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The Art Of Persona 5
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York
Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography
covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and
excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an
idea.
De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een
snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer
verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd
om ons zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren
van depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan.
Hij ging op zoek naar de link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
How do you succeed in creating a fast-tracked career? How do you make it an
enjoyable journey? Approach your career as if it is a game and you are its star
player. Rules of the Game helps you take control of your career by being aware
and continuously prepared for changes and opportunities. This book will also
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help you to discover, learn, and invent your own rules for managing your career.
Rules of the Game empowers you to have an enjoyable career journey without
trudging through life fearing change, failures, politics and uncertainty.
Master artist Shigenori Soejima returns with a new collection of gorgeous
illustrations. Included are amazing visuals for video games Catherine and
Persona 5, plus a bevy of new pieces for other installments in the Persona series
and its many spin-offs. It's all topped off by exclusive interviews with the artist
himself and the creative team at P-Studio Art Unit.
Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse
waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat
we door willen lezen? En waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar
complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van meet af aan, terwijl
andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle
ideeën? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht van
ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun
kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren
beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk
gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt ingrijpend veranderen. De
plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de
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cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën om je eigen
boodschap meer kleefkracht te geven.
In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met
elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook
voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een
geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar! Boswachter Peter
Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke
vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten
met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe
kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt
leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld... Het geheime
leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos.
College Ruled Color Paperback. Size: 6 inches x 9 inches. 55 sheets (110 pages
for writing). Persona 5 Retro Art. 15766776214
Persona 5 royal Color By Number Coloring Book More about this book: Special
and incredible pictures Each image is printed on a separate page to prevent
bleed-though Perfect pages with five-star quality paper large 8.5"x11" size
suitable for any kinds of pictures supplies Entertaining and suitable for both girls
and boys An ideal gift for beloved ones on all occasions You can use pencils,
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pens, crayons, markers or paints to create beautiful art
Een naamloze, verwaande kater observeert vanuit het huis van zijn baasje met veel
humor en ironie de menselijke natuur. Hij schuwt daarbij geen enkel onderwerp, en
verhaalt vol spot over de mislukkingen en zwakheden van leraren, zakenlui, priesters
en machthebbers. Uiteraard wordt ook zijn eigenaar niet gespaard. Ik ben een kat, het
eerste deel in een trilogie, verscheen tussen 1905 en 1906 in elf delen in het literaire
tijdschrift Hototogisu. Het is een satirische roman en een bijtend commentaar op de
Japanse samenleving tijdens de Meijiperiode (1868 -1912), en richt zich op de
ongemakkelijke manier waarop moderne westerse cultuur Japanse tradities beïnvloedt.
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog één laatste kans
op verlossing krijgt Billy Summers is een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt
wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit echt een slechterik
is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog één laatste opdracht. Als een
van de beste sluipschutters ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is
hij een houdini als het aankomt op verdwijnen nadat een klus is -geklaard. Dus wat kan
er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen verhaal is enerzijds een
oorlogsverhaal en anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de
mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de meest meeslepende en
verrassende duo’s die King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om de
misdaden van een buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk,
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het lot en een complexe held die nog één laatste kans op verlossing krijgt. In de pers
‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je
werkelijk bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC Handelsblad ‘De koning
van het spannende genre.’ VN Detective & Thrillergids
De Laatste Slag is begonnen in dit dertiende deel van Robert Jordans Het Rad des
Tijds-cyclus. De legers van de Schaduw rijzen op, en de Duistere breekt zijn ketenen
los... Het Rad des Tijds 13 - De Torens van Middernacht Het Rad des Tijds was
goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed. Het aanstormend talent
Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de meest
aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia van passende slotakkoorden
te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. De Torens van Middernacht, is het
voorlaatste deel waarmee Het Rad des Tijds zal worden afgerond. 13 De Torens van
Middernacht Het einde nadert, de laatste slag is begonnen... De zegels van de kerker
van de Duistere brokkelen af. Het patroon zelf is aan het ontrafelen en de legers van de
Schaduw rijzen op uit de Verwording. Perijn Aybara wordt achtervolgd door spoken uit
zijn verleden; Witmantels en wolvenslachters zitten hem op de hielen. Telaranrhiod lijkt
de aangewezen plaats om naar antwoorden te zoeken, maar Perijn wordt gehinderd
door andere zaken. Hij moet leren de wolf in zichzelf te beheersen, voordat het beest
hém overmeestert. Intussen bereidt Martrim Cauton zich voor om de wezens voorbij de
stenen poorten, de Aelfinn en Eelfinn, uit te schakelen. Maar het Rad weeft wat het Rad
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wil. De Toren van Ghenjei wacht en zijn geheimen zullen eindelijk het lot van een lang
verloren vriendin onthullen.
De bejubelde auteur van Stalins jeugdjaren en andere meeslepende biografieën heeft
met De Romanovs een toegankelijke, levendige en zeer onthullende geschiedenis
geschreven over de uitzonderlijke mannen en vrouwen die Rusland drie eeuwen
regeerden. In dit fascinerende werk wendt Simon Sebag Montefiore zijn talent voor
geschiedschrijving aan om het verhaal te vertellen van de grootste en meest complexe
keizers en keizerinnen van de Romanov- dynastie (1613-1918), over hoe hun hof
functio neerde, en over het evenwicht tussen persoonlijkheid en macht bij elke tsaar.
Gebruikmakend van archiefmateriaal dat na de val van de USSR beschikbaar kwam,
slaagt Montefiore erin de werkelijke wereld tot leven te brengen van legendarische
persoonlijkheden als Catharina de Grote en Nicolaas II, en laat hij de lezer
kennismaken met een aantal minder bekende, maar alleen al om hun seksuele
uitspattingen en andere scandaleuze of decadente wederwaardigheden des te meer tot
de verbeelding sprekende leden van deze eminente familie. Een lijvig boek over lusten
en onlusten, intriges, samenzweringen, fascinerende karakters, politiek en macht. Een
boek dat de diepere wortels van het huidige Rusland genadeloos blootlegt en dat van
de eerste tot de laatste bladzij zowel duizelingwekkend informatief als extreem
onderhoudend is.
This beautiful art book features Shigenori Soejima's best work from the Persona 3 and
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Persona 4 games, as well as other projects such as Stella Deus and Momoiro Taisen
Pairon. Also includes an exclusive interview with the artist himself!
From the moment Joni Mitchell's career began — with coffee-house bookings,
serendipitous encounters with established stars, and a recording contract that gave her
full creative control over her music — the woman from the Canadian wheat fields has
eluded industry cliches. When her peers were focused on feminism, Mitchell was
plumbing the depths of her own human condition. When arena rock was king, she
turned to jazz. When all others hailed Bob Dylan as a musical messiah, Mitchell saw a
fraud burdened with halitosis. Unafraid to "write in her own blood," regardless of the
cost, Mitchell has been vilified as a diva and embraced as a genius, but rarely has she
been recognized as an artist and a thinker. This new portrait of the reclusive icon
examines how significant life events — failed relationships, the surrender of her infant
daughter, debilitating sickness — have influenced her creative expression. Author
Katherine Monk captures the rich legacy of her multifaceted subject in this offbeat
account, weaving in personal reflections and astute cultural observations, and revealing
the Mitchell who remains misunderstood.
Design for Services explores what service design brings to the table and reflects on
why the ideas and practices of service design are resonating with today's design
community. The contributors offer a broad range of concrete examples to help clarify
the issues, practices, knowledge and theories that are beginning to define this
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emerging field. Whilst acknowledging service design as the disciplinary term, Anna
Meroni and Daniela Sangiorgi focus on articulating what design is doing and can do for
services and how this connects to existing fields of knowledge and practice.
?????????????2?!
Poradnik do gry Persona 5 zawiera rozdzia?y po?wi?cone najwa?niejszym
zagadnieniom dotycz?cym tego tytu?u. Z poradnika dowiesz si? m.in. jak dzia?a
tworzenie Person, jak zarz?dza? dost?pnym czasem czy jak odpowiada? na pytania
podczas lekcji. Osobne rozdzia?y po?wi?cone zostan? równie? romansom, sekretnym
osi?gni?ciom czy wyborom decyduj?cym o zako?czeniach gry. Persona 5 to kolejna
cz??? kultowej serii japo?skich gier RPG, które ??cz? przechodzenie wype?nionych
przeciwnikami podziemi z normalnym ?yciem japo?skiego nastolatka. Podczas
rozgrywki równie cz?sto b?dziesz musia? walczy?, jak i romansowa?, uczy? si? do
egzaminów czy pracowa? w normalnej pracy. Poradnik do Persony 5 b?dzie zawiera?:
Opis przej?cia gry; Odpowiedzi na pytania podczas zaj??; Informacje na temat
zako?cze? i romansów; List? osi?gni??. Poradnik do gry Persona 5 zawiera
szczegó?ow? list? dni i zaj??, które nale?y podczas nich wykona?, porady dotycz?ce
romansów, dost?pne zako?czenia czy odpowiedzi na pytania zadawane na zaj?ciach.
W poradniku znajdziesz równie? porady dotycz?ce rozgrywki. Persona 5 – poradnik do
gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. April | Opis przej?cia
(Opis przej?cia) Wst?p | Opis przej?cia (Opis przej?cia) June | Opis przej?cia (Opis
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przej?cia) July | Opis przej?cia (Opis przej?cia) December | Opis przej?cia (Opis
przej?cia) August | Opis przej?cia (Opis przej?cia) September | Opis przej?cia (Opis
przej?cia) November | Opis przej?cia (Opis przej?cia) October | Opis przej?cia (Opis
przej?cia) Najlepsze umiej?tno?ci Confidants | FAQ (Trofea)
Zes novellen.
The long-awaited complete reference book of Persona 5: the Animation. Persona 5: the
Animation is an anime television series produced by CloverWorks, a Japanese
animation studio and a rebrand of A1 Pictures, renowned for making popular amine
series such as Fairy Tail, The Promised Neverland, and Darling in the Franxx. the
Animation is based on an internationally acclaimed role-playing video game Persona 5
which has sold over 2 million copies worldwide and a combined 9 million copies across
all series. This is a complete collection of material, giving fans detailed behind-thescenes look at the developing artworks such as character profiles, props profiles,
background designs and visual illustrations (including never-before-seen illustrations).
The materials consists not only works from Persona 5: the Animation but also from the
special episode Dark Sun..., which was broadcasted in December 2018 and Stars and
Ours, which was broadcasted in March 2019. Also includes an exclusive interview with
the director Masashi Ishihama. Not only fans of Persona series (both anime and
games), animators and illustrators but also people who are interested in knowing what
kind of materials are used to make anime and how the processes are developing will be
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intrigued by this book.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar
één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met
magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid met
donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe
moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig
herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om op neer te
kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha.
Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan,
de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt
overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend
plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.'
Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel
vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New
York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie
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teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt
door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat
niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert
Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden
gelopen. Daarnaast is het van het grootste belang dat Amari haar recht op de troon
behoudt. Met zoveel zware taken op haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat
redden...
Presents conceptual artwork, sketches, storyboards, and background notes for the
characters and robots of the role-playing game, and features story summaries and
interviews with the creators.
A wide-ranging response to The Rhetoric of Fiction.
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen
spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da
Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur
waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze
speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor
Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker van het Louvre;
die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste
verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de
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conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu
begint hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de
moordenaar zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da
Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
What if you thought you lived in a world that felt like a prison, full of slavery and oppression?
That is the premise behind Persona 5, where the teenagers feel just that, with them being ruled
by corrupted and twisted adults. In order to seek freedom, they live dual lives, being students
during the day and Phantom Thieves at night. With the help of a mysterious smartphone app,
they enter another world, where they "steal" the hearts of the corrupt adults in order to reform
them. This guide contains the following: - A complete beginning-to-end walkthrough, with
detailed boss strategies - A detailed look into all of the Confidants - Every single Request that
takes you into the mysterious Mementos - Coverage of every single mini-game - The location
of every single Persona in the game, including a detailed look into Fusion - A comprehensive
trophy guide that will get you that elusive platinum trophy
After successfully changing Kamoshida's heart, Akira and his friends decide to continue
operating as the Phantom Thieves. Not long after, they meet famous Japanese artist Ichiryusai
Madarame and his student Yusuke Kitagawa. The Phantom Thieves hear rumors that
Madarame might be up to some shady stuff. Ann accepts Yusuke's request to model for him in
the hopes that she can get some information out of him, but Yusuke refuses to hear it! Will the
Phantom Thieves be able to expose Madarame's crimes? And what is the startling truth about
Yusuke's past? -- VIZ Media
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College Ruled Color Paperback. Size: 6 inches x 9 inches. 55 sheets (110 pages for writing).
Persona 5 Retro Art. 157649963417
Get up to speed with the essential tools and workflows for creating a professional portfolio
using Clip Studio Paint Key Features Explore the different art tools available for creating your
own illustrations, comics, and animations Learn how to make best use of Clip Studio Paint by
implementing it in real-world scenarios Use Clip Studio Paint to leverage your artistic skills and
create a portfolio Book Description Clip Studio Paint is powerful art software that can help you
create artistic work with its in-built material organizer, 3D integration, and group work features.
It also provides other features that can speed up the workflow of illustrators, concept artists,
and comic artists. With Clip Studio Paint by Example, you'll learn how to use CSP effectively
for a wide variety of artistic purposes. The book starts by helping you create the right
workspace for concept art, illustration, and comics. You'll create a brush, set up a canvas, and
develop an auto-auction. Along with covering how to work with CS Modeler that comes
bundled with CSP, this book shows you how to import and rig characters easily. You'll then
create reusable changeable scenes and a 3D human character in Blender before exploring
concept art, illustrations, comics, and how to create your own portfolio. The book features a
glossary with brief explanations of all the main CSP functions. The focus of the book is not on
drawing or painting but on helping you enhance your artistic skills using Clip Studio Paint to
create an impressive portfolio. By the end of this book, you'll be able to use the impressive
capabilities of CSP to create beautiful digital art in a productive way. What you will learn
Explore Clip Studio Paint and its use cases Become familiar with the Clip Studio ecosystem for
solving your artistic problems Implement the CS Modeler and import and rig characters easily
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Create reusable and editable scenes and props using CS Modeler Build a 3D human character
using the Blender software Set up your workspace using CSP tools Create portfolios for your
comics, illustrations, and concept art Who this book is for This Clip Studio Paint book goes
beyond the technical stuff that helps beginner-level as well as intermediate artists who are new
to working in a digital environment and need a more streamlined and seamless workflow
relating to illustrations, concept art, and comics in Clip Studio Paint. No prior knowledge of Clip
Studio Paint is required to get started with this book.
In Birth of an Industry, Nicholas Sammond describes how popular early American cartoon
characters were derived from blackface minstrelsy. He charts the industrialization of animation
in the early twentieth century, its representation in the cartoons themselves, and how important
blackface minstrels were to that performance, standing in for the frustrations of animation
workers. Cherished cartoon characters, such as Mickey Mouse and Felix the Cat, were
conceived and developed using blackface minstrelsy's visual and performative conventions:
these characters are not like minstrels; they are minstrels. They play out the social, cultural,
political, and racial anxieties and desires that link race to the laboring body, just as live minstrel
show performers did. Carefully examining how early animation helped to naturalize virulent
racial formations, Sammond explores how cartoons used laughter and sentimentality to make
those stereotypes seem not only less cruel, but actually pleasurable. Although the visible links
between cartoon characters and the minstrel stage faded long ago, Sammond shows how
important those links are to thinking about animation then and now, and about how cartoons
continue to help to illuminate the central place of race in American cultural and social life.
Stand-up: it's the ultimate solo art form. Yet, behind the scenes, you will increasingly find the
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shadowy figure of a director. For comics themselves and for those who support them, this is
the first book to give the director's perspective on creating and performing stand-up comedy.
Drawing on his own experience of directing stand-up alongside speaking to comedians and
their directors, Chris Head produces a revealing perspective on the creative process, comic
persona, writing stand-up, structuring material and delivering a performance. Directors
interviewed include Logan Murray, John Gordillo and Simon McBurney, who between them
have directed Eddie Izzard, Michael McIntyre, Milton Jones, Lenny Henry and French &
Saunders. With a foreword by BBC arts editor Will Gompertz and contributions from many
other interviewees including Oliver Double (author of Getting the Joke), this is the only book
that goes all the way from one-liners to theatre via comedy club sets and full-length shows.
Perfect for stand-ups from newbies to pros, students of comedy, academics studying and
teaching stand-up and for directors themselves, A Director's Guide to the Art of Stand-up offers
hundreds of inspiring practical insights and shows how creating the comedian's highly
personal, individual act can be a deeply collaborative process.
Akira and the gang think they’ve stolen Madarame’s treasure, but before they can escape the
palace, its master—Shadow Madarame himself— catches up to them and reveals the true story
behind Yusuke’s mother’s death! Back in the real world, sinister agents have begun to
investigate the strange events surrounding the Phantom Thieves. Will Akira and the gang be
able to stay one step ahead of them?! -- VIZ Media
BUY NOW AND ENJOY FAST DELIVERY SERVICE Persona 5 Strikers (Nintendo Switch)
Jump into the stylish world of Persona in an all-new story dynamically control your team during
explosive combat battle across Japan in an epic road trip the Persona 5 Strikers bonus content
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includes a digital app that houses the following: soundtrack with over 40 songs, digital art Book
and behind-the-scenes music Making-of video GRAB A COPY NOW

Redécouvrez les personnages et l'univers coloré du dernier chef-d'oeuvre d'Atlus
! Joker, Morgana, Ryuji, Ann ou encore Futaba... Redécouvrez les personnages
et l'univers coloré du dernier chef-d'oeuvre d'Atlus, dans l'Artbook officiel
Persona 5 ! Concept arts, story-boards et autres croquis inédits constituent une
bible visuelle ultime, commentée par Shigenori Soejima, le directeur artistique de
la série ! Paru en 2016 au Japon, Persona 5 est considéré comme l'un des
meilleurs RPG de tous les temps. Succès public et critique, le jeu fait souffler un
vent frais sur le genre et continue de séduire les joueurs du monde entier grâce à
son ambiance unique, sa narration soignée et son gameplay pointu.
Cratinus, one of the lost great poets of fifth-century Athenian comedy, had a
formative influence on the comic genre, including Aristophanes himself. Using a
methodologically innovative approach, Emmanuela Bakola studies the surviving
fragments of Cratinus' plays and offers a thorough analysis of the multifaceted art
of this poet and his place in the history of comedy. Issues which she addresses
include the creation of a poetic personality within a performative tradition of fierce
interpoetic rivalry; the play at the boundaries of the comic genre and the
interaction with satyr drama and tragedy, especially Aeschylus; stagecraft and
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dramaturgy; comic plot-construction and characterization; the author's reflection
on his immediate political, social and intellectual context. As well as providing
insight into Cratinus, her book enriches our understanding of fifth-century
Athenian comedy in a dynamic evolving environment.
Het eerste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds. Vanaf najaar 2021 te zien
op Prime Video als The Wheel of Time, met Rosamund Pike en de Nederlander
Josha Stradowski in de hoofdrollen. Het Oog van de Wereld is het eerste boek
van Robert Jordans klassieke fantasycyclus Het Rad des Tijds. Een epos van
maar liefst 15 boeken waarmee hij wereldwijd een miljoenenpubliek aan zich wist
te binden. Prime Video baseerde er het eerste seizoen van de tv-serie The
Wheel of Time op, met superster Rosamund Pike als Moiraine Damodred en de
Nederlandse acteur Josha Stradowski als niemand minder dan Rhand Altor. In
het ooit zo vredige Emondsveld breken roerige tijden aan. Verre geruchten van
grote gebeurtenissen in de buitenwereld werpen hun donkere schaduw over het
dorpje. En daar blijft het niet bij. De komst van vreemdelingen brengt grote
veranderingen mee, veranderingen die onomkeerbaar zijn en die het leven van
alle betrokkenen voorgoed overhoop zullen halen. Er moet iets gebeuren, zoveel
is duidelijk. Vijf jonge Emondsvelders vertrekken van huis en haard om de
veranderingen te stoppen. Maar dan worden ze het middelpunt van een
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vernietigende reeks gebeurtenissen die de wereld in heftige beroering zal
brengen... ‘Het Oog van de Wereld was een keerpunt in mijn leven. Ik las, ik
genoot. En toen ging ik mijn eigen grote fantasyboeken schrijven.’ Robin Hobb,
auteur van De Boeken van de Zieners
Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to Find Them wordt met hulp van
Newt Scamander de machtige duistere tovenaar Gellert Grindelwald
gevangengenomen in New York. Grindelwald weet echter te ontkomen en
verzamelt volgers om zich heen die geen enkel vermoeden hebben van wat zijn
werkelijke doel is: de heerschappij van tovenaars over alle modderbloedjes en
dreuzels. In een poging de plannen van Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus
Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn voormalige leerling Newt Scamander.
Zich onbewust van de gevaren zegt deze toe opnieuw zijn hulp te verlenen. In
een steeds sterker verdeelde tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de
proef gesteld, zelfs onder trouwe vrienden en familie. Dit tweede filmscenario van
J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima, bevat een scala aan verwijzingen
naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere Harry Potterserie.
This book was originally published in Japan. Persona 5 : The original art book
features all character concepts, confidants, bosses with the creator’s comment!
-Collecting all of people’s concept arts from main characters and their Personas
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to confidants and antagonists. -Also including their initial images and model
sheets. -Translating almost all the Japanese sentences into English. -Collecting
the publicity illustrations that is drawn for the magazine’s covers or poster. -On
the interview of Soejima Shigenori, who is the character designer, there are
untold fact about "Persona 5”’s characters.
Presents conceptual artwork, sketches, storyboards, and background notes for
the characters and robots of the role-playing game.
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