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The first biography of one of Georgian England's most notorious figures, who thrived on scandal, fracas, and the cultivation of
notoriety. Despite this he managed to make contributions to diverse fields, including botany, geology, literature, medicine and the
professionalization of science, whose value has stood the test of time. Hill appears here in the company of other illuminati such as
Samuel Johnson, Henry Fielding, Laurence Sterne, Oliver Goldsmith, Christopher Smart, Linnaeus, Haller and the Fellows of the
Royal Society.
Gerard Lee Bevan was the epitome of an Edwardian swell—arrogant, smooth, and highly cultured. He married into money and
influence and exploited a glittering range of social connections as the black sheep of one of London’s most respectable banking
families. He could not uphold his many deceptions, however, despite a long run of success in city dealings, and perpetrated a
massive fraud which ruined both the City Equitable Fire Insurance Company and his stockbroking firm, Ellis & Co. Bevan fled
England in ruin in 1922, abandoning his family and business, and was eventually caught in Vienna, despite his desperate attempts
at disguise. His sensational Old Bailey trial shocked the entire country. Fortune’s Spear is a parable of the way in which the
prospect of easy money draws risk-takers in every era into a spiral of greed and deceit. Bevan may have been forgotten but he
richly deserves to be remembered. In this richly detailed post-Edwardian tale of true crime, Martin Vander Weyer shines a light on
a fascinating bygone era, teasing out the parallels in a hitherto forgotten scandal with contemporary financial frauds. Skyhorse
Publishing, as well as our Arcade imprint, are proud to publish a broad range of books for readers interested in history--books
about World War II, the Third Reich, Hitler and his henchmen, the JFK assassination, conspiracies, the American Civil War, the
American Revolution, gladiators, Vikings, ancient Rome, medieval times, the old West, and much more. While not every title we
publish becomes a New York Times bestseller or a national bestseller, we are committed to books on subjects that are sometimes
overlooked and to authors whose work might not otherwise find a home.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een
insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het
politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren
van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Shelve under: Travel, Romance, Art Theft, Hostages. Librarian and CIA agent-in-training Quinn Ellington and her handsome spy
boyfriend James “Bond” Anderson find themselves in the middle of an international incident when the Indian ambassador is
kidnapped from a Library of Congress event. The key to saving the ambassador is tangled up with a long-lost sacred library, a
desecrated temple, and some very modern machinations. At least their cover as blissful newlyweds isn’t too hard to pull off . . .
“Do not miss out on this fun-filled ride.” —RT Book Reviews on The Librarian and the Spy
The past remains essential - and inescapable. A quarter-century after the publication of his classic account of man's attitudes to
his past, David Lowenthal revisits how we celebrate, expunge, contest and domesticate the past to serve present needs. He
shows how nostalgia and heritage now pervade every facet of public and popular culture. History embraces nature and the
cosmos as well as humanity. The past is seen and touched and tasted and smelt as well as heard and read about. Empathy, reenactment, memory and commemoration overwhelm traditional history. A unified past once certified by experts and reliant on
written texts has become a fragmented, contested history forged by us all. New insights into history and memory, bias and
objectivity, artefacts and monuments, identity and authenticity, and remorse and contrition, make this book once again the
essential guide to the past that we inherit, reshape and bequeath to the future.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse
continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en
dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door
de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.

'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele wereld lazen het boek of bekeken de
film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek. De rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna
400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen
ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een nieuw voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret
helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is
het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen voor jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction
(Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van
een droom. The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit
mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke...
‘Ik ben opgevoed volgens de denkwijzen van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat ik doe. - Fajah
Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere impact op m’n leven gehad dan
geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
Alle verhalen over verslaving lijken op elkaar, maar iedere verslaafde gelooft dat hij op zijn eigen manier ongelukkig is.
Dat is wat Leslie Jamison beseft als ze haar eerste bijeenkomsten voor anonieme alcoholisten bijwoont: ze drinkt omdat
ze haar tekortkomingen wil verbergen en ten koste van alles bijzonder wil zijn. Ze zou alleen herstellen als ze haar
obsessie voor originaliteit zou kunnen loslaten. Op indringende wijze vertelt ze over haar afhankelijkheid van alcohol en
spiegelt zij zichzelf aan de populaire mythes van verslaafde genieën zoals Raymond Carver, Billie Holiday, David Foster
Wallace en vele anderen. Door de ongepolijste stijl is Ontwenning ook een boek over een ander soort afhankelijkheid: de
manier waarop onze verlangens ons allemaal kunnen veranderen in 'lekkende kranen van hunkering', zoals zij het zelf
formuleert. Het gaat over de specifieke eenzaamheid van de menselijke beleving - het verlangen naar liefde dat ons
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verslindt en ons maakt tot degenen wie we zijn. Ontwenning is daarmee zowel een diep persoonlijk boek als een
cultuurgeschiedenis en literaire kritiek - slim, ontroerend, oprecht en van onverwachte schoonheid.
Sex and the City meets Catch Me if You Can in the astonishing true story of Anna Delvey, a young con artist posing as a
German heiress in New York City—as told by the former Vanity Fair photo editor who got seduced by her friendship and
then scammed out of more than $62,000. Vanity Fair photo editor Rachel DeLoache Williams’s new friend Anna Delvey,
a self-proclaimed German heiress, was worldly and ambitious. She was also generous—picking up the tab for lavish
dinners at Le Coucou, infrared sauna sessions at HigherDOSE, drinks at the 11 Howard Library bar, and regular workout
sessions with a celebrity personal trainer. When Anna proposed an all-expenses-paid trip to Marrakech at the five-star La
Mamounia hotel, Rachel jumped at the chance. But when Anna’s credit cards mysteriously stopped working, the dream
vacation quickly took a dark turn. Anna asked Rachel to begin fronting costs—first for flights, then meals and shopping,
and, finally, for their $7,500-per-night private villa. Before Rachel knew it, more than $62,000 had been charged to her
credit cards. Anna swore she would reimburse Rachel the moment they returned to New York. Back in Manhattan, the
repayment never materialized, and a shocking pattern of deception emerged. Rachel learned that Anna had left a trail of
deceit—and unpaid bills—wherever she’d been. Mortified, Rachel contacted the district attorney, and in a stunning turn of
events, found herself helping to bring down one of the city’s most notorious con artists. With breathless pacing and indepth reporting from the person who experienced it firsthand, My Friend Anna is an unforgettable true story of money,
power, greed, and female friendship.
At 2 AM in the morning, the weather in Xi Mansion Park was very good. There were no dark clouds covering the
moonlight. It was cold and quiet like a painting. Only one cry seemed to break the beauty.
Roy Fenn is nog jong wanneer zijn vader - een mislukte tandarts en een matige visser - op zijn geliefde boot de loop van
zijn geweer in zijn mond steekt en de trekker overhaalt. De rest van zijn leven komt Roy altijd weer uit bij die ene,
allesbepalende gebeurtenis die een schaduw over zijn jeugd werpt. In het semi-autobiografische Legende van een
zelfmoord
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw.
Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de
man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in
het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet
verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn,
draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het huiveringwekkende
geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De
affaire is een wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal
verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
(Fake Book). A great fake book with 200 songs, including: April in Paris * Between the Devil and the Deep Blue Sea *
Bewitched * Candy * Caravan * Cherokee * Darn That Dream * A Fine Romance * Heart and Soul * I'll Be Seeing You *
I'll Walk Alone * I've Got My Love to Keep Me Warm * It's Only a Paper Moon * Marie * Moonlight in Vermont * My Funny
Valentine * The Nearness of You * Pennies from Heaven * Prelude to a Kiss * Sentimental Journey * Stompin' at the
Savoy * Stormy Weather * A String of Pearls * Take the "A" Train * Tuxedo Junction * You'd Be So Nice to Come Home
To * more!
The Song Index features over 150,000 citations that lead users to over 2,100 song books spanning more than a century,
from the 1880s to the 1990s. The songs cited represent a multitude of musical practices, cultures, and traditions, ranging
from ehtnic to regional, from foreign to American, representing every type of song: popular, folk, children's, political,
comic, advertising, protest, patriotic, military, and classical, as well as hymns, spirituals, ballads, arias, choral
symphonies, and other larger works. This comprehensive volume also includes a bibliography of the books indexed; an
index of sources from which the songs originated; and an alphabetical composer index.
Het vierde deel van de Mortal Engines-serie Londen is een radioactieve ruïne. Maar Tom en Wren ontdekken dat de
oude tractiestad een fantastisch geheim verbergt dat een einde kan maken aan de oorlog. Wanneer ze hun leven wagen
in de donkere onderbuik van de stad, raakt hun tijd op. Ver weg en helemaal alleen komt Hester ondertussen oog in oog
te staan met een vijand die de wapens en de wil bezit om de hele mensheid te vernietigen.
De vrouw van de tijdreiziger is het verhaal van Clare, een studente kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke
bibliothecaris. Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst Henry zich door de tijd, vooral op voor hem emotioneel
zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry uit alle macht een leven te leiden zoals ieder ander.
Dat dit alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman
is een ode aan liefde en trouw, maar komt ook tegemoet aan de diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat
eeuwige trouw mogelijk is, dat liefde alles overwint.’ NRC Handelsblad ‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar
geluk.’ de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven liefdesroman. Mensen die houden van de stijl van John
Irving kunnen hun hart ophalen.’ esta
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.
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
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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 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
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste
onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden
opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van
NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met een van de laatste transporten in BergenBelsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke
veerkracht.
‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige Elizabeth Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen
president?’ ‘De president zal mij ten huwelijk vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende richtte
Elizabeth de meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op: Theranos. Haar revolutionaire idee was een nieuwe,
snelle manier van bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop zou zetten. Al in het eerste jaar haalde Holmes het
ongekende bedrag van 45 miljoen dollar op en haar portret prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary,
werd het genoemd. Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste testresultaten, en Holmes voerde een
schrikbewind om haar moedwillige fraude te verhullen. De meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John
Carreyrou ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten val. Zijn diepgravende journalistieke onderzoek is
de basis voor dit adembenemende en shockerende boek over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Praktische gids voor beginners; met cd.
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal,
ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.
This second edition of Song Sheets to Software includes completely revised and updated listings of music software,
instructional media, and music-related Internet Web sites of use to all musicians, whether hobbyist or professional. This
book is a particularly valuable resource for the private studio and classroom music teacher.
Alison Armstrong’s involvement with Anglo-Irish literature has resulted in a literary cooking, The Joyce of Cooking
(Station Hill Press, 1986) and a volume of textual scholarship, “The Herne’s Egg” by W.B. Yeats: the Manuscript
Materials (Cornell University Press, 1993). Her essays, stories, poetry, and reviews have appeared in various
publications, including American Arts Quarterly, BOMB, Exquisite Corpse, Sea Kayaker, Notre Dame Review, PN
Review. Recent titles published with Xlibris are Gazelle: 9 Monologues (2017; 2018), Pentimenti: Selected Memoirs
(2018), Healing Fictions: Assorted Essays on Literature & Art (2018), and Two Fables (2020). She teaches in the
Humanities Department at School of Visual Arts in Manhattan.
Jia Tolentino’s blik is die van de millennial, gevormd door een online leven en een gebrek aan economische stabiliteit.
Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo weet ze de onderwerpen die er in dit internettijdperk het meest toe doen te
doorgronden als geen ander. Of het nu gaat over social media, de obsessie met fysieke perfectie, vrouwen in de
literatuur, of het zelfbedrog en het gehossel die deze tijd op allerlei manieren kenmerken, Jia Tolentino doorziet wat we
onszelf en elkaar voorspiegelen. De negen essays, die meanderen tussen autobiografie en cultuurkritiek, leggen bloot
hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een maatschappij waar alles draait om het ego.
De BoekendiefOveramstel Uitgevers
The noted historian John Keegan called World War II "the largest single event in human history." More than sixty years
after it ended, that war continues to shape our world. Going far beyond accounts of the major battles, The Library of
Congress World War II Companion examines, in a unique and engaging manner, this devastating conflict, its causes,
conduct, and aftermath. It considers the politics that shaped the involvement of the major combatants; military leadership
and the characteristics of major Allied and Axis armed services; the weaponry that resulted in the war's unprecedented
destruction, as well as debates over the use of these weapons; the roles of resistance groups and underground fighters;
war crimes; daily life during wartime; the uses of propaganda; and much more. Drawn from the unparalleled collections of
the institution that has been called "America's Memory," The Library of Congress World War II Companion includes
excerpts from contemporary letters, journals, pamphlets, and other documents, as well as first-person accounts recorded
by the Library of Congress Veterans History Project. The text is complemented by more than 150 illustrations. Organized
into topical chapters (such as "The Media War," "War Crimes and the Holocaust," and two chapters on "Military
Operations" that cover the important battles), the book also include readers to navigate through the rich store of
information in these pages. Filled with facts and figures, information about unusual aspects of the war, and moving
personal accounts, this remarkable volume will be indispensable to anyone who wishes to understand the World War II
era and its continuing reverberations.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een
van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de
Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in
Page 3/4

Online Library Library The Ultimate Country Fake Book 946 Pages
de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet,
verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan
De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York
Times
Copyright: 6781167966010646238c340aa4e228e6

Page 4/4

Copyright : matula.hu

