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Da Vincis Ghost Genius Obsession And How Leonardo Created The World In His Own Image Toby Lester
Het hart van de veertienjarige Mary Boleyn slaat op hol als ze Hendrik VIII voor het eerst ontmoet. Maar al gauw blijkt dat Mary slechts een pion is in de spijkerharde ambities van haar ouders. Als Hendriks
aandacht verslapt, wordt de jonge hofdame geacht haar kennis door te geven aan haar zusje en rivale Anne. En met succes, want Anne wordt onweerstaanbaar voor Hendrik. Mary moet met lede ogen
toezien hoe haar meedogenloze zus alles in het werk stelt om de nieuwe echtgenote van de koning te worden. Maar één man aan het hof heeft de moed om Hendriks macht te trotseren en Mary vrijheid en
geluk te bieden. De film The Other Boleyn Girl, met in de hoofdrollen Natalie Portman (Anne), Scarlett Johansson (Mary) en Eric Bana (Hendrik VIII), zal in het voorjaar van 2008 in de bioscopen te zien zijn.
Brieven die de wereld hebben veranderd Gerenommeerd historicus Simon Sebag Montefiore selecteerde ruim honderd brieven, van de oudheid tot de eenentwintigste eeuw. In deze Nederlandse editie zijn
brieven van bekende Nederlanders en Vlamingen toegevoegd door Simon Sebag Montefiore. Sommige zijn moedig en inspirerend, andere verwerpelijk en schokkend, sommige zijn literaire parels, weer
andere wreed, grof en schaamteloos, vele zijn erotisch of hartverscheurend. De schrijvers variëren van koningin Elizabeth I, Ramses II en Leonard Cohen tot Nelson Mandela, Stalin, Michelangelo, Süleyman
de Grote en gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden. Van liefdesbrieven tot oproepen tot invrijheidstelling, oorlogsverklaringen en overpeinzingen over de dood. Op kleurrijke wijze en met zijn
kenmerkend heldere stijl, brengt meesterverteller Montefiore de personages uit de brieven moeiteloos tot leven. Hij laat ons zien waarom zij stuk voor stuk uitzonderlijk zijn, en kleur geven aan het verleden
en ons leven nu nog altijd verrijken. 'Smeuïg, angstaanjagend, vol passie, schokkend … en ontzettend aangrijpend. Kortom: fascinerend.' The Times
Over the past fifty years, design and branding have become omnipotent in the market and have made their way to other domains as well. Given their potential to divide humans into categories and label their
worth and value, design and branding can wield immense but currently unharnessed powers of social change. Groups designed as devalued can be undesigned, redesigned and rebranded to seamlessly and
equivalently participate in community, work and civic life. This innovative book argues that disability as a concept and category is created, reified, and segregated through current design and branding that
begs for creative change. Transcending models of disability that locate it either as an embodied medical condition or as a socially constructed entity, this book challenges the very existence and usefulness of
the category itself. Proposing and illustrating creative and responsible design, DePoy and Gilson include thinking and action strategies that are useful and potent for "undesigning", redesigning, and
rebranding to meet the full range of human needs and to enhance full participation in local through global communities. Divided into two parts, the first section presents a critical examination of disability as a
designed and branded phenomenon, exploring what exactly is being designed and branded and how. The second part investigates the redesign of disability and provides principles for redesign and
rebranding illustrated with examples from high-tech to place-based sustainable strategies. The book provides a unique and contemporary framework for thinking about disability as well as providing relevant
design and branding guidance to designers and engineers interested in embodiment issues.
Meet schoolboy Chester Bentley, the world's most famous treasure hunter! All heroes begin as ordinary children and that's how it was with Chester Bentley. Unsurprisingly, he made the pages of the national
and international newspapers, and so began his journey into notoriety as the nation started to follow his many adventures and marvel at his incredible discoveries. When Bentley stumbles across his first clue,
he has no idea that he has embarked on a mystery dating back to 1588 and the Spanish Armada. A mystery leading to one of England's most remarkable undiscovered treasures. But Bentley is not the only
one on the trail. But what is the significance of the mysterious signs and numbers that keep appearing in his house? And what is their connection with the disturbing ghostly presence? Only friendship, bravery
and perseverance will enable Bentley to decipher the challenging clues and unravel the past that will reveal an unexpected national treasure and make him a celebrated, household name. Chester Bentley is
a boy with an almost magical gift for finding famous treasure... with a little help from his friends that is. And with each national treasure that Bentley uncovers, he soon becomes famous, attracting the attention
of a mysterious collector who turns against him. But why? And what is it he knows about Bentley's hidden childhood? So will Bentley fulfill his destiny and the adventure of a lifetime by locating some of the
greatest lost treasures from England's dramatic past? Or will he go on to fail when he learns the truth behind the strange dreams that haunt him and why his opponent is obsessed with stopping him? The
Chester Bentley Mysteries is a page-turning series for curious adventurers age 11+ (and their grown-ups); The Da Vinci Code for kids. Are you fascinated by clues and riddles? Determined not to give up until
you solve a mystery? Then you're ready to join Chester Bentley, and begin his epic tales of history, mystery and adventure. Buy Chester Bentley and the Ghost of Asher Worth to begin an extraordinary
adventure of a lifetime today! Readers who enjoyed the following series and books would also enjoy Chester Bentley: Artemis Fowl Alex Rider Percy Jackson Treasure Hunters The Virginia Mysteries Books
by Michael Morpurgo Holes by Louis Sachar
‘Vermiste meisjes’ is het thrillerdebuut van YA-auteur Megan Miranda. Ruth Ware (‘In een donker donker bos’) schreef over dit boek: ‘Het verleden van een klein stadje wordt blootgelegd in deze thriller vol
verdachtmakingen, bedreigingen en verwarrende motieven. Een aangrijpend boek! I loved it.’ Nicolette (Nic voor vrienden) is terug in Cooley Ridge om voor haar hulpbehoevende vader te zorgen. Tien jaar
daarvoor is ze naar Philadelphia vertrokken, niet lang na de verdwijning van haar beste vriendin Corinne. Die verdwijning is nooit opgelost. Nu, slechts een paar dagen na haar aankomst, verdwijnt er opnieuw
een meisje. Deze zaak rijt de wonden rondom de vermissing van Corinne open. Alle mensen die indertijd met de zaak te maken hadden, wonen nog steeds in Cooley Ridge. Nic’s broer en zijn vrouw
verwachten een kind. Corinne’s toenmalige vriend werkt in de lokale kroeg. En Tyler, Nic’s ex-vriend, is aan het daten met Annaleise. Annaleise, die ieders alibi was voor de nacht waarin Corinne verdween.
Maar nu is het juist zij die verdwenen is... Nic ontrafelt de geheimen die haar familie en vrienden verbergen en langzaam wordt duidelijk wat er tien jaar geleden daadwerkelijk gebeurd is. ‘Duister, nostalgisch
en een ingenieuze manier van vertellen. Megan Miranda is een aanwinst voor de thrillerwereld.’ Booklist Voor fans van Clare Mackintosh en Alex Marwood.
Challenges educators to design programs that boldly embrace the Common Core State Standards by imaginatively drawing from the genius of great men and women, such as Leonardo da Vinci. A central
figure in the High Renaissance, Leonardo made extraordinary contributions as a painter, architect, sculptor, scientist, engineer, and futurist. This book demonstrates that schools can cultivate genius such as
Leonardo's, while ensuring that all students realize the core skills crucial to citizens. Relevant to public and independent educators who are creating schools-within-schools and charter schools, renewing
schools, or rethinking their own classrooms, this book serves as a model of biographical curricula that embraces the standards that Americans share as citizens in a democracy.
Historically, the brain bases of creativity have been of great interest to scholars and the public alike. However, recent technological innovations in the neurosciences, coupled with theoretical and
methodological advances in creativity assessment, have enabled humans to gain unprecedented insights into the contributions of the brain to creative thought. This unique volume brings together
contributions by the very best scholars to offer a comprehensive overview of cutting edge research on this important and fascinating topic. The chapters discuss creativity's relationship with intelligence,
motivation, psychopathology and pharmacology, as well as the contributions of general psychological processes to creativity, such as attention, memory, imagination, and language. This book also includes
specific and novel approaches to understanding creativity involving musicians, polymaths, animal models, and psychedelic experiences. The chapters are meant to give the reader a solid grasp of the
diversity of approaches currently at play in this active and rapidly growing field of inquiry.
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Performing Math tells the history of expectations for math communication—and the conversations about math hatred and math anxiety that occurred in response. Focusing on nineteenth-century American
colleges, this book analyzes foundational tools and techniques of math communication: the textbooks that supported reading aloud, the burnings that mimicked pedagogical speech, the blackboards that
accompanied oral presentations, the plays that proclaimed performers’ identities as math students, and the written tests that redefined “student performance.” Math communication and math anxiety went
hand in hand as new rules for oral communication at the blackboard inspired student revolt and as frameworks for testing student performance inspired performance anxiety. With unusual primary sources
from over a dozen educational archives, Performing Math argues for a new, performance-oriented history of American math education, one that can explain contemporary math attitudes and provide a way
forward to reframing the problem of math anxiety.
Na De koepel van Brunelleschi, over de Dom in Florence, en De hemel van de paus, over Michelangelo's meesterwerk in de Sixtijnse Kapel, buigt Ross King zich nu over Het Laatste Avondmaal in het
klooster Santa Maria delle Grazie in Milaan. Dit wereldberoemde schilderij van Leonardo da Vinci wordt door miljoenen bewonderd en is door talloze kunsthistorici geanalyseerd. King vertelt het verhaal van
de ontstaansgeschiedenis van dit schilderij, waaraan Da Vinci vijf jaar werkte. De schepping van het monumentale kunstwerk is ingebed in de levensgeschiedenis van de kunstenaar. Niet alleen Da Vinci zelf
komt tot leven, Leonardo en Het Laatste Avondmaal schetst ook een magnifiek portret van de woelige sociale context van Milaan in het Italië aan het einde van de vijftiende eeuw. br? Ross King (1962)
schreef twee romans en is auteur van de internationale bestsellers en ook in Nederland diverse malen herdrukte iDe koepel van BrunelleschiDe hemel van de paus. Michelangelo en de Sixtijnse Kapel
(2003). Ross King woont in Oxford.
Journalist and storyteller Toby Lester brings Vitruvian Man to life, resurrecting the ghost of an unknown Leonardo. Populated by a colorful cast of characters, including Brunelleschi of the famous Dome, "Da
Vinci's Ghost" opens up a surprising window onto the artist and philosopher himself and the tumultuous intellectual and cultural transformations he bridged.
Pelgrim is de codenaam van een man die niet bestaat. De geadopteerde zoon die uitgroeide tot een van de beste spionnen. De regisseur van een uiterst geheime eenheid binnen de Amerikaanse
spionagedienst. Een man die, voordat hij van de aardbodem verdween, het ultieme boek schreef over forensisch onderzoek. Het is datzelfde boek dat hem een jaar later in een obscuur hotel in Manhattan
doet belanden, waar het lichaam van een onherkenbaar verminkt jonge vrouw is gevonden. Maar wat begint als een moordonderzoek zonder aanwijzingen, verandert in een zoektocht naar een onbekende
vijand die een weerzinwekkend plan tot uitvoer wil brengen.
This book opens a new interdisciplinary frontier between religion and theatre studies to illuminate what has been seen as the religious, or spiritual, nature of Polish theatre director Jerzy Grotowski’s work. It
corrects the lacunae in both theatre studies and religious studies by examining the interaction between the two fields in his artistic output. The central argument of the text is that through an embodied and
materialist approach to religion, developed in the work of Michel Foucault and religious studies scholar Manuel Vasquez, as well as a critical reading of the concepts of the New Age, a new understanding of
Grotowski and religion can be developed. It is possible to show how Grotowski’s work articulated spiritual experience within the body; achieving a removal of spirituality from ecclesial authorities and
relocating spiritual experience within the body of the performer. This is a unique analysis of one of the 20th Century’s most famous theatrical figures. As such, it is a vital reference for academics in both
Religion and Theatre Studies that have an interest in the spiritual aspects of Grotowski’s work.
'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt
bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je
je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten
samengaan met het streven naar een betere wereld.
At the height of the American Civil War in 1863 the Union instated the first ever federal draft. This book examines the draft as a cultural formation and develops a new understanding of the connections
between American literature and American lives at this time.
The secret history of our most vital organ: the human heart. The Man Who Touched His Own Heart tells the raucous, gory, mesmerizing story of the heart, from the first "explorers" who dug up cadavers and
plumbed their hearts' chambers, through the first heart surgeries -- which had to be completed in three minutes before death arrived -- to heart transplants and the latest medical efforts to prolong our hearts'
lives, almost defying nature in the process. Thought of as the seat of our soul, then as a mysteriously animated object, the heart is still more a mystery than it is understood. Why do most animals only get one
billion beats? (And how did modern humans get to over two billion, effectively letting us live out two lives?) Why are sufferers of gingivitis more likely to have heart attacks? Why do we often undergo
expensive procedures when cheaper ones are just as effective? What do Da Vinci, Mary Shelley, and contemporary Egyptian archaeologists have in common? And what does it really feel like to touch your
own heart, or to have someone else's beating inside your chest? Rob Dunn's fascinating history of our hearts brings us deep inside the science, history, and stories of the four chambers we depend on most.
The days of sticking with a single career path until our golden years of retirement are gone. In the last ten years, the world of work has changed significantly. But the career advice you’ve been given since
you were a kid hasn’t. Enter Nicolle Merrill, four-time (and counting) career-changer, professional reinventor, and author. In Punch Doubt in the Face: How to Upskill, Change Careers, and Beat the Robots,
Nicolle translates the future of work into a roadmap to a better career and professional empowerment. Grounded in her belief that our careers are like a Choose Your Own Adventure book—full of possibilities,
new paths, and the occasional surprise—Nicolle helps readers evaluate their careers like mini-futurists. You’ll discover a new career that fits your lifestyle, learn how to attain the skills needed to thrive in the
workplace of the future, and go on a professional adventure or two—regardless of your age or your industry. Read this book. Your future self will thank you.

Ever wonder how Da Vinci could conjure up such futuristic concepts? Maybe he saw them. After striking a bargain with the Old One, a weaver of time, young Leonardo lands in
1969 New Orleans at the height of Mardi Gras. But things go awry when this medieval man befriends an unlikely couple--T-Man, an inept artist who moonlights as a bag man for
the mob, and Monique, an amputee, grateful for T-Man's attention. Throw in murder and romance and you're set for an adventurous romp through history.
Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
Inferno van Dan Brown is het vierde, duizelingwekkende avontuur van Robert Langdon, en het speelt zich af gedeeltelijk af in Florence. Het is nu verfilmd met Tom Hanks in de
hoofdrol. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, moet het opnemen tegen een geniale wetenschapper die geobsedeerd is door het duistere meesterwerk
Inferno van Dante en door het einde van de wereld. Langdon zal, samen met dokter Sienna Brooks, al zijn kennis van de verborgen doorgangen en oude geheimen van Florence
moeten inzetten om te overleven en de mensheid te redden. In de thrillersuperleague is er ruimte voor slechts één kampioen en dat is Dan Brown.' Hebban.nl 'Langdons
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speurwerk aan de hand van Dantes Inferno is spannend en staat vol interessante feiten. Dit vierde avontuur overtuigt.' De Telegraaf
In a major reassessment of African American culture, Phillip Brian Harper intervenes in the ongoing debate about the “proper” depiction of black people. He advocates for
African American aesthetic abstractionism—a representational mode whereby an artwork, rather than striving for realist verisimilitude, vigorously asserts its essentially artificial
character. Maintaining that realist representation reaffirms the very social facts that it might have been understood to challenge, Harper contends that abstractionism shows up
the actual constructedness of those facts, thereby subjecting them to critical scrutiny and making them amenable to transformation. Arguing against the need for “positive”
representations, Abstractionist Aesthetics displaces realism as the primary mode of African American representational aesthetics, re-centers literature as a principal site of
African American cultural politics, and elevates experimental prose within the domain of African American literature. Drawing on examples across a variety of artistic production,
including the visual work of Fred Wilson and Kara Walker, the music of Billie Holiday and Cecil Taylor, and the prose and verse writings of Ntozake Shange, Alice Walker, and
John Keene, this book poses urgent questions about how racial blackness is made to assume certain social meanings. In the process, African American aesthetics are upended,
rendering abstractionism as the most powerful modality for Black representation.
Tien jaar heeft Ted Dekker eraan gewerkt: zijn meesterwerk ‘Anno Domini 30’. Wanneer vijanden onverwachts aanvallen, krijgt Maviah, de bastaarddochter van een van de
meest machtige bedoeïensjeiks in Arabië, de opdracht koning Herodes om hulp te vragen. Maviah ontsnapt met de hulp van twee van haar vaders soldaten – Saba, die meer
met zijn zwaard spreekt dan met zijn stem, en Juda, een Jood die de sterren leest. Een reis vol gevaren begint, maar als het hen al zal lukken om de uitgestrekte en dodelijke
zandvlakten te overleven, wacht hen een brute wereld waarin ze onderworpen zijn aan wrede koningen en keizers. Maar dan ontmoet Maviah een man van een heel ander
kaliber – een raadselachtige leraar die spreekt over een koninkrijk dat uiteindelijk zal triomferen en het zal winnen van welk koninkrijk dan ook. Zijn naam is Jeshua en Zijn
woorden zetten alles wat Maviah ooit geleerd heeft op zijn kop. Maar ondanks dat het volgen van Hem een risicovolle onderneming is, is het misschien wel de enige kans voor
Maviah om zichzelf en allen die haar dierbaar zijn te redden. Ted Dekker, de koning van de christelijke thriller, is bekend van onder andere De Cirkel-serie: ‘Zwart’, ‘Rood’,
‘Wit’ en ‘Groen’. In deze eerste Bijbels-historische roman van zijn hand betreed je als lezer samen met Maviah de wereld waarin Jezus leefde en beleef je met haar mee hoe
revolutionair Jezus’ woorden zijn geweest: een draai van 180 graden.
Een nieuwe kijk op Leonardo da Vinci! Met de ogen van een kunstenaar bestudeerde Leonardo da Vinci de wetenschap vanuit de levende materie. Leonardo da Vinci's
baanbrekend wetenschappelijk werk was tijdens zijn leven zo goed als onbekend. De gerenommeerde wetenschapper en bestsellerauteur Fritjof Capra claimt dat Leonardo in
vele opzichten de miskende 'vader van de moderne wetenschap' is. Aan de hand van meer dan 6.000 pagina's van Leonardo's nagelaten aantekeningenboeken, legt Capra uit
dat Leonardo's enorme kennis in de buurt kwam van wetenschap. En dan gezien door de ogen van een kunstenaar. Fritjof Capra is natuurkundige en heeft vier bestsellers
geschreven, waaronder De tao van de fysica en De eenheid van het leven. Hij is grondlegger en directeur van Het Center for Ecoliteracy in Berkeley. Zijn boeken zijn
internationaal bekend en hij geeft er wereldwijd lezingen over. Hij woont in Berkeley, Californië, met zijn vrouw en dochter.
Op haar drieëntwintigste, net na haar afstuderen, verhuist Joanna Rakoff naar New York. Zoals zoveel jonge hoopvollen komt ze terecht in het dan nog armoedige Williamsburg.
Ze krijgt een baan als assistente bij het legendarisch literaire agentschap van J.D. Salinger en brengt haar dagen door in het ouderwetse kantoor waar men nog werkt met
dictafoons en schrijfmachines. Het is haar taak om Salingers vaak openhartige fanmail te beantwoorden. Ze begint met de standaardbrief, maar langzaamaan gaat ze in naam
van Salinger persoonlijke brieven terugschrijven. Mijn jaar met Salinger laat zien hoe een jonge vrouw haar weg vindt in een nostalgisch New York aan de vooravond van het
internettijdperk en wat literatuur voor ons betekent.
Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca.
16 jaar.
Featuring canonical Spanish American and Brazilian texts of the 1920s and 30s, Corporeality in Early Twentieth-Century Latin American Literature is an innovative analysis of the body as site
of inscription for avant-garde objectives such as originality, subjectivity, and subversion.
Op een warme dag in 1893 besloot een man in een armzalig ziekenhuis in Chicago voor het allereerst in de geschiedenis een openhartoperatie uit te voeren. Op hetzelfde moment zette hij
het mes in eeuwenoude opvattingen over het hart en maakte hij de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van biologie, evolutie, sanitaire inrichting en kernfysica. In De man met
het gebroken hart vertelt Rob Dunn over de mannen en vrouwen die aan de vooravond stonden van medische revoluties van het hart, van Leonardo da Vinci, die zeer nauwkeurige tekeningen
maakte van het menselijk lichaam, Werner Forssmann, die met gevaar voor eigen leven een katheter bij zichzelf inbracht, en Wilson Greatbatch, die een pacemaker ontwierp die tot op de dag
van vandaag door ons gedragen wordt.
Da Vinci's GhostGenius, Obsession, and How Leonardo Created the World in His Own ImageSimon and Schuster
In the mid-twentieth century, Henry Dreyfuss—widely considered the father of industrial design—pioneered a user-centered approach to design that focuses on studying people's behaviors and
attitudes as a key first step in developing successful products. In the intervening years, user-centered design has expanded to undertake the needs of differently abled users and global
populations as well as the design of complex systems and services. Beautiful Users explores the changing relationship between designers and users and considers a range of design
methodologies and practices, from user research to hacking, open source, and the maker culture.
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Human Body: A Wearable Product Designer's Guide, unlike other anatomy books, is divided into sections pertinent to wearable product designers. Two introductory chapters include many
definitions, an introduction to anatomical terminology, and brief discussions of the body's systems, setting the stage for the remaining chapters. The book is extensively referenced and has a
large glossary with both anatomical and design terms making it maximally useful for interdisciplinary collaborative work. The book includes 200 original illustrations and many product
examples to demonstrate relationships between wearable product components and anatomy. Exercises introduce useful anatomical, physiological, and biomechanical concepts and include
design challenges. Features Includes body region chapters on head and neck, upper torso and arms, lower torso and legs, the mid-torso, hands, feet, and a chapter on the body as a whole
Contains short sections on growth and development, pregnancy, and aging as well as sections on posture, gait, and designing total body garments Describes important regional muscles and
their actions as well as joint range of motion (ROM) definitions and data with applications to designing motion into wearable products Presents appendices correlating to each body region’s
anatomy with instructions for landmarking and measuring the body, a valuable resource for a lifetime of designing
Discusses the intellectual journey behind the creation of Leonardo da Vinci's Vitruvian Man and describes how the drawing represents a momentous period in Western history when the Middle
Ages gave way to the Renaissance.
Originating in archaic parables of the Garden and the Citadel, gender allegories have been projected upon built environments throughout history.
??????????? ????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????31???????????????
Q????????????????? ??DAY 2???????????????????????????????? Q??????????????????? ??DAY 8??????5??????????????????????????? Q?????????????? ??DAY
11??????????????????????????????????? Q??????????? ??DAY 23?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
1.???????????????????? 2.????????????????????????? 3.?????????????????? 4.?????????????????? ???? ???????David Stiernholm?
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Het Italië van de renaissance is een plek waar politiek en moord hand in hand gaan. De beruchte Borgiapaus Alexander VI verplicht in 1502 de courtisane Damiata om uit te zoeken wie zijn onwettige zoon
heeft omgebracht. Damiata ontmoet een obscure Florentijnse diplomaat, Niccolò Machiavelli, en een excentrieke ingenieur, Leonardo da Vinci. De jacht op de moordenaar verandert in een dodelijk
schimmenspel. Terwijl de ene na de andere vreselijk verminkte jonge vrouw wordt gevonden, besluiten Machiavelli en Da Vinci hun geniale krachten te bundelen en Damiata te helpen. Ze reizen door Italië
en verdwalen in een labyrint van bijgeloof, leugens en erotische obsessie. Om de moordenaar te vinden en zelf te overleven, moeten ze een waarheid ontdekken die de loop van de westerse geschiedenis
zal veranderen: het geheim dat verborgen zit in De heerser, het beroemdste boek van Niccolò Machiavelli. De Amerikaanse schrijver Michael Ennis gaf kunstgeschiedenis aan de University of Texas, was
een Rockefeller Foundation Fellow en werkte als onafhankelijk curator. Hij heeft twee historische romans geschreven, The Duchess of Milan (1989) en Byzantium (1992). Aan Het duivelse lot heeft hij jaren
gewerkt.
Psychiater Andrew Marlowe heeft twee passies: zijn werk en het schilderen. Hij is vrijgezel en leidt een overzichtelijk leven. Wanneer de beroemde kunstschilder Robert Oliver zijn patiënt wordt nadat hij
gepoogd heeft een doek in de National Gallery of Art met een mes te bewerken, wordt Marlowes geregelde leventje verstoord. Zijn drang te achterhalen welk geheim de zwijgzame schilder kwelt, brengt hem
naar de twee vrouwen die Oliver het beste gekend hebben - en naar een drama dat zich in de bloeiperiode van het Franse Impressionisme heeft afgespeeld. Elizabeth Kostova's meesterlijke nieuwe roman
voert ons van Washington naar Parijs; van de werkkamer van een hedendaagse psychiater naar de ateliers van de Impressionisten; en van prille liefde naar laatste liefde. Zwanenroof is een verhaal over
obsessie en toewijding, verlies en hoop en het is een verhaal over trouw - die aan een ander en die aan jezelf. '
De naamloze held van Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azië? weet langzaam rijkdom te vergaren in een reusachtige metropool door zich te richten op de verkoop van een steeds schaarser wordend
goed: water. Maar zijn hart ligt elders, namelijk bij een mooi meisje wier opmars in het leven vergelijkbaar is met het zijne. Hun wegen kruisen zich en splitsen zich, om vervolgens toch weer samen te komen.
Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azië? is een opvallende en actuele roman over een tijd van grote verandering. Hamid creëerde in dit zeer originele boek over hoop en geweld twee onvergetelijke
personages die te midden van al het tumult standvastigheid vinden in hun liefde voor elkaar.
‘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
Toby Lester—the award-winning author of The Fourth Part of the World, celebrated by Simon Winchester as “a rare and masterly talent”—takes on one of the great untold stories in the history of ideas: the
genesis of Leonardo da Vinci’s Vitruvian Man. Everybody knows the picture: a man, meticulously rendered by Leonardo da Vinci, standing with arms and legs outstretched in a circle and a square. Deployed
today to celebrate subjects as various as the grandeur of art, the beauty of the human form, and the universality of the human spirit, the drawing turns up just about everywhere: in books, on coffee cups, on
corporate logos, even on spacecraft. It has, in short, become the world’s most famous cultural icon—and yet almost nobody knows about the epic intellectual journeys that led to its creation. In this modest
drawing that would one day paper the world, da Vinci attempted nothing less than to calibrate the harmonies of the universe and understand the central role man played in the cosmos. Journalist and
storyteller Toby Lester brings Vitruvian Man to life, resurrecting the ghost of an unknown Leonardo. Populated by a colorful cast of characters, including Brunelleschi of the famous Dome, Da Vinci’s Ghost
opens up a surprising window onto the artist and philosopher himself and the tumultuous intellectual and cultural transformations he bridged. With sparkling prose and a rich variety of original illustrations,
Lester captures the brief but momentous time in the history of western thought when the Middle Ages gave way to the Renaissance, art and science and philosophy converged as one, and all seemed to hold
out the promise that a single human mind, if properly harnessed, could grasp the nature of everything.
1933: de winter waarin de wereld van naoorlogs in vooroorlogs veranderde Dit is een boek dat gaat over de kracht van slechte ideeën. Het gaat over een specifieke winter, die van 1933, en zoekt een
antwoord op de vraag waarom een heleboel dingen toen zo misgingen. In die specifieke winter kwam Hitler aan de macht, verliet Japan de Volkenbond, richtte Mussolini zijn buitenlands beleid op het
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Somalisch schiereiland. In die maanden werd Roosevelt verkozen, veranderde Frankrijk drie keer van regering en raakte de ooit zo charismatische groep van overwinnaars na 1918 verder van elkaar
verwijderd door verschillende opvattingen over oorlogsschulden, wapens, valuta, invoerrechten én de omgang met Duitsland. Op het grondgebied van de Oekraïense Sovjetrepubliek kwamen vanwege een
hongersnood bovendien miljoenen mensen om én was er wereldwijd sprake van een enorme economische crisis. En in Genève kwam de wereldontwapeningsconferentie tot stilstand omdat de deelnemende
landen het niet eens konden worden. Die specifieke winter veranderde de wereld van naoorlogs in vooroorlogs. In dit boek onderzoekt Paul Jankowski hoe burgers op meerdere plekken ter wereld
samenspanden om hun verscheidene regeringen richting een oorlog te drijven die maar weinigen van hen wilden en geen van hen onder controle kon houden. Jankowski baseert zich hierbij op nooit eerder
gepubliceerde bronnen, zoals de handgeschreven notities van de Franse ambassadeur na zijn ontmoeting met Hitler, en daarnaast op memoires, krantenartikelen en radio-uitzendingen, om zo het proces dat
in die winter van 1933 begon voor een breed lezerspubliek te reconstrueren. Voor de lezers van Ian Kershaw en Antony Beevor.
Hailed by Plato as the “Tenth Muse” of ancient Greek poetry, Sappho is inarguably antiquity’s greatest lyric poet. Born over 2,600 years ago on the Greek island of Lesbos, and writing amorously of women
and men alike, she is the namesake lesbian. What’s left of her writing, and what we know of her, is fragmentary. Shrouded in mystery, she is nonetheless repeatedly translated and discussed – no,
appropriated – by all. Sappho has most recently undergone a variety of treatments by agenda-driven scholars and so-called poet-translators with little or no knowledge of Greek. Classicist-translator Jeffrey
Duban debunks the postmodernist scholarship by which Sappho is interpreted today and offers translations reflecting the charm and elegant simplicity of the originals. Duban provides a reader-friendly
overview of Sappho’s times and themes, exploring her eroticism and Greek homosexuality overall. He introduces us to Sappho’s highly cultured island home, to its lyre-accompanied musical legends, and to
the fabled beauty of Lesbian women. Not least, he emphasizes the proximity of Lesbos to Troy, making the translation and enjoyment of Homer’s Iliad and Odyssey a further focus. More than anything else,
argues Duban, it is free verse and its rampant legacy – and no two persons more than Walt Whitman and Ezra Pound – that bear responsibility for the ruin of today’s classics in translation, to say nothing of
poetry in the twentieth century. Beyond matters of reflection for classicists, Duban provides a far-ranging beginner’s guide to classical literature, with forays into Spenser and Milton, and into the colonial
impulse of Virgil, Spenser, and the West at large.
Copyright: bacbb03ef5be7fb6e6e6ab910853a664

Page 5/5

Copyright : matula.hu

