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Bij verschijning in 1798 deed Lyrische balladen de literatuur op haar grondvesten schudden. Hier waren geen dichters
aan het woord die hun verzen in het strenge korset van klassieke vormen persten. Wordsworth en Coleridge
experimenteerden met een eenvoudiger, alledaagser taalgebruik en gaven natuur en gevoel alle ruimte. `Poëzie is de
spontane opwelling van krachtige gevoelens. Zo luidde het credo van Wordsworth in het voorwoord dat hij schreef bij de
editie van 1800. Het werd een programma voor de Angelsaksische romantici. En nog altijd is het hét motto voor de
romantische poëzie. Diverse gedichten uit de Lyrische balladen groeiden uit tot klassiekers. Dat geldt met name voor
`Het gedicht van de oude zeeman van Coleridge en `Tintern Abbey van Wordsworth.
Een oude jachthond vertelt over het leven van een familie in de late middeleeuwen in Engeland, toen de heren en
vorsten de gewone man uitbuitten.
Rusland, achttiende eeuw. Vavara is een Poolse wees die als jong meisje overgebracht wordt naar het schitterende
maar gevaarlijke hof van tsarina Elizabeth in Sint-Petersburg. Daar zal zij als spionne de vorstin gaan dienen. Ze wordt
getraind in het open maken van sloten en in de liefdeskunst, maar bovenal leert ze om stil te zijn en te luisteren. Dan
komt Sophie, een gevoelige, jonge Pruisische prinses, naar het hof en Vavara wijdt haar in in de geheimen van het
hofleven. Niet wetende dat het Sophies lot is de nieuwe tsarina van Rusland te worden.
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse ex-consul
(480-524).
Bundel met zeven verhalen waarin personages, die zijn getekend door de complexe Duitse geschiedenis van de 20e eeuw, zich
laten leiden door hun beladen verleden, zelfs in persoonlijk aangelegenheden als liefde en huwelijk.
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De zonden die we in het verleden hebben begaan, achtervolgen ons voor de rest van ons leven. Noem ze spoken, klopgeesten of
kehua we dragen ze met onsmee. Fay Weldon voert onsmee naar het Londen van de 29-jarige Scarlet, die haarman wil verlaten
voor een B-filmacteur, Jackson. Zij neemt haar grootmoederBeverly hierover in vertrouwen en de kehua (Maorigeestverschijningen) zijn er ook getuige van. Beverlymag dan wel ruimin de tachtig zijn, ze is niet te oud omScarlet van advies te
voorzien. Ook de kehua blijken een grote invloed op de gebeurtenissen te hebben De wijze waarop de verschijningen tot Beverly
gekomen zijn vormt het begin van dit familieepos vol magie, liefde, en een moord. Fay Weldon groeide op in Nieuw-Zeeland en ze
is een van Engeland's meest gerespecteerde en geliefde romanschrijfsters. Eerder schreef ze onder andere Dagboek van een
stiefmoeder, Saunageheimen en Het huis aan Chalcot Crescent. Ze woont in Dorset.
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de familie Kane, waarin de lang verloren gewaande
Egyptische goden weer tot leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S. in de eerste week na verschijnen maar liefst
100.000 exemplaren verkocht.Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij
hun grootouders, en Carter zwerft met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen
weer bijeenbrengt in Londen voor een experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk de
afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane verdwijnt spoorloos en Sadie en Carter komen erachter dat nog meer
Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Kunnen zij het geheim van hun familie ontrafelen voor het te laat is?
Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een
dag wordt hij opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou
zijn. De man vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat is niet alles: de goden van Asgard bereiden
zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in de Negen Werelden op zoek naar een
wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het
leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door
eerst te sterven...
Levensverhaal van een vrouw, die als 16-jarige met de man van haar dromen wegliep, en haar twee uitzonderlijke dochters.
‘Tarabas’, zoon van een Russisch grootgrondbezitter en hoofdpersoon van de gelijknamige roman door Joseph Roth, neemt na een
aanslag op de gouverneur van Cherson de wijk naar New York, waar een handlezeres voorspelt dat hij een ‘moordenaar’ en een ‘heilige’
zal worden. Als Tarabas na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oostenrijk naar Europa terugkeert om in het leger te gaan, komt
het eerste deel van de voorspelling uit: moordend trekt hij door het land en blijft dat ook na de vrede doen. ‘De oorlog werd zijn vaderland.’
Met een zelfgevormd regiment rukt hij het stadje Koropta binnen. Pas als zijn soldaten samen met de christelijke boeren een bloedbad onder
de joodse bevolking aanrichten, komt Tarabas tot inkeer en doet hij het boetekleed aan. Deze roman uit 1934 geeft een indringend beeld van
de situatie van de Oost-Europese joden lang voor de Holocaust.
Breng het beste in je creativiteit naar boven! Dit boek zal je inspireren. Dit boek bundelt volumes 1 & 2 en bevat 80 kleurplaten met artistieke,
gedetailleerde en prachtige Venetiaanse maskers en gemaskerd bal maskers. Je gaat gegarandeerd meer willen! Levendige kleuren,
geweldige illustraties en verbeelding zijn alles wat je nodig hebt om je te ontspannen! Elke kleurplaat is gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x
27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
De aarde draait binnen een enorm elektromagnetisch veld. Vanuit het universum bereikt steeds meer energie onze aarde en als gevolg
daarvan neemt de trillingsfrequentie van deze wereld en zijn inwoners in rap tempo toe. Daarbij hoort een nieuwe vorm van waarnemen die
vooral gebaseerd is op intuïtie. Deze gaat hand in hand met hogere waarden, zoals eenheid, mededogen en vreugde. In 'De kracht van
waarneming' biedt Penney Peirce, auteur van het succesvolle boek 'Verhoog je trillingsfrequentie', een uitgebreide gids ons laat zien hoe wij
ons dit nieuwe waarnemen eigen kunnen maken en hoe we hooggevoeligheid en empathisch vermogen kunnen inzetten om nieuwe doelen
te bereiken. Een wereld met ongekende mogelijkheden ligt binnen handbereik.
Aan het begin van de twintigste eeuw weren de vredelievende Balinezen zich tegen de Nederlandse overheersers van hun eiland.
'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
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Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
DIVA garage is a special place—not home, not office, not rec room. It may combine elements of all of these, yet it remains unique. Dreams are
born, housed, revived, and realized within the walls and beneath the rafters of an enthusiast’s garage. It is a haven from life’s broader
concerns, where work is not really work, and virtually anything seems possible.Dream Garages explores this hallowed space, taking the
reader into 21 motorhead havens, where automotive and motorcycle enthusiasts store and work on the objects of their passion. Some of the
structures are expansive, some more modest; some are working garages, others near spotless showcases of pristine machines and
automotive art work and memorabilia. Pervading all of them is a love of the motor vehicle and an appreciation for the structure that allows us
to harbor and revive them.Here readers will find enthusiasts who collect, preserve, and work on sports cars, race cars, motorcycles, trucks,
speed record vehicles and related machinery, and treasures. Revered names like Ferrari, Corvette, Road Runner, Cobra, and Jaguar dwell in
these special spaces. Dream Garages is not a manual on building a great garage; it’s a look at the ideas and passions that can make any
garage great. Dream Garages is the Architectural Digest for those whose veins run with gasoline./div
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en psychische
aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos
proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de
revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een intieme geschiedenis'
verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en magistrale geschiedenis te schrijven
waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit
van de huidige wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor iedereen die zich bezorgd
afvraagt wat de toekomst van de mens behelst.
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