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De geesteswetenschappen hebben het niet makkelijk.
Als het niet direct geld oplevert, kan het niet belangrijk
zijn, het lijkt soms wel alsof iedereen er zo over denkt.
Toen Fareed Zakaria nog een kind was in India, leek het
volgen van een technologische opleiding in Amerika dan
ook de kortste weg naar succes. Maar Zakaria was
geïnteresseerd in andere vakken: Engels, geschiedenis,
filosofie. En nu hij een succesvolle schrijver en journalist
is geworden, beseft hij dat hij de juiste keuze gemaakt
heeft. Juist in een tijd waarin technologie zo snel
verandert, is het belangrijk om helder te denken, goed te
argumenteren, en altijd te willen blijven leren. Voor die
vaardigheden kun je nergens beter terecht dan bij de
geesteswetenschappen, laat Zakaria zien in dit
vlammende betoog voor leergierigheid zonder grenzen.
Verslag van de gebeurtenissen in de eerste maand van
de Eerste Wereldoorlog waarin de enorme Duitse aanval
door België op Parijs tot staan gebracht werd aan de
Marne, welke periode beslissend was voor het verloop
van de oorlog.
Een variétéartiest raakt in de laatste decennia van de
negentiende eeuw betrokken bij een reeks gruwelijke
moorden in Londen, die door een mysterieuze 'golem'
gepleegd zouden zijn.
This set includes the key ninteenth century histories of
British journalism. Since William Caxton set up the first
printing press in London in 1476, and his apprentice
Wynkyn de Worde started printing in Fleet Street,
printing and newspapers have become a major part of
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political and cultural history. These histories follow the
changing patterns of newsapers from their real
beginnings in the seventeenth century, through the rise
of provincial newspapers of the eighteenth century, and
the changes of distribution in the nineteenth century.
Between them the books cover biographical sketches of
leading personalities, discussions of press trials and
histories of individual newspapers. A companion set on
the history of American journalism will be published in
1999.
In De hofdame vertelt Anne Glenconner over haar tragische
leven in een gouden kooi als de hofdame van de Britse
prinses Margaret. Voor de fans van The Crown. De hofdame
van Anne Glenconner: unieke memoires van de hofdame van
prinses Margaret, voor alle fans van The Crown en Downton
Abbey. De hofdame vertelt het verhaal van het bijzondere
leven van Anne Glenconner, maid of honour tijdens de
kroning van koningin Elizabeth en de hofdame van prinses
Margaret. Ze is een unieke getuige van de recente Britse
koninklijke geschiedenis en geeft in haar memoires niet
alleen een kijkje achter de schermen van het koningshuis,
maar schetst ook een beeld van een generatie aristocratische
vrouwen die gevangen zat in een wereld vol sociale
verwachtingen. Ze was voor haar vader een ‘grote
teleurstelling’ omdat ze geen jongen was en ze werd niet
genoemd in het testament van haar eigen man, die zijn
fortuin naliet aan een van zijn werknemers. Anne Glenconner,
inmiddels achtentachtig jaar oud, schrijft in De hofdame met
humor, openheid en moed over haar tragische leven in een
gouden kooi, haar vriendschap met prinses Margaret en de
vrijheid waarvan ze nu pas kan genieten. ‘Vol humor, soms
tragisch, en ontwapenend eerlijk. De hofdame zit vol wijsheid
en is zonder rancune geschreven, maar is bovenal
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inspirerend.’ – The Times ‘Ongelooflijk. Als je mond elk
hoofdstuk niet minstens drie keer openvalt, heb je niet goed
opgelet.’ – The Sunday Times
FoundationThe History of England from Its Earliest
Beginnings to the TudorsSt. Martin's Griffin
Engeland, 2010. Autofabrieken worden vervangen door
inwisselbare winkelketens en in Londen gaan verhitte rellen
en demonstraties over in enthousiasme voor de aanstaande
Olympische Spelen. In Klein Engeland beschrijft Jonathan
Coe, een van de beste chroniqueurs van onze tijd, de levens
van een kleurrijke groep personages in een periode van grote
veranderingen. Ian en Sophie zijn net getrouwd en hebben
ieder een ander idee van de toekomst van hun land en
mogelijkerwijs over de toekomst van hun relatie. Doug, een
politiek commentator, schrijft gepassioneerde columns over
de arm-rijkverhoudingen vanuit zijn onbetaalbare
appartement in Chelsea, terwijl zijn dochter juist alles doet om
sociale gelijkheid te bevorderen. Benjamin Trotter heeft
moeite met zijn middelbare leeftijd en probeert nog één keer
iets nieuws in zijn leven. Dit is het verhaal van het moderne
Engeland. Een verhaal van nostalgie en verwarring, van
teleurstelling en onverholen woede.
"An extraordinary book . . . Peter Ackroyd is arguably the
most talented and prolific writer working in Britain today."
--Daily Express (UK) In Foundation, acclaimed historian Peter
Ackroyd tells the epic story of England itself. He takes us from
the primeval forests of England's prehistory to the death, in
1509, of the first Tudor king, Henry VII. He guides us from the
building of Stonehenge to the founding of the two great
glories of medieval England: common law and the cathedrals.
He describes the successive waves of invaders who made
England English, despite being themselves Roman, Viking,
Saxon, or Norman French. With his extraordinary skill for
evoking time and place and his acute eye for the telling detail,
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Ackroyd recounts the story of warring kings, of civil strife, and
foreign wars. But he also gives us a vivid sense of how
England's early people lived: the homes they built, the clothes
they wore, the food they ate, even the jokes they told. All are
brought to life through the narrative mastery of one of Britain's
finest writers.

De eens zo innige band tussen Isma en de jongere
tweeling Aneeka en Parvaiz wordt zwaar op de proef
gesteld als Parvaiz besluit in de voetsporen van hun
overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Dan
komt Eamonn, zoon van een machtig politicus, in het
leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware
liefde? Of het middel tot Parvaiz' bevrijding? Plots is
het lot van beide families onlosmakelijk met elkaar
verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en
loyaliteit kunnen zijn. Kamila Shamsie geeft met dit
spannende en hartverscheurende verhaal een uiterst
genuanceerde inkijk in de complexiteit van
burgerschap, liefde, familie en verschillende culturen
in Europa.
This work is the seventh in the 10-volume series
"Early Responses to Hume", which is an edited and
annotated collection of eighteenth-and nineteenthcentury critical reactions to Scottish philosopher
David Hume (1711-1776) . Both a philosopher and
historian, he was infamous in his day for his
skeptical views on human nature, knowledge,
metaphysics, and religion.
Een kleurrijke reis door 7000 jaar geschiedenis en
26 wereldsteden 'Bijzonder
boek [...] Een zeer
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aangename leeservaring.' •••• NRC Ben Wilson laat
in het geweldig geschreven Metropolis zien dat het
leven in steden de kraamkamer van en de drijfveer
achter de belangrijkste veranderingen was. In de
tweehonderd millennia van het menselijk bestaan
heeft niets ons grondiger veranderd dan de stad.
Wilson vertelt het glorieuze verhaal van de bloei van
de stedelijke mensheid, beginnend in Uruk, de
eerste stad in 5000 v.C. Hij laat zien dat steden nooit
een noodzaak waren, maar toen ze er eenmaal
waren, creëerde de nabijheid van andere mensen
een enorme kracht die uitvindingen, kunst en handel
tot grote hoogte dreven – een snelkookpan voor
vooruitgang en beschaving. Wilson neemt zijn lezer
mee langs de beroemde steden van de afgelopen
7000 jaar, van het beginnende burgerschap in het
oude Athene, de wereldwijde handel in negendeeeuws Bagdad, de rol van Londense koffiehuizen bij
het ontstaan van financiële markten, het moderne
huiselijke comfort in het centrum van Amsterdam tot
aan het flaneren in het Parijs van de belle époque.
Ook kijkt hij naar de impact die wolkenkrabbers
hadden en hebben in New York, naar het
uitgestrekte landschap in Los Angeles en de recente
ecologische vernieuwingen in Shanghai. Levendig,
erudiet en onweerstaanbaar: Metropolis is een grand
tour langs menselijke prestaties.
Trieste Publishing has a massive catalogue of
classic book titles. Our aim is to provide readers with
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the highest quality reproductions of fiction and nonfiction literature that has stood the test of time. The
many thousands of books in our collection have
been sourced from libraries and private collections
around the world.The titles that Trieste Publishing
has chosen to be part of the collection have been
scanned to simulate the original. Our readers see
the books the same way that their first readers did
decades or a hundred or more years ago. Books
from that period are often spoiled by imperfections
that did not exist in the original. Imperfections could
be in the form of blurred text, photographs, or
missing pages. It is highly unlikely that this would
occur with one of our books. Our extensive quality
control ensures that the readers of Trieste
Publishing's books will be delighted with their
purchase. Our staff has thoroughly reviewed every
page of all the books in the collection, repairing, or if
necessary, rejecting titles that are not of the highest
quality. This process ensures that the reader of one
of Trieste Publishing's titles receives a volume that
faithfully reproduces the original, and to the
maximum degree possible, gives them the
experience of owning the original work.We pride
ourselves on not only creating a pathway to an
extensive reservoir of books of the finest quality, but
also providing value to every one of our readers.
Generally, Trieste books are purchased singly - on
demand, however they may also be purchased in
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bulk. Readers interested in bulk purchases are
invited to contact us directly to enquire about our
tailored bulk rates.
Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk,
van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons
nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en
problemen houden ons nog altijd bezig. SPQR biedt een
frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s
werelds belangrijkste classici. Mary Beard onderzoekt niet
alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië
uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over een gebied
van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe de Romeinen zichzelf
en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in
onze eeuw. Deze gezaghebbende geschiedenis omspant
duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van
de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot
het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude
Rome, verrassend en goedgeschreven.
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische
vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse exconsul (480-524).
Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de
universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis
van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van
haar moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke
oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven
domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in
haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil
zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis.
Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel
houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide
beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te
bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty
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tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om
haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven
koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees
immigrantengezin in de vs dat zucht onder het juk van
verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon
geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het
fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef van het
literaire talent Yaa Gyasi.
Berijmde vertaling van het verhalende dichtwerk van de
Engelse dichter (1345-1400) over de levensverhalen die
pelgrims elkaar vertellen.

In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester
van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je
land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende
thriller van de hand van grootmeester John le Carré.
Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft
zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug
toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een
stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na
de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward,
een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een
groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt
heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft
zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt
Julian de oren van het hoofd en komt al snel met
grote toekomstplannen voor de bescheiden
boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime
Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek
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ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende
verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en
de confrontatie tussen onschuld en levenservaring,
en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le
Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te
opereren: de uitwerking van de super ingenieuze
plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het
karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Originally published in 1948, The Medieval
Foundations of England is a chronological
framework of the history of ideas and action during
the medieval period. The book discusses the
fundamental problems of medieval life in England,
examining the agricultural foundation of England, the
impact of the Anglo-Saxon and Scandinavian
civilizations, the feudalization of society, and the
interpenetration of Anglo-Saxon and Norman
civilizations. The book also examines the issues
faced by the ‘New Monarchy’ of Henry II and the
development of Parliament, it also examines how the
intellectual Renaissance of the twelfth century
affected medieval society. The book critically
examines the historical sources of information and
provides a reading list for each chapter.
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