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This book, the first in a series on the North-East, focuses on development-induced displacement of
population in the region in the post-colonial period. Despite state-sponsored development initiatives, the
North East still remains highly underdeveloped and politically disturbed. Various development projects
initiated by the state led to massive displacement of population within the region, which has virtually
gone unnoticed. The author has made use of extensive empirical data to document this massive
displacement. Recently, the Government of India had decided to construct 145 mega dams to tap the
hydroelectric potential of the region in order to convert the North- East into India's power house. Fearing
negative effects like massive displacement of population, environmental degradation and the erosion of
the rich biodiversity of the region, people at the grassroots level have built up resistance movements
against such mega projects. This is a significant shift in the politics of the region, which had been
ethnocentric so far. Emergence of popular resistance outside the conventional party system, based on
new political cleavages is strengthening the democratic consciousness of the people living in these areas,
which marks a significant shift in the politics of the region.
Interrogating Development
De zeventienjarige Lesley is een echt tienermeisje: haar zorgen draaien om jongens, haar
studie en ruzie maken met haar jongere zusje. Ze is dol op haar moeder Mara, die prachtige
verhalen kan vertellen over haar jeugd in Hongarije en Duitsland voor de oorlog. Maar Mara
heeft ook traumatische herinneringen die ze nooit wil delen met haar dochters. Terwijl
Lesley het gruwelijke oorlogsverleden van haar moeder begint te ontdekken, stort hun gezin
ineen. En Lesley beseft dat zij haar moeder nooit echt heeft gekend.
Een beroemde moordenaar, een op macht beluste schurk, een geplaagde held, en een
complot om het grootste land op aarde over te nemen
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim
Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven van hard
werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome een
paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison de meest
gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van Rome. De
balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt verdacht van
betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de
paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters met zijn portret hangen door heel
Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op een politieman, is hem een
ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit handen
blijven van de politie en proberen zelf achter de raadsels rond de moordaanslagen te komen. De
pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend
finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant
‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
kruishulde met kinderen
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als
gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit en wordt Bligh met een
aantal lotgenoten op een open boot gezet. De lotgevallen van Bligh en van de
muiters laten zich als een roman lezen.
State, Displacement and Popular Resistance in North East India
Onderzoek naar neurobiologie van mentale processen, waarbij de vraag
centraal staat of de hersenen door de geest worden beïnvloed of
andersom.
Goede Vrijdag
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