the face of stringent lockdown restrictions – to manufacture the Noccarc V310 in record time.
This is the incredible story of its conception, creation and success, in the words of the task force co-leaders themselves. Inspiring and
riveting, The Ventilator Project also offers an unmatched blueprint for business in the post-Covid era through first-hand lessons gleaned
during the task force’s phenomenal ninety-day run. It proves that India, with its deep recesses of talent and ingenuity, has the potential to be
a world leader in both business and social impact.
/ agricultural research / groundwater management / irrigation management / institutional development / social aspects / non-governmental
organizations / water policy / project appraisal / evaluation / India
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de bosrijke omgeving van het
dorpje Hope in Montana, de streek waar ze een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden afgeslacht. Nu worden ze beschermd
door de wet en door de 29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te
voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun kuddes bedreigd zien.
Nicholas Evans laat zien hoe de emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende
confrontalie leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog hetzelfde zijn.
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