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In 1820 publiceerden de jonggestorven dichters Keats en Shelley allebei hun laatste en beste bundel. Toen Keats een jaar later aan de tering gestorven was, schreef Shelley een
befaamd gedicht als in memoriam; nog een jaar later kwam hijzelf om bij een schipbreuk. De beide bundels en de lijkzang vormen de inhoud van dit boek. Keats bundel Lamia,
Isabella, Agnietenavond en andere gedichten is minder beroemd om de in de titel genoemde gedichten dan om het lange fragment `Hyperion en om de vijf odes (aan een
nachtegaal, op een Grieks mengvat, aan Psyche, aan de herfst en aan de neerslachtigheid), die evenzoveel hoogtepunten van de Engelse poëzie uitmaken. Shelleys
Prometheus ontketend, een lyrisch drama in vier bedrijven, met andere gedichten bevat een toneelstuk dat misschien onspeelbaar is, maar dat wel een staalkaart biedt van zijn
revolutionaire denken én van zijn poëtische genie. Bij de andere gedichten zijn klassiekers als `Ode aan de westenwind , `De wolk en `Aan een leeuwerik . Adonaïs, een elegie
op de dood van John Keats bevat een aantal strofen die den treuren uit zijn afgedrukt in overlijdensadvertenties. Maar wie het geheel leest, merkt algauw dat Shelley juist wars is
van elk cliché.
Om in het bezit te komen van een ondoordringbaar defensiesysteem moeten de Amerikanen zich verzekeren van een hoeveelheid "byzanium", een zeer zeldzame stof die zich
bevindt in de ruimen van de in 1912 gezonken "Titanic".
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool
van vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij
woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012
werd ze van dichtbij door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze
haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle
kinderen. `Vrede in elk huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te zitten en
boeken te lezen, samen met
Sabbaths theater is een van de meest gedurfde romans in het oeuvre van Philip Roth: choquerend, meedogenloos en weergaloos grappig. Mickey Sabbath, een diabolische en
scandaleuze poppenspeler, vereert ontucht als principe en is op vierenzestigjarige leeftijd nog even vijandig als altijd. Hij heeft een heftige, erotische relatie met Drenka, de
wellustige vrouw van een Joegoslavische hotelhouder. Sabbath raakt volledig uit zijn doen als zij plotseling aan kanker sterft. Beroofd van zijn Drenka wordt hij belegerd door de
geesten van hen die hem het meest hebben liefgehad of gehaat, en hij begint een wanhopige zoektocht in zichzelf en naar zijn verleden.
Omdat opa ontevreden over hem is, moet Joris de egel de wereld in om te kijken wat anderen doen om iets te bereiken, maar hij is zelf heel tevreden met zijn leven.
Prentenboek met grote tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Het ene moment ziet de toekomst van June Nealon en haar gezin er rooskleurig uit, het volgende moment wordt ze geconfronteerd met de moord op haar man en een van haar
kinderen. De dader, Shay Bourne, wordt ter dood veroordeeld. De wereld heeft hem niets gegeven, en hij heeft de wereld niets te bieden. Dan gebeurt er iets wat alles verandert
voor hem. Nu krijgt hij nog een laatste kans op verzoening. Junes elfjarige dochter Claire heeft een nieuw hart nodig en dat wil Shay haar geven. Maar zal June zijn aanbod
kunnen accepteren?
Informatie over allerlei zaken uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog
rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen
enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies
zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten
moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis
wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Detective Jane Rizzoli en patholoog-anatoom Maura Isles losten samen al talloze zaken op. Tess Gerritsen biedt de lezer met de Rizzoli & Isles-serie alles wat je je kunt wensen:
een ijzersterke plot, nagelbijtende spanning, huiveringwekkende details, humor en een vleugje romantiek.
Merrin Meredith, de vroegere Leerling van DomDaniël, keert terug naar de Burcht met maar één Duyster doel: wraak nemen op Septimus Heap. Merrin zorgt ervoor dat Septimus
gedwongen wordt een Queeste te ondernemen: een tocht waarvan geen enkele Leerling Buitengewone Toverkunst ooit levend is teruggekeerd. Op het nippertje weet Septimus
zijn opdracht te ontlopen. Samen met Jenna en zijn beste vriend Beetle gaat hij op zoek naar een mysterieuze plaats waar alle Tijden samenkomen. Ze hopen hier Nicko en
Snorri te vinden, die gevangen zijn in het verleden. Maar kan Septimus werkelijk ontkomen aan de dodelijke Queeste? www.septimusheap.nl `Zeker zo spannend als Harry
Potter. GPD `Fans van J.K. Rowling en Eoin Colfer zullen absoluut houden van de boeken van Angie Sage. Children s Literature
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Het landgoed Harper House, met zijn prachtige tuin, staat er al eeuwen, en net zo lang gaat het gerucht dat het er spookt... Stella heeft wel wat anders aan haar hoofd dan spoken. Ze is nog maar sinds kort
weduwe en moet in haar eentje haar twee zoontjes opvoeden. Wanneer ze een droombaan krijgt aangeboden als manager van het tuincentrum dat Roz Harper in het landgoed heeft opgezet, aarzelt ze geen
moment en verhuist naar Harper House. Daar ontmoet ze hovenier Logan Kitridge, tot wie ze zich meteen aangetrokken voelt – alleen lijkt iets of iemand erop gebrand een eind aan hun ontluikende romance
te maken... ‘Wat een heerlijke roman.’ - Hebban
WINNAAR VAN DE MAN BOOKER PRIZE 2004 Hoe is Nick’s seks- en privéleven voluit in de Engelse tabloids beland? Terwijl Nick zijn proefschrift schrijft, woont hij bij de ouders van zijn beste vriend Toby
Fedden op de zolderkamer. De heer des huizes, Gerald Fedden, is een van de belangrijke partijleden van Margaret Thatcher, en voor Nick het doorheeft wordt hij ondergedompeld in de machtige wereld vol
bekende politici, drank en drugs. Wanneer zijn homoseksualiteit en de link met Gerald breed uitgemeten worden in de media valt zijn leven volledig in duigen. Naast het winnen van de Man Booker Prize werd
‘De schoonheidsijn’ in 2019 door The Guardian op de 38e plek in de lijst van Beste Boeken van de 21ste eeuw gezet. De roman wordt geprezen om zijn realistische weergave van zowel het leven in de
hogere klassen van de Engelse samenleving in de jaren '80 als de toen aanwezige homofobie en impact van de HIV- en aidsepidemie. Alan Hollinghurst (1954) is een Britse auteur die vooral bekend is
geworden door zijn geruchtmakende boek ‘De schoonheidslijn’, waar hij in 2004 de Booker Prize mee won. Hollinghurst schrijft met een frisse blik over het nette Engeland, waar veel meer achter schuil gaat
dan alleen de mooie gebouwen, goede manieren en liefde voor kunst en literatuur. Hij weet op poëtische wijze thema’s als homoseksualiteit, verlangen en seks te verwoorden op een achtergrond van het
romantische en intellectuele Britse leven. Naast auteur stond Hollinghurst jarenlang aan het hoofd van de The Times Literary Supplement.
Californië in de woelige jaren ‘60... Voor Gareth Brendan was het de mooiste tijd om te leven! Hij is aantrekkelijk, krijgt veel aandacht van mooie vrouwen en hij is machtig. Dankzij zijn oom wordt hij eigenaar
van de nog onbekende geheime krant The Hollywood Express. Onder leiding van Gareth wordt de krant een groot succes en wekt de aandacht door de vrije, onconventionele manier waarop er over seks
gesproken wordt. Gareth is een pionier, maar wordt aan alle kanten tegengewerkt: de wet, concurrentie en zakenlui. Hij wordt bedolven door rijkdom, macht en seks, maar hoe lang houdt Gareth dat nog vol?
De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32
talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf
romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat
gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel
sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Een directeur van een luchtvaartmaatschappij in Midden-Amerika zet alles op het spel om een gangsterbende te ontmaskeren die verantwoordelijk is voor het neerhalen van een vliegtuig waarin zich, behalve
een kostbare lading, zijn vrouw, broer en zoontje bevonden.
In het New York van honderd jaar geleden maakt een onderzoeksteam onder leiding van een psycholoog jacht op de ontvoerster van een baby.
Twee of drie keer zo grappig als de meeste romans.' The New Yorker 'Er is maar één ding mis met de boeken van John Irving: dat er helaas een eind aan komt.' The Nation 'John Irving is een van de
allerbeste schrijvers van deze tijd.' The Associated Press/.i
Het tweede deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de broers Quinn eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden geadopteerd door Ray en Stella
Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis aan het water. Nu zijn de broers terug in Chesapeake Bay om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de tienjarige Seth. Ethan Quinn
kan de trauma’s uit zijn jeugd onmogelijk vergeten, maar weet inmiddels wel hoe hij ermee om moet gaan: ervoor zorgen dat hij nooit de controle verliest. De komst van Seth maakt van alles bij hem los.
Daardoor dreigt hij de liefde te verspelen van Grace Monroe, de koppige alleenstaande moeder op wie hij al jaren in stilte verliefd is…
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist historicus Fluke Kelso van Oxford naar Moskou voor een conferentie. Op een avond wordt hij in zijn hotelkamer bezocht door een oud-bewaker van Lavrenti Beria,
voormalig hoofd van de Russische geheime politie. De oude man beweert dat hij aanwezig was toen Stalin stierf en vertelt over een mysterieus schrift dat Beria toen heeft ontvreemd. Kelso besluit het
verhaal te onderzoeken, maar wat begint als een onopvallend bezoek aan de staatsarchieven ontaardt in een levensgevaarlijke achtervolging tot in het uiterste noorden van Rusland, naar de eindeloze
bossen nabij de havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim van Josef Stalin al vijftig jaar verborgen is.
Een non-conformistische campusdecaan weigert zich aan te passen aan de maatschappelijke middelmatigheid, die velen uit zijn omgeving zo bekoort.
Linda Wallander in de voetsporen van haar vader Tussen Linda Wallander en haar vader Kurt ontstaat wrevel wanneer Linda er bij haar vader op aandringt de verdwijning van haar jeugdvriendin Anna
serieus te nemen. Kurt heeft andere dingen aan zijn hoofd: er loopt een sadist rond die dieren in brand steekt, en er is een oude vrouw vermoord op een manier die aan een religieus ritueel doet denken.
Linda besluit zelf op onderzoek uit te gaan, met gevaar voor eigen leven.
Als Nell Channing een nieuw leven begint op een eiland voor de kust van Massachusetts, denkt ze eindelijk veilig te zijn voor haar gewelddadige echtgenoot. Ze gaat werken bij Mia Devlin, wier boekhandel
annex café het bruisende centrum van het eiland vormt. Al snel is sheriff Zack Todd er niet meer weg te slaan. Maar net als Nell hem een beetje begint te vertrouwen, wordt ze hardhandig geconfronteerd met
haar verleden en met het feit dat het eiland nog steeds zucht onder een vreselijke vloek
Gedachten van de Indiase filosoof (1895-1986).
De schrijver ontmoet zijn dubbelganger die de vernietiging van de joden in Israël door een atoomoorlog probeert te voorkomen.
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