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Speels, beeldend, melodisch – op deze manier kan de poëzie van K. Michel in zijn nieuwe bundel & rol door worden
gekarakteriseerd. Michel beweegt zich tussen de polen van verbazing en verbijstering. Waar (politiek) onheil onder ogen
wordt gezien klinkt er toch een goed humeur in de gedichten door. K. Michel blijft nieuwsgierig en gedreven. Hij
experimenteert met vormen: een gedicht in de vorm van een koprol, een mini-toneelstuk, een lang stemmenspel, een
ode in bad waarin schimmen worden opgeroepen, een bijna-sonnet waarin de klassieke vraag ‘wat als’ wordt gebruikt
om het leven de revue te laten passeren, wat leidt tot de ironisch-serieuze conclusie: ‘ja, als ik zelf de belasting had
ingevuld een veerboot later had genomen als ik niet op die hark was gestapt.’
Modelcontracten met commentaar en uitleg op het gebied van de internetbranche.
Een jonge Argentijnse schrijver keert terug naar zijn vaderland om afscheid te nemen van zijn zieke vader. Hij kan zich
van zijn jeugd maar weinig herinneren en ervaart zijn thuisland alsof hij er voor het eerst komt. Op zoek naar antwoorden
en herinneringen duikt hij in zijn familiegeschiedenis. Vooral vragen over zijn stervende vader houden hem in de greep.
Wie was of is deze man eigenlijk? En wat was zijn rol tijdens de Argentijnse dictatuur?Hoe dichter hij bij het verhaal van
zijn vader komt, hoe meer zijn eigen, vaak confronterende jeugdherinneringen boven komen drijven.De ziel van mijn
vader klimt omhoog in de regen is een gedurfde, indringende roman over een vader en een zoon, over geheimen die
begraven liggen onder jarenlang stilzwijgen, en over de littekens die een dictatuur achterlaat.`Het relaas van hoe het is
voor een kind om op te groeien in de schaduw van het Argentijnse regime heeft mijn hart op z n kop gezet. The New
York Times `Een van de interessantste en meest getalenteerde schrijvers van het hedendaagse Latijns-Amerika. De ziel
van mijn vader klimt omhoog in de regen zit vol ethische vraagstukken en persoonlijke pijn. El Cultural
Inleiding in de astrologie voor beginners.
‘Nicholls boek is een zuivere biografie, vol met zorgvuldig onderzochte en soms weinig bekende feiten, meesterlijk door
ineengevlochten. Vanaf de eerste bezoeken aan de plaatsen waar Leonardo’s vroegste jeugd zich heeft afgespeeld tot het relaas
van zijn laatste jaren in Frankrijk is Nicholl uiterst gevoelig voor alles dat ons in aanraking kan brengen met de mens Leonardo. Hij
wil die dingen weten die haast onmogelijk zijn om te weten te komen en die zo bij iemand horen: hoe sprak hij, hoe gedroeg hij
zich, hoe betuigde hij zijn liefde, wat voor gevoel voor humor had hij? (Leonardo schijnt graag moppen verteld te hebben, die
nogal plat zijn opgeschreven in zijn aantekenboeken [...]) Meer biograaf dan kunstcriticus spendeert Nicholl niet veel tijd aan de
schilderijen en tekeningen, hij gebruikt ze hooguit om aanwijzingen uit te putten om Leonardo’s leven te reconstrueren.’
Alexander Nagel, Washington Post
Dr. Jekyll wil zijn 'goede' persoonlijkheid scheiden van zijn 'slechte'. daarvoor drinkt hij een zelfgemaakt drankje. Kan dit goed
aflopen? Vanaf ca. 15 jaar. In lettertype Dyslexie.
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