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In de zomer van 1540 verdedigt advocaat Matthew Shardlake de jonge, van moord
beschuldigde Elizabeth. Het lijkt een hopeloze zaak, want de vrouw zwijgt in alle talen. Ze gaat
een zekere dood tegemoet, maar dan geeft Thomas Cromwell twee weken uitstel van
executie. In ruil daarvoor moet Shardlake de formule van een nieuw wapen, genaamd 'het
zwarte vuur', in handen weten te krijgen. In een wanhopige poging om het leven van Elizabeth
te sparen gaat hij op zoek naar de twee alchemisten die het in hun bezit hebben. Maar zij
blijken te zijn vermoord en de formule is verdwenen.
Engelse politie-agenten en schoolkinderen raken verstrikt in een moordzaak als een scheur in
het web van de tijd opnieuw de kwaadaardige zoon van koning Arthur, Mordred, naar de jaren
negentig brengt.
Vert. van: King of the Middle March. - London : Orion Children's Books, 2003. -(The Arthur
trilogy ; vol. 3). - 1e dr.: 2004. - Een jonge ridder is tijdens zijn deelname aan de vierde
kruistocht in de 13 eeuw in zijn toversteen getuige van de ondergang van zijn illustere
naamgenoot en diens Tafelronde.
[Dutch] The division of science into Natural Sciences, Social Sciences and Humanities may
seem matter-of-course, but is in fact a fairly recent and by no means undebated one. This book
describes how these different visions on science came to be and what ideals of knowledge and
styles of argumentation they suppose. It also discusses the nature, structure and development
of the Humanities. It delves into the history of these fields and the varying notions on their
cultural place and function. The book displays a broad scale of twentieth century philosophical
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and methodological movements and therefore offers not only students of the Humanities a
great insight into the background of their field, but also shows students of Social or Natural
Sciences a wider vision on the historical and philosophical aspects of the Sciences.
Moo Nelson, (15, ik-figuur) wordt op school erg gepest vanwege zijn overgewicht. Om tot rust
komen kijkt hij vanaf een viaduct naar het drukke snelwegverkeer; zo is hij op een dag
ongewild getuige van een misdaad en komt hij in een hevige tweestrijd. Vanaf ca. 15 jaar.
Hoofdcommissaris Dalgliesh bezoekt op aandringen van een oude vriend een verpleeghuis
aan de Engelse kust en wordt daar geconfronteerd met een aantal opmerkelijke sterfgevallen.
Het verhaal van Lucy Gault begint in 1921 op het roerige Ierse platteland. De vader van de
negenjarige Lucy betrapt drie nationalisten op zijn landgoed Lahardane, hij schiet en verwondt
één van hen. Dat zal hem door de lokale bevolking niet vergeven worden. Hoewel de Gaults er
al vele generaties wonen, besluiten zij het voorbeeld van andere grootgrondbezitters te volgen
en hun landgoed te verlaten. Lucy kan dit vooruitzicht niet verdragen: het oude huis, de kust en
de boerderijen zijn haar wereld. Ze besluit dat het vertrek niet zal plaatsvinden. Maar het
noodlot slaat toe en een gigantische ramp vindt plaats; een straf zo wreed dat de levens van
vele toekomstige generaties van de familie Gault erdoor worden verwoest.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen.
Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Verhalen van de Duitse schrijver (1805-1868).
Overzicht van in heden en verleden in zwang zijnde rituelen en inwijdingen der heksen, waarbij
verband wordt gelegd met Jungiaanse inzichten.

Voor Descartes wijst het cogito op een vorm van onmiddellijke zelfgegevenheid
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die niet samenvalt met de manier waarop ik een beeld van mezelf probeer te
hebben of over mezelf denk. Er heerst een dissociatie tussen de voorstelling die
ik van mezelf heb en het besef als zodanig van het 'factum' bewust te zijn. Ik
beslis misschien nog over datgene wat ik me wil voorstellen, maar niet over het
feit dat deze voorstellingen bewust zijn. Ik onderga dit bewustzijn als een kloof
die me van de wereld, de ander en mezelf scheidt. Het cogito is daarom het
wezen zelf van de vrijheid. Als vrijheid het zijn van het bewustzijn is, zegt Sartre,
moet het bewustzijn bestaan als bewustzijn van vrijheid. Maar is inmiddels niet
gebleken dat het cogito ondermijnd wordt door passies, drijfveren of door een
onbewuste wil? En stelt de opaciteit van dat onbewuste de transparantie van het
cogito niet in vraag? Zelfs Husserl schrijft ergens dat achter de schijnbare
trivialiteit van de uitspraak ego cogito, ego sum zich grote en donkere dieptes
verbergen. Ik wil in dit boek echter nagaan in welke mate die dieptes zelf al niet
uitdrukkingen zijn van het cogito, en ik ga uit van de gedachte dat wat mij als
subject bedreigt minder datgene is wat aan mijn denken ontsnapt, dan mijn
bewustzijn zelf. De gangbare kritieken op het cogito gaan immers terug op een
verwarring tussen het bewustzijn zelf en de kennis die ik van mezelf als subject
heb, verwarring tussen wat Sartre noemde een absoluut en een egologisch
bewustzijn. Misschien wordt het vervolgens mogelijk om juist vanuit die
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onderscheiding een vorm van opaciteit bloot te leggen die niet louter het ego,
maar het bewustzijn zonder meer treft.
In de ochtendschemering van een broeierige zomerdag verdwijnen twee meisjes
spoorloos... In de vroege ochtend van een warme dag in augustus verdwijnen
twee zevenjarige meisjes spoorloos. Calli Clark, die sinds een traumatische
gebeurtenis in haar peutertijd niet meer spreekt en Petra Gregory, Calli's
hartsvriendin en stem. Zijn ze samen weggelopen? Zijn ze meegelokt? Iedereen
helpt zoeken, iedereen is verdacht. Antonia, Calli's moeder, is aanvankelijk vol
vertrouwen dat haar dochter snel terugkomt. Calli gaat vaker alleen het bos in en
kent het op haar duimpje. Hoewel ze ervan overtuigd is dat Griff, haar agressieve
en vaak afwezige man, niets met de verdwijning van de meisjes te maken heeft,
slaat de twijfel toe wanneer ze in haar achtertuin een grote en een kleine
voetafdruk vindt. Samen met Petra's vader Martin en hulpsheriff Louis, Antonia's
schoolliefde en rivaal van Griff, gaat ze op zoek naar haar dochter. Maar ook
Calli's oudere broer Ben, haar steun en toeverlaat, gaat het bos in. Alleen. Niet
wetend dat hij daarmee zijn eigen leven op het spel zet. Met In stilte gehuld heeft
Heather Gudenkauf een weergaloze pageturner geschreven, die een spannend
plot combineert met een intrigerend verweven verhaal over familierelaties
Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel komt een inscriptie
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aan het licht. Een geheimzinnige code die de Vaticaanse gemoederen ernstig
verontrust. Waarom heeft Michelangelo dit raadsel in zijn fresco's verwerkt? 'En
de geheimzinnige inscriptie?' vroeg Jellinek nieuwsgierig. Fedrizzi, de
restaurateur, antwoordde: 'De inscriptie moet vanaf het begin al gepland zijn,
alleen al om technische redenen, vanwege de verdeling van de letters over de
gehele lengte. En zoals ik elders al toegelicht heb, kunnen we er ook zeker van
zijn dat de inscriptie geen latere toevoeging is aangezien de gebruikte verf
dezelfde samenstelling heeft als die van de fresco's.' Jellinek staarde getroffen
naar de grond. 'Dus Michelangelo was vanaf het begin al van plan een geheim
aan de Sixtijnse kapel toe te vertrouwen. Ik bedoel, de inscriptie is niet ontstaan
door een plotselinge woede-uitbarsting of een toevallige stemming.' 'Nee,'
antwoordde Fedrizzi, 'mijn bevindingen bewijzen juist het tegendeel.' Een
merkwaardige ontdekking bij de restauratie van de Sixtijnse kapel verontrust de
gemoederen: een aantal afbeeldingen is van lettercodes voorzien, waarvan in
eerste instantie de betekenis onduidelijk is. Maar al gauw lijken ze te verwijzen
naar een oeroude samenzwering, die zijn schaduw zelfs nog over het heden
werpt. Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jellinek in de
geheime archieven van het Vaticaan op een document met een vernietigend
geheim dat de leer van de katholieke kerk op zijn grondvesten doet trillen.
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Hebben we hier te maken met een late wraakoefening van Michelangelo ten
opzichte van Gods vertegenwoordiger op aarde? Het Sixtijnse geheim is een
historische thriller waarin, na Leonardo's geheim in De Da Vinci Code, nu ook
Michelangelo's raadsel opgelost wordt.
Sussex, 1912. Een kustgebied in de ban van storm en springtij, waar bijgeloof
nog een grote rol speelt. Constantia Gifford is zeventien en woont met haar vader
in hun vervallen landhuis, tussen de schamele resten van zijn voormalige
museum vol opgezette dieren. Zijn ambacht is uit de tijd geraakt en Gifford is een
onsympathieke, verbitterde man geworden. Volgens lokale folklore is één nacht
per jaar op het kerkhof te zien wie er zal sterven. Bij de eerste slag van de
kerkklok richten alle blikken zich op de kerk. Niemand ziet dat er een stuk steen
opgeraapt wordt. Als de laatste slag wegsterft, ligt er een vrouw dood op de
grond. Als Constantia probeert uit te vinden wie de moordenaar is, wordt ze zelf
als verdachte aangemerkt. Is ze een slachtoffer van de omstandigheden of zijn er
duistere krachten aan het werk? En welk geheim ligt er in het huis verborgen,
tussen de stolpen van Giffords werkplaats?
Op het kleine, woeste eiland San Miguel vestigen zich twee families. Ze willen
een nieuw leven starten en jagen hun dromen na in pure vrijheid en genietend
van de ruige schoonheid van het eiland. De lotgevallen van deze families worden
Page 6/10

Online Library Pink Floyd Style Solos 500530
verteld door drie eigenzinnige vrouwen. Een van hen is de 38-jarige Marantha
Waters, die op nieuwjaarsdag 1888 op het eiland arriveert, in de hoop van
tuberculose te genezen. Geflankeerd door haar koppige echtgenoot, een
veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, worstelt Marantha met de
ontberingen van het genadeloos geïsoleerde bestaan. De tweede vrouw is Edith,
hun geadopteerde dochter, die brandt van ambitie om actrice te worden, maar
die door haar vader gedwongen wordt op het eiland te blijven. En dan is er nog
Elise Lester, een bibliothecaresse uit New York, die zich in de jaren dertig met
haar man op het eiland vestigt en twee dochtertjes krijgt. Het gezin lijkt gelukkig.
Maar dan dient de Tweede Wereldoorlog zich aan en is het nog maar de vraag of
zij de misère het hoofd kunnen bieden San Miguel is een meeslepende roman
verteld in het meesterlijk proza dat we van T.C. Boyle kennen. De eenzaamheid
van het eilandbestaan, de weerbarstige natuur en de gevolgen van oorlog
vormen de ingrediënten van deze indringende roman.
Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina II in de jaren 1771-'75 speelt zich
een tere liefdesromance af.
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat
wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
Anton Waker komt uit een familie van kleine criminelen. Samen met zijn nicht Aria handelt hij
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in valse paspoorten en ID-bewijzen. Maar Anton besluit uit het criminele leventje te stappen; hij
vervalst nog wel even een Harvard-diploma voor zichzelf, accepteert een goedbetaalde baan
bij een degelijk bedrijf en hij verlooft zich. Vlak voor zijn bruiloft en huwelijksreis naar Italië
wordt Anton echter gechanteerd door Aria: hij moet tijdens zijn huwelijksreis meewerken aan
één laatste klus, anders vertelt ze Antons nieuwe echtgenote over zijn criminele verleden Het
verhaal van Aria voor een verleden lijkt misschien simpel, maar de eenvoud bedriegt. Aan het
einde van deze thriller blijf je als lezer ademloos achter door het vernuft waarmee de structuur
en de niet-lineaire plot zijn vormgegeven. Dit is een echte juweel van een thriller!
Beroepsmoordenaars met een kunstenaarsziel, excentrieke toneelregisseurs zich als
marionetten van het Kremlin laten gebruiken, suïcidale topmodellen, Hells Angels die zich
kruisridders wanen en oligarchen die de revolutie preken: welkom in het glinsterende,
surrealistische hart van het eenentwintigste-eeuwse Rusland. Het is een wereld die bulkt van
nieuw geld en nieuwe macht en die zo snel verandert dat alle banden met de werkelijkheid
verbroken zijn. Hij wordt bestierd door een dictatorschap dat veel subtieler is dan dat van de
twintigste eeuw en dat in rap tempo het Westen naar de kroon steekt. Wanneer de Britse
schrijver en producent Peter Pomerantsev in de zinderende wereld van de Russische televisie
duikt, krijgt hij toegang tot alle corrupte hoeken en gaten van een land dat politiek en ethisch in
een gapend gat lijkt te zijn verdwenen. In rokerige kamertjes ontmoet hij propagandagoeroes
die de spil vormen van de Russische mediamachine. Hij gaat op onderzoek uit in Siberische
maffiastadjes en bezoekt salons van superrijke Russen in Londen en de VS. Naarmate het
Poetin-regime agressiever wordt, graaft Pomerantsev dieper in de rotheid van het systeem.
Niets is waar en alles is mogelijk is een duizelingwekkend, scherpzinnig verhaal dat de lezer
Page 8/10

Online Library Pink Floyd Style Solos 500530
een onvergetelijke reis biedt door een land dat in sneltreinvaart van de decadentie naar de
waanzin suist. Pomerantsev geldt als een van de best ingevoerde, scherpste waarnemers van
het nieuwe Rusland. In Kiev geboren, in Engeland opgegroeid, vertrok hij begin 2002 voor tien
jaar naar Moskou, waar hij voor de explosief groeiende televisie- en filmindustrie werkte. Zijn
baan gaf hem unieke toegang tot zowel de Russische onderwereld als de rijke elitie in Moskou,
Londen en het Westen. 'Een virtuoos boek: een combinatie van messcherpe analyses en
schitterend opgetekende, uit het leven gegrepen scènes en verhalen. Pomerantsev heeft een
ragfijn gevoel voor het absurde. Hij maakt het absurde begrijpelijk en het begrijpelijke absurd een machtig wapen bij het doorgronden van het bizarre nieuwe Rusland.' Joris Luyendijk
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes
krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.

Tweede deel van een magnifieke vierdelige cyclus, De boeken van De Slangenoorlog,
die de lezer terugvoert naar Midkemia en naar een innemend weerzien met oude
bekenden. Ver weg, op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich
aaneengesloten ondere het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot
offensief tegen het vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarvolle
verkenningsmissie in Novindus, kiest Rupert ‘Ru’ Avery liever voor een carrière als
koopman. Hij wil niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus overleefd
hebben, in dienst treden van de prins van Krondor.Ru heeft één grote wens: de rijkste
en machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die ambitie niet
zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij zijn
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handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn
verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die tevens zijn
grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit uit zijn
gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van gestreden is en
dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal vormen voor zijn
nieuwverworven rijkdom.
Vrijheid en bewustzijnessays over Descartes, Bergson en SartrePeeters Pub &
Booksellers
Zelfs als het leven je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij zijn Lily Thomas is een
ster in alpineskiën en traint voor de Olympische Winterspelen. Tot ze een
verschrikkelijk ongeluk krijgt en in een rolstoel belandt. Haar droom spat uiteen, maar
ze geeft niet op. Zal Lily haar sport ooit nog kunnen beoefenen? Danielle Steel heeft
van haar 89 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50
verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar
romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. In Nederland en
Vlaanderen is haar populariteit ongeëvenaard. Haar boeken zijn in gedrukte vorm en
als e-book verkrijgbaar.
Wanneer een jonge vrouw de voogdij over de beide kinderen van haar overleden zuster
krijgt, heeft ze moeite met de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.
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