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Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere mensen? Brengt de technologie ons
dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad,
eenzaamheid en creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die liefde al snel
vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot
een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen solitarisme
en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier kunstenaars die in
deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun
levens en werk ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft geïnfecteerd en
ontdekt ze hoe kunst ook kan werken als medicijn.
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde
proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’
Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de
mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare
uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse
historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in
1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
In het Amsterdam van 1659 probeert een joods-Portugese handelsman zich te mengen in de opkomende koffiehandel,
maar zijn vrienden zijn niet wie ze lijken, zijn vijanden zijn talrijk en de Joodse Raad volgt hem met argusogen.
Ooit volgde Nora O’Donoghue de man ze liefhad in Italië, maar nu is ze teruggekeerd naar haar geboortestad. Aidan
Dunne hoopte vergeefs op een promotie tot rector op de school waar hij werkt en probeert nu zijn zelfrespect terug te
winnen. Samen zetten ze een avondcursus op touw waar zeer verschillende mensen samenkomen, ieder met hun eigen
verwachtingen en dromen. Tegen de tijd dat de cursisten samen op excursie naar Rome gaan, zijn al hun levens
voorgoed veranderd.
Jeugdvrienden Liddy en Helena brengen de zomer van 1979 samen door op het Italiaanse eiland Ischia, vlak bij de
Bloemenrivièra, waar ze beiden een baantje hebben gevonden als au pair bij een rijke Italiaanse familie. Waar ze niet op
hadden gerekend toen ze hun zomer planden waren een ontvoerd kind, gevaarlijke amoureuze verwikkelingen en de
inmenging van de politie. En wel het minst van alles hadden ze kunnen voorzien hoe vreselijk ze elkaar zouden
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verraden... Vijfentwintig jaar later komt Liddy iemand tegen die opvallend veel op Helena lijkt: het is Allie, Helena’s
dochter. Ondanks het gevaar oude wonden open te rijten, sluit Liddy vriendschap met haar. En daarmee begint een
zoektocht naar de waarheid, die Liddy terugbrengt naar die Italiaanse villa waar ze zo veel jaren geleden haar jeugd en
onschuld verloor.
Nicola Moriarty schreef de feelgoodroman ‘De vijfde brief’(The Fifth Letter) Moriarty komt uit een schrijversfamilie; ook
haar zussen Liane Moriarty en Jaclyn Moriarty staan regelmatig in de bestsellerlijsten. Al op de middelbare school waren
Joni, Deb, Eden en Trina de beste vriendinnen. Ze deelden altijd alles – roddels, verliefdheden, geheimen. Maar
sindsdien zijn hun levens elk een eigen richting op gegaan, en zelfs hun jaarlijkse weekje weg met z’n vieren voelt
steeds meer als een verplichting. Dit jaar heeft Joni een plan: eindelijk weer eens écht naar elkaar luisteren. Elk van hen
schrijft een brief, met daarin een geheim dat ze nog nooit met elkaar gedeeld hebben. De uitkomst maakt pijnlijk duidelijk
dat ze elkaar lang niet zo goed kenden als ze dachten. Dan ontdekt Joni een vijfde brief, een brief waarin een van hen
vertelt hoezeer ze een van haar vriendinnen háát om iets wat jaren geleden is gebeurd, en hoe vaak ze op het punt heeft
gestaan haar iets aan te doen. Wie van hen heeft dit geschreven? En wie kan Joni nog vertrouwen? voor de fans van
Jojo Moyes en Liane Moriarty ‘Wie is de schrijver van de vijfde brief? Deze roman laat treffend zien hoe onbetrouwbaar
zulke lange vriendschappen soms kunnen zijn.’ Publishers Weekly
Praktische gids voor beginners; met cd.
In Templeton House in Californië groeien drie meisjes op. Kate, Laura en Margo voelen zich zusjes, maar de naam Templeton
betekent voor elk van hen iets anders. Als jonge vrouwen gaan ze elk hun eigen weg en komen ze erachter dat je soms moet
vechten voor je plekje in de wereld... Laura's droom van lang en gelukkig met man en kinderen spat uiteen als haar echtgenoot
aangeeft te willen scheiden. De harde werkelijkheid maakt haar bijna kapot, maar misschien is het tijd dat ze iets totaal nieuws
probeert? Iets ondeugends en vrijblijvends... met de super aantrekkelijke Michael Fury, bijvoorbeeld.
In Danielle Steels roman Het geschenk komt de jonge Maribeth terecht bij een gezin dat een onwerkelijk verlies heeft geleden.
Haar komst zal de toekomst van de familie Whittaker voorgoed veranderen... Zomaar een bloedhete dag in juni. Een jonge vrouw,
een meisje nog, stapt uit de bus. Op doorreis naar een plek waar ze, ver weg van haar familie, een nieuw leven kan beginnen.
Maar in het kleine plattelandsstadje ontmoet ze Tom, en wordt verliefd. De toevallige komst van Maribeth betekent voor de familie
Whittaker niets meer of minder dan een wonder. Ze zal immers een geschenk achterlaten, zo kostbaar als het leven zelf. Danielle
Steel heeft van haar ruim 100 boeken rond de 650 miljoen exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn
verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times.
Oost-Europa, 1540. De twaalfjarige Mattias Tannhauser is aan het werk in de smederij van zijn vader, wanneer zijn dorp wordt
overvallen door de Turken, die zijn zusje en zijn moeder vermoorden. Mattias aarzelt geen moment en gebruikt het zwaard dat hij
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aan het maken is tegen zijn aanvallers. Hiermee maakt hij grote indruk op de Turkse legeraanvoerder, die zijn leven spaart en
hem in hun midden opneemt. Malta, 1565. De sjah van de Ottomanen heeft een heilige oorlog uitgeroepen tegen de christelijke
ridders van de Maltezer Orde. Een Franse gravin is op dat moment op weg naar Malta om haar verloren zoon te zoeken. De enige
man met genoeg ervaring om haar te helpen is Tannhauser. Te midden van een van de meest spectaculaire belegeringen uit de
geschiedenis beginnen ze aan hun zoektocht. Algauw zit de inquisitie hen echter op de hielen. De man die gewend is te strijden
met een zwaard moet erkennen dat er vijanden zijn die machtiger zijn dan de wapens van een heel leger bij elkaar. Met dit
magistrale epos over het het laatste middeleeuwse conflict tussen oost en west, bijbel en koran, Rome en Mekka, schreef Tim
Willocks de ultieme historische roman in de traditie van Umberto Eco en Ken Follett.
Een schrijver van Spaans-Italiaanse afkomst vraagt een journalist om na zijn overlijden de roman af te maken waaraan hij een
groot deel van zijn leven heeft gewerkt.
De familie Thorne komt met kerst altijd bij elkaar in een vakantiehuis op een van de prachtige eilandjes bij Cornwall. De
feestdagen brengen ze elk jaar weer door met een hoop geruzie en gekibbel, en dat is dit jaar niet anders. Bovendien zijn er, om
het allemaal nog ingewikkelder te maken, de nodige liefdesintriges. Gelukkig hoeven ze het maar een paar dagen met elkaar vol
te houden. Maar dan barst de ergste sneeuwstorm los die Engeland in tweehonderdvijftig jaar heeft geteisterd. De temperatuur
daalt, de wind jaagt om het huis, en er valt sneeuw. Heel veel sneeuw. Afgesneden van de buitenwereld en opgesloten in huis
kunnen de Thornes niets anders doen dan samen wachten tot het gaat dooien. Liefde op het tweede gezicht is een meeslepend
verhaal over familieleden en hun geliefden die elkaar door en door denken te kennen, maar die eigenlijk al lange tijd langs elkaar
heen leven.
Mensen geloven niet meer dat aardse zaken door God worden bestuurd. Al eeuwen bestaat de opvatting dat de mens autonoom
beslissingen neemt. Blijft natuurlijk de vraag: Wie staat aan het roer van de wereldgeschiedenis? Heeft God Zijn schepping nog
wel in de hand? Gods soevereiniteit is de sleutel van de geschiedenis en vormt het fundament van het christelijk geloof. Maar
helaas is dit voor velen een onbekende term geworden. In dit boek wordt Gods soevereiniteit belicht vanuit het reformatorische en
puriteinse denken en geloof. Arthur Pink was een Brits evangelist en bijbelleraar, die leefde in de eerste helft van de vorige eeuw.
Hij liet talloze werken na, die terug gingen naar de Reformatie en de tijd van de Puriteinen. De verspreiding van zijn geschriften na
zijn dood maakte hem tot een van de meest invloedrijke evangelische auteurs in de vorige eeuw. Zijn boeken wekten een
hernieuwde interesse in wat bekend staat als "verklarend preken". Hij benadrukte in al zijn werken de noodzaak van een leven
zoals dit beschreven wordt in de Bijbel. Zijn werken getuigen van een grote diepgang en inzicht in het evangelie. Pieter Weeber
studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en was docent aan de Faculteit Economie & Management aan de Hogeschool van
Utrecht. Op latere leeftijd behaalde hij zijn Master's Degree in de Verenigde Staten. In 2007 promoveerde hij op het onderwerp
Election aan de Newburgh Theological Seminary in Indiana. Hij preekt in een groot aantal gemeenten in Nederland en heeft
verschillende boeken gepubliceerd, zowel in het Engels als in het Nederlands.
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'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.'
- Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas
van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en
is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Praktische handreiking om je leven een andere, gelukkiger wending te geven.
Wanneer in een Amerikaans stadje een man dood in zijn auto wordt aangetroffen naast een fles whiskey, lijkt een ongeval de
doodsoorzaak totdat rabbi David Small op onderzoek uit gaat.
This book offers a comprehensive overview of the most important theoretical visions on film, television, and new media The works
of the legendary film director and producer Alfred Hitchcock that cover an extensive period have had a huge influence on film and
television history. His work forms the main theme in this excellent introduction and provides the starting point for different methods
of analysis and interpretation in modern film theory. Based on existing extensive studies and publications concerning Hitchcock,
several theoretical approaches such as author theory, semiotics, gender theory and postmodernism are illustrated and compared.
In conclusion Patricia Pisters connect the results with the contemporary developments in the media landscape. In the final
chapters of this updated new edition, the author delves deeper into the influences of Derrida and Deleuze on visual culture and in
the afterword highlights new theoretical tendencies present in the digital era.
Enkele jaren geleden bekeek psycholoog en schrijver Dolph Kohnstamm een gefilmd interview met Jung. Jung vertelde hoe hij als
elfjarige, op weg naar school, een nieuw inzicht kreeg. ‘Ik had het gevoel dat ik net uit een dichte mist was gestapt, en opeens
dacht ik: nu ben ik ik.’ Dat besef: ‘Ik ben ik en niet iemand anders', en ook het plotselinge van die gewaarwording, fascineerde
Kohnstamm onmiddellijk. Hij besloot deze inzichten te verzamelen en ontving verrassend veel reacties van mensen die zich heel
scherp dat ‘ik ben ik’-besef herinnerden. In dit rijke en gevarieerde boek analyseert Kohnstamm deze onvergetelijke ervaringen
en laat hij de schoonheid ervan zien. De kleurrijke details – de geur van hooi, de sfeer van het grootouderlijk huis – roepen een
intense gewaarwording tot leven. Deze liefdevol gepresenteerde jeugdherinneringen zijn een feest om te lezen en inspireren tot
zelfonderzoek. ‘Prachtige getuigenissen (..) over een moment van zelfbewustzijn in de kindertijd’ – Elsevier ‘Kohnstamm heeft
honderden ik-ben-ik-herinneringen verzameld en er een elegante analyse aan gewijd.’ – Douwe Draaisma Dolph Kohnstamm
(1937) was hoogleraar psychologie aan de Universiteit Leiden
Malory, Dana en Zoe. Drie jonge vrouwen die elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in een indrukwekkend landhuis, waar
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ze een aanbod krijgen dat hun levens voorgoed verandert... Eén ding heeft Zoe McCourt wel geleerd: met hard werken kun je heel
wat bereiken in het leven. Is ze daar zelf niet het beste voorbeeld van? Zo is het haar tegen alle verwachtingen in toch maar gelukt
om als alleenstaande moeder een prima bestaan op te bouwen samen met haar zoon! Nu het haar beurt is om een gouden sleutel
te vinden, twijfelt ze echter of alleen hard werken wel genoeg is. Ze vermoedt dat ze een belangrijke les zal moeten leren: dat ze
niet alles alleen hoeft te doen, en hulp mag aanvaarden. Ook als die hulp van Bradley Vane komt – de eerste man in tien jaar die
haar hart op hol brengt...
Het dubbelzinnige portret van de innemende Daisy Miller is nog even intrigerend als een eeuw geleden. De Amerikaanse expat
Frederick Winterbourne maakt in Zwitserland kennis met een beeldschone Amerikaanse jonge vrouw die met haar moeder door
Europa toert. Haar gedrag brengt hem in verwarring: nu eens toont deze Daisy Miller zich naïef, dan weer doortrapt, en ze laveert
tussen vulgair en onbevangen. Winterbourne valt als een blok voor haar en probeert haar – tevergeefs – te doorgronden. Is de
stijve Winterbourne, al jaren woonachtig in het puriteinse Genève, de Amerikaanse manieren verleerd? Of weet Daisy Miller,
dochter van nouveaux riches, gewoon niet hoe het hoort? Met lichte pen schetst Henry James de omgang tussen mannen en
vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw in een samenleving in beweging. Met Daisy Miller brak Henry James door bij het
grote publiek. De novelle zorgde voor een ware rage – in Amerika werden zelfs Daisy Miller-hoeden verkocht – en het succes
inspireerde de auteur tot het schrijven van zijn grote meesterwerk The Portrait of a Lady.
Marnie Logan heeft regelmatig het gevoel dat ze bekeken wordt: een warme adem in haar nek, een schaduw vanuit een ooghoek
die verdwijnt zodra ze zich omdraait. Haar man Daniel wordt vermist en Marnie kan niet bij zijn bankrekening of levensverzekering,
waardoor ze hun gezin niet kan onderhouden. Radeloos en depressief zoekt ze hulp bij klinisch psycholoog Joe O’Loughlin. Joe
wantrouwt Marnie echter omdat ze weigert over haar verleden te praten. Dan krijgt hij Daniels Grote Rode Boek in handen – een
collage van foto’s, anekdotes en interviews over Marnies leven. Dit boek was ooit bedoeld als een verjaardagscadeau voor haar.
Vlak voor zijn verdwijning deed Daniel een schokkende ontdekking. Ieder - een die Marnie ooit kwaad heeft gedaan, heeft dat
zwaar moeten bekopen. En nu Joe in haar leven is zou hij wel eens de volgende kunnen zijn.
Al zo'n 3000 jaar houden kunstenaars zich bezig met de Trojaanse Oorlog en wordt dit verhaal telkenmale opnieuw verteld. Op dit
oeroude en welbekende thema maken componisten muziek, laten choreografen zich inspireren tot balletten en schilders pogen
scènes van het Trojaanse geweld in verf te vereeuwigen. Ook in de Middeleeuwen trok de strijd om Troje de aandacht van
dichters. Rond 1265 stelde Jacob van Maerlant zijn versie van die strijd samen. Deze dichter nam onder andere de 'Trojeroman'
van Segher Diengotgaf integraal op in zijn 'Historie van Troyen'. Wie deze Segher was, wanneer hij leefde en voor wie hij zijn werk
schreef, blijft verborgen in de nevelen van de geschiedenis, maar dankzij Maerlant kunnen we ons in ieder geval een beeld
vormen van Seghers dichterlijke kwaliteiten. Uit het gigantische Troje-verhaal heeft Segher een enkele episode gedestilleerd en
uitgewerkt. In bijna 2300 verzen laat hij niet alleen zien hoe liefde en strijd onlosmakelijk met elkaar verbonden waren, maar toont
hij ook aan dat de hoofse cultuur in Troje ontstaan is. De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en
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van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook
bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en
woordverklaringen voorzien.
De eenzame stadover de kunst van het alleen-zijnDe bezige bij Amsterdam
In het idyllische Rosewood glanzen de hoogblonde highlights in de winterzon en schitteren de bevroren meren als Swarovskikristallen. Maar schijn bedriegt. Net als de vier mooiste meisjes uit Rosewood: Hanna, Aria, Spencer en Emily liegen en bedriegen
vanaf het moment dat ze bevriend raakten met Alison. En ook al is Ali vermoord, ze blijven doorgaan met hun gemene streken.
Maar de meisjes moeten oppassen. Ze dachten veilig te zijn toen Ali's moordenaar werd gearresteerd en A's ware identiteit aan
het licht kwam. Maar nu is er een Nieuwe A die het vuurtje opstookt. En deze keer moet Rosewood branden...
Wanneer Viola ziek wordt en bij haar oudste zoon intrekt, komen al haar kinderen bijeen om over het lot van hun ouderlijk huis te
beslissen. In meer dan vijftig jaar zijn er dertien Turners opgegroeid. Het huis zag kleinkinderen geboren worden, een vader
overlijden en de stad Detroit instorten. Nog steeds staat het er, te midden van leegstand en verval. Het blijkt zo goed als niets
meer waard. Nu pas wordt duidelijk hoezeer het familieverleden ook de toekomst van het huis en zijn bewoners zal bepalen.
Virginia, 1747. Shemaine O'Hearn is de verloofde van een begerenswaardige markies, en de dochter van één van de rijkste
mannen van Engeland. Ze lijkt verzekerd van een gelukkige toekomst. Maar het uitgesproken knappe, zelfverzekerde meisje heeft
machtige vijanden gemaakt - vijanden die haar willen laten verdwijnen. En daar hebben ze veel voor over.Na vals te zijn
beschuldigd van diefstal, bevindt Shemaine zich nu in ketens geboeid op een overvol gevangenenschip op weg naar Virginia,
Amerika. Daar zal ze verkocht worden aan de hoogste bieder.Gage Thornton is meteen onder de indruk als hij Shemaine op de
kade ziet staan. Getroffen door haar schoonheid en lieftalligheid, koopt hij haar als kindermeisje voor zijn zoontje, dat al snel
gehecht raakt aan de vrolijke jonge vrouw.Shemaine kan haar groeiende passie voor de liefdevolle, aantrekkelijke Gage niet lang
onderdrukken - en hij op zijn beurt verlangt naar haar op een manier die hij niet voor mogelijk had gehouden na het tragische
verlies van zijn eerste vrouw.Als Shemaine en Gage in elkaars armen het geluk weer leren kennen, wordt hun liefde uit
onverwachte hoek bedreigd: van over de oceaan duikt een donkere schaduw uit het verleden op, die hun nieuwe leven en liefde in
gevaar brengt.
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