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In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James
universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog.
Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan
dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze
verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en
die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht,
maar het lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk
charmante, beschaafde, kunstminnende expat avant la
lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret
van een dame’ wordt beschouwd als James’
meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van
John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad
van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt
waar de roman van James ophield.
Includes entries for maps and atlases.
Felix staat helemaal aan de top van zijn loopbaan. Hij is
artistiek leider van een theaterfestival. Zijn producties
zijn even betoverend als verwarrend. En nu werkt hij aan
een enscenering van The Tempest, die ongehoord
belooft te worden. Een productie die niet alleen zijn
reputatie zal bevestigen, maar ook bepaalde emotionele
wonden zal helen. Althans, dat was het plan. Maar Felix
wordt onverwachts op een vreselijke manier verraden,
en komt in ballingschap in een hutje in het bos te leven,
belaagd door herinneringen aan zijn geliefde dochter,
Miranda, die hij verloren heeft. En broedend op wraak.
Na twaalf jaar dient de mogelijkheid tot wraak zich aan in
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de vorm van een theatercursus in een nabijgelegen
gevangenis. Hier zal Felix alsnog The Tempest opvoeren
en de verraders in een val lokken. Pure magie! Maar zal
de val van zijn vijanden Felix doen herrijzen? Margaret
Atwood voert ons in deze roman mee op een
betoverende, interactieve reis vol verrassingen en
wonderen.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze
willen Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie
in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies
verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met
de poes. In oblong formaat met kleurrijke tekeningen.
Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION
CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn
verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven
met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer
gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De
meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition
geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en
dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt
bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt
bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur
werken.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen
in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een
menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de
achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste
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eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het
burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in
een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter
en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom
geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de
twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi
Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier
waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man
in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek
stond model voor de memoires van Barack Obama.
Popular PhotographyOver vrijheidThe Bicentennial of the
United States of AmericaA Final Report to the PeopleTravel
and CameraU.S. CameraModern PhotographyNational Union
CatalogA Cumulative Author List Representing Library of
Congress Printed Cards and Titles Reported by Other
American Libraries
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie.
De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie
voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle
publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek
nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze
boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
Het titelverhaal van deze bundel vormde de basis voor het
succesvolle toneelstuk The Mousetrap, dat in Londen al
zestig jaar achtereen volle zalen trekt. De vijf andere verhalen
zijn weliswaar minder beroemd dan het eerste, maar daarom
niet minder spannend. En zowel de bewonderaars van de
beroemde Hercule Poirot als die van de slimme, oude Miss
Marple kunnen er hun hart aan ophalen.
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Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit
hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief
zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je
tekortkomingen en de tegenslagen in het leven. Zodra je niet
meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden maar
de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de
moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd zo'n behoefte
aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij
om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee
omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en vol goede
grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek.

Na de dood van een zwarte slaveneigenaar is de
onrust op diens plantage het begin van de
ineenstorting van de samenleving in het 19e eeuwse
Virginia.
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit
de Verlichting Edmund Burke schreef zijn meest
invloedrijke tekst aan het begin van de Franse
Revolutie, waarbij hij met huiveringwekkende
nauwkeurigheid de gewelddadige excessen
voorspelde die zouden gaan plaatsvinden. Hoewel in
adellijk conservatief Engeland aanvankelijk positief
werd gereageerd op de gebeurtenissen in Frankrijk de aartsrivaal verviel immers tot chaos - overheerste
bij Burke de bezorgdheid. In een brief getiteld
Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk
betoogde hij dat de revolutionaire ontwikkelingen
alleen maar leidden tot vernietiging van de
bestaande structuren in de samenleving, in plaats
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van de (behoedzame!) hervormingen te
bewerkstelligen die ook voor de Engelse
maatschappij zo broodnodig waren. Bespiegelingen
over de revolutie in Frankrijk is een van de grote
werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur.
Het boek geldt nog altijd als een klassieker binnen
het conservatieve gedachtegoed in de westerse
wereld.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste
gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse'
(rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij
al enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter.
Een deel van de in de hele wereldliteratuur
onovertroffen klankschoonheid van het epos is
misschien daaraan toe te schrijven. In het negende
boek van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn
aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot
dusver het enige thema Voor heldendichten: 't
meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf van
fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd. Milton
wilde niet dichten over aardse strijd van helden en
ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog
tussen God en Satan, elk met zijn legioen engelen,
over het neerbliksemen van de gevallen engelen
naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw
geschapen mens in het paradijs: de verleiding van
Adam en Eva en hun zondeval. Als de heidense
godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters
had geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat
Page 5/10

Read Online American Pageant 12th Edition
Powerpoints
was er dan niet mogelijk met de grootse
scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude
Testament? Miltons Paradise Lost verscheen in
1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk.
De laatste Nederlandse vertaling van dit epos
dateert van honderddertig jaar geleden. Deze
nieuwe vertaling van Peter Verstegen is de eerste
die getrouw is aan inhoud én vorm. Een uitgebreid
maar bondig commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave
Doré.
In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don
Juan het idee van de ultieme vrouwenverleider,
maar in Lord Byrons satirische epos zijn de rollen
omgedraaid: de onschuldige titelheld laat zich
verleiden door een reeks vrouwen. De Britse dichter
begon in de zomer van 1818 in Venetië aan het werk
en een jaar later werden de eerste twee canto's
anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud werd
als immoreel beschouwd, en misschien juist daarom
werd het gedicht ongekend populair. Byron noemde
het zelf een 'epische vertelling' zonder een strakke
verhaallijn. In navolging van de door hem
bewonderde klassieken beloofde hij wel dat er liefde,
oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen.
Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk
beschouwd.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische
wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden
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haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die
letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest
uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan
en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef
echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot
ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de
cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de
'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis
maken met Henrietta, haar verleden en haar familie,
die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de
cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie
Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere
geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de
biologie en de juridische strijd over de vraag of we
de baas zijn over de materie waarvan we zijn
gemaakt.
Kapitein Cleve Connell arriveert in Korea met als
enige doel 'ace' te worden, lid van het eliteclubje
straaljagerpiloten dat minstens vijf Russische migs
heeft neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers
succes na succes op het bord weten te schrijven,
zelfs onder twijfelachtige omstandigheden, heeft
Cleve geen enkel succes. De andere piloten twijfelen
aan zijn moed, Cleve zelf twijfelt over alles. En dan,
op een ijskoude hoogte van 12000 meter, zal zijn
geluk voor altijd veranderen. In een ademloos
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relaas, vol moed en wanhoop, onbeschrijflijke
schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet James
Salter tot de kern te komen van oorlog en literatuur.
De jagers is een essentieel en tijdloos meesterwerk.
Klassieke teksten van de Amerikaanse
pragmatistische filosoof William James (1842-1910)
over religieus geloof.
Kun je ware liefde vinden nadat je alles bent
kwijtgeraakt? Kyle en Kimberly waren hun hele
schooltijd lang het perfecte stel. Maar wanneer
Kimberly het uitmaakt op de avond van hun
eindexamenfeest, staat de wereld van Kyle op zijn
kop. Wanneer hun auto crasht en hij wakker wordt in
het ziekenhuis, heeft hij hersenletsel... en is
Kimberly overleden. En niemand in zijn leven
begrijpt hem meer. Maar dan is er Marley. Marley
worstelt met haar eigen verlies, een verlies waaraan
ze zelf schuldig denkt te zijn. Wanneer hun paden
zich kruisen, voelt Kyle zich voor het eerst sinds
lange tijd begrepen. Terwijl ze langzaam elkaars
wonden helen, worden hun gevoelens voor elkaar
steeds sterker. Toch bekruipt Kyle steeds het gevoel
dat zijn leven op het punt staat in elkaar te storten,
net nu hij het weer begint op te bouwen. En hij krijgt
gelijk.
Beschrijving van de periode beginnend bij de dood
van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met
de val van Constantinopel in 1453.
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al
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bijna tien jaar voor de Board on Judicial Conduct,
een overheidsdienst die het gedrag van rechters
onderzoekt. In al die tijd hebben slechts twee zaken
ertoe geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet,
in beide gevallen vanwege onbekwaamheid. Maar
dan wordt Lacy benaderd door Greg Myers, een
advocaat die noodgedwongen een nieuwe identiteit
heeft aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts
één cliënt, een man die een corruptiezaak
aanhangig wil maken onder de Klokkenluiderswet
van Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die
grote sommen geld heeft verduisterd. Een rechter
die in zee is gegaan met de beruchte Coast Mafia.
Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen
dollars beloning zal opleveren. Voor de betrokken
advocaten blijkt het echter een levensgevaarlijke
zaak te zijn...
Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar
taaislijmziekte te beheersen en de mogelijkheid van
longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen
afstand houden met alles en iedereen. Het enige waar Will
Newman controle over wil hebben, is het verlaten van het
ziekenhuis. Binnenkort wordt hij achttien en kan hij alle
apparaten loskoppelen en de wereld zien. Will is precies waar
Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt,
zou ze haar plek op de transplantatielijst kwijt kunnen raken.
Een van hen zou zelfs kunnen sterven. Afstand: zes stappen.
Geen uitzonderingen. Maar plotseling voelt zes stappen niet
aan als veiligheid. Het voelt als een straf. Wat als ze een klein
stukje van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen
van hen hebben gestolen? Zou vijf stappen uit elkaar echt zo
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gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met
breken?
Gertrude Simmons Bonnin (22 februari 1876 - 26 januari
1938), beter bekend onder haar Lakota nom de plume
Zitkala- a, was een Native American schrijfster, redactrice,
musicienne, lerares en politiek activiste. Ze is geboren en
getogen op het Yankton Sioux Reservation in South Dakota.
Zitkala- a leefde een traditioneel leven tot ze op achtjarige
leeftijd het reservaat verliet om naar school te gaan op het
Whites Manual Labor Institute, een Quaker missieschool in
Wabash, Indiana. Van daar ging ze verder leren aan het
Earlham College in Indiana en het New England
Conservatory of Music in Boston. Haar autobiografische
vertellingen werden in 1921 gebundeld uitgegeven onder de
titel Amerikaanse Indiaanse Verhalen. Haar eerste boek,
Oude Indiaanse Legendes, is een verzameling traditionele
verhalen die ze verzamelde tijdens haar bezoeken aan het
Yankton Reservation. Ook Oude Indiaanse Legenden is bij
Stichting Cosmic Fire Foundation Verkrijgbaar.
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