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1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London: Cape, 

1988), 242–55. 

2. García Márquez, Cholera, 33. 

Chapter or other part of a book: 
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2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53. 

Article in an online journal (same as above): 

1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social 

Network,” American Journal of Sociology 115 (2009): 411. 

2. Kossinets and Watts, “Origins of Homophily,” 439. 
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