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A fresh look at Anne of Cleves’ life as a German noblewoman, and the Continental politics that
affected her marriage. Did the doomed union really cause the fall and execution of Thomas
Cromwell?
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Zijn er nog ongerepte plekken te vinden waar de natuur ongestoord haar gang kan
gaan? Of is alles al gecultiveerd, bewoond en geasfalteerd? Robert Macfarlane vraagt
zich af of werkelijke wildernis nog bestaat en trekt erop uit om de natuur te ondergaan.
Hij klimt in bomen, zwemt in grotten, doorkruist hooglanden en overnacht op
heuveltoppen en afgelegen stranden. Deze prachtige evocatie van de wildernis leest
als een reisverslag, een geschiedenis van het landschap, een cultuurgeschiedenis van
natuuressayisten, en als een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van de natuur.
Vertaler Nico Groen kreeg een eervolle vermelding van de jury van de Filter Vertaalprijs
2009 voor zijn vertaling, die 'uitstekend de poëtische toon van de vele
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landschapsbeschrijvingen en daardoor ingegeven filosofische mijmeringen treft'.
In de koude winter van 1847 zet de Stella Maris vanuit een door onrecht en
hongersnood geteisterd Ierland koers naar New York. Aan boord bevinden zich
honderden vluchtelingen. Onder hen een dienstbode met een verterend geheim, de
bankroete Lord Merridith met zijn vrouw en kinderen, een ambitieuze auteur en een
schrijver van revolutionaire balladen. Maar op de dekken waart ook een vermomde
moordenaar rond die hunkert naar wraak.

Includes proceedings, reports, statistics, etc. of different county and district
agricultural institutes and societies.
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