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"Bland det bästa man kan läsa om amerikansk nutidshistoria fram till 1965" - Magnus Utvik, SVT Gomorron
Sverige
"Episk, analytisk och präglad av total respekt" - Per Wirtén, Expressen
Pulitzerbelönad biografi om Malcolm X, som utsågs till årets bästa bok av bland andra New York Times,
New Yorker, The Nation, Publishers Weekly och Washington Post
Malcolm X är en av den amerikanska 1900-talshistoriens mest kontroversiella, komplexa, och inflytelserika
ikoner. Manning Marables hyllade biografi har redan omformat bilden av landets kanske största förkämpe för
social förändring och ger en levande skildring av ras- och klasskillnadernas USA.
Malcolm X är det mest heltäckande verket om mannen bakom myten, fullmatad med nya uppgifter och
chockerande avslöjanden.

Berättelsen täcker Malcolms svåra uppväxt, följer spåret till hans föräldrar som var aktivister och Marcus
Garvey-anhängare, leder vidare genom hans eget arbete med Nation of Islam och uppkomsten av den svarta
nationalismen och kulminerar med tidigare okända uppgifter om mordet på honom.
Manning Marable (1951-2011) var professor i afroamerikanska studier vid Columbia University. Han skrev
femton böcker och tilldelades det prestigefulla Pulitzerpriset för sitt sista storverk, Malcolm X.
"Det blir svårt att toppa den här boken ... ett konstverk, en fest som skickligt förenar genrer: biografi,
brottshistoria, politisk kommentar. Den ger oss Malcolm X i full galopp, en man som gick i döden sin tro på
frihet." - Washington Post
"I sin avslöjande och otroligt välunderbyggda nya biografi avlägsnar mr Marable skickligt lager efter lager av
myter som har lackats på hans subjekts liv - först av Malcolm själv i hans berömda memoarer, och senare av
både anhängare och motståndare efter mordet på honom." - New York Times
"Boken kan rekommenderas för dess historik över ortodox islam, för perspektivet på de svartas politiska
rörelser under 1950- och 1960-talen som förändrade Amerika, och dess insikter i Nation of Islams utveckling
och inre arbete." - Financial Times
Hole Artcenter hos Galleri Klevjer presenterer: Inger Karthum & Malcolm Ashman: Maleri : Perioden 10. juni
- 30. juli 2017: 127009 Inger Karthum & Malcolm Ashman. Norsk Institutt for Vannforskning - NIVA.
Gaustadalléen 21 NO-0349 Oslo. Tlf.: 02348 Fax: (+47) 22 18 52 00 Informasjon om direktoratet, regelverk,
ressursforvaltning, prosjekter, pressemeldinger, publikasjoner og faktasider. Teknologiene som skulle frigjøre
og avlaste oss gjør oss gradvis til slaver, argumenterer Bernard Stiegler i sin siste bok.
Hva betyr kritisk tenkning i en tid der. Nettavisen nyheter følger nyhetsbildet i inn-og utland med fokus på
hendelsesnyheter, politikk og viktige begivenheter hele året. Sektlederen Jim Jones lokket mer enn 900
mennesker til Sør-Amerika med løfter om en bedre verden. For nøyaktig 25 år siden endte de sine liv i et
masseselvmord. Også blomstene av storlind Tilia platyphyllos og parklind Tilia x europaea (= Tilia x vulgaris,
en krysning mellom storlind og lind), blir samlet og brukt. Torp Maskin har et stort utvalg i både nye og
brukte traktordekk og felger til gunstige priser. Vi importerer også Schaad & Molcon tvilling-systemer. Vi har.
I Norge: Overlege Khalaf Mreihil, professor Britt Nakstad, AHUS I utlandet: Professor Finn Ebbesen og hans
gruppe ved Universitetet i Aalborg, Danmark. Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansattt som
professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er professor II (20%) ved Institutt.

