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Ritual Of Lilith Ascending Flame
The Crown meets Gossip Girl in deze royaltysoap.
Welkom bij het Amerikaanse koningshuis, waar intriges
en verboden liefdes de kroon dreigen te ondermijnen.
Wint liefde het van plicht en traditie? American Royals:
The Crown meets Gossip Girl in dit sprankelende en
meeslepende verhaal van bestsellerauteur Katharine
McGee. Voor jongeren vanaf 14 jaar én volwassen
lezers die smullen van een kijkje achter de schermen bij
de koninklijke familie. Welkom bij het Amerikaanse
koningshuis, waar intriges en verboden liefde de kroon
dreigen te ondermijnen: KROONPRINSES Beatrice:
weet dat alles moet wijken voor de kroon. Nu ze op zoek
moet naar een huwelijkskandidaat, slaat de twijfel toe.
EERSTE RESERVE prinses Samantha: houdt wel van
een feestje. INTRIGANT Daphne: doet alles om prins
Jefferson terug te winnen. BURGERMEISJE Nina: steelt
ongewild de show als ze voor de prins valt. Wint liefde
het van plicht en traditie? American Royals is het eerste
deel van ee tweeluik.
Toen Het leven een gebruiksaanwijzing – door Italo
Calvino geroemd als ‘de laatste grote gebeurtenis in de
geschiedenis van de roman’ – in 1978 verscheen werd
het direct bekroond met de Prix Médicis. En in 1995, het
jaar waarin de Nederlandse vertaling voor het eerst
verscheen, werd het door de verzamelde Vlaamse en
Nederlandse kritiek uitgeroepen tot het beste boek van
dat jaar. De roman is een magistraal literair vlechtwerk
van de bizarre levensverhalen van bewoners in een
groot oud flatgebouw in Parijs. Excentrieke miljonairs,
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croupiers, moordenaars, necrofiele schilders,
televisieproducenten, danseressen, kamermeisjes en
coureurs passeren de revue. Maar hoe uitzonderlijk die
personages ook mogen zijn, het is de banale, nooit
ondervraagde, alledaagse werkelijkheid die Perec op
minutieuze wijze beschrijft en onder de loep neemt, en
die deze roman zo bijzonder maakt. Dit is een boek van
wanhoop, liefde en verraad, een ‘wonderbaarlijk
compleet boek’ dat een heel nieuw beeld van de wereld
geeft en geschreven is door een auteur die vaak in één
adem genoemd wordt met literaire grootheden als Joyce,
Nabokov en Borges.
Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan is om hun
werkmail te gebruiken voor persoonlijke berichten. Ze
proberen zich daaraan te houden, maar ze zijn beste
vriendinnen, dus dat lukt niet al te best. Hun
mailwisselingen staan vol met persoonlijke verhalen en
goede grappen. Als IT-medewerker Lincoln de
mailwisselingen van Beth en Jennifer tegenkomt, moet
hij ze eigenlijk een officiële waarschuwing sturen. Maar
hun mailtjes zijn zo grappig en zijn baan is zo saai... Hij
blijft de berichten van Beth en Jennifer lang meelezen.
Wanneer tot hem doordringt dat hij verliefd aan het
worden is op Beth, leest hij al zo lang mee dat hij haar
eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Kan hij de
situatie nog redden?
Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 28 maart 1818:
`Mijn boek bevat niets minder dan een nieuw filosofisch
systeem, nieuw in de volle zin van het woord. Het is
geen nieuwe weergave van wat er al was, maar een in
de hoogste mate samenhangende reeks gedachten die
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tot dusverre nog nooit in een menselijk brein is
opgekomen. Het boek, waarin ik de zware taak heb
volbracht deze gedachtereeks op een begrijpelijke wijze
aan anderen mee te delen, zal naar mijn vaste
overtuiging een van die werken zijn, die later bron en
aanleiding tot tientallen andere boeken worden. Deze
reeks gedachten was in essentie reeds vier jaar geleden
in mijn hoofd aanwezig, maar om haar te ontwikkelen en
met behulp van ontelbare opstellen en studies voor
mezelf helder te krijgen, heb ik vier lange jaren nodig
gehad waarin ik me uitsluitend hiermee en met de
noodzakelijke bestudering van andere werken heb
beziggehouden. Een jaar geleden ben ik begonnen een
en ander in een samenhangend betoog voor anderen
duidelijk te maken; hiermee ben ik zojuist klaargekomen.
De waarde die ik aan mijn werk hecht is zeer groot: ik
beschouw het namelijk als de vrucht van mijn bestaan.'
Arthur Schopenhauer aan zijn uitgever, 7 mei 1843: `U
zult er niet vreemd van opkijken dat ik me tot u wend met
het verzoek deel twee van Die Welt als Wille und
Vorstellung uit te geven, dat ik zojuist voltooid heb. Het
zal u echter wel verbazen dat ik dit pas vierentwintig jaar
na het eerste deel inlever. Toch is de reden simpelweg
deze, dat ik er niet eerder mee heb kunnen klaarkomen,
ofschoon ik me werkelijk gedurende al die jaren
beziggehouden heb met voorbereidende
werkzaamheden. Wat lang moet blijven voortbestaan,
komt langzaam tot stand. Dit tweede deel heeft
beduidende voordelen boven het eerste en verhoudt zich
tot dat deel als een uitgewerkt schilderij tot een
voorlopige schets. Wat het voor heeft op het eerste deel,
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zijn de gedegenheid en de rijkdom aan gedachten en
inzichten, die slechts de vrucht kunnen zijn van een
leven dat geheel gewijd is aan onafgebroken studie en
reflectie. Het is zelfs zo, dat het eerste deel pas door dit
tweede deel in zijn volle betekenis naar voren zal
treden.'
Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect.
Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend
Material’ van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in
‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een
wereldberoemde rockster en is op zoek naar een
normaal, lief vriendje dat hem kan helpen om zijn slechte
imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat
die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan.
Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale tegenpolen,
maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc
aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het
probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te
voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een
nieuwe rom-com vol humor, liefde en opposites attract.
Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’
van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria
Bellefleur.
Een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap,
schuldgevoel en opgroeien als buitenbeentje in een
gesloten gemeenschap. Corey en Kyra groeien samen
op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska en zijn
hun hele jeugd onafscheidelijk. Tot Corey verhuist. Het
afscheid is moeilijk, maar Corey belooft terug te komen
om haar vriendin op te zoeken. Een paar dagen voor het
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zover is, krijgt Corey het schokkende bericht dat Kyra
dood is aangetroffen - drijvend onder het ijs. Ze is er
kapot van en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord heeft
gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. Ze voelt gewoon
dat er iets niet klopt. Eenmaal terug in haar
geboorteplaats groeit haar wantrouwen en raakt ze er
steeds meer van overtuigd dat Lost Creek geheimen
heeft, geheimen die ze niet begrijpt, maar die haar de
koude rillingen bezorgen. In de donkere winter van
Alaska gaat ze op zoek naar antwoorden terwijl de sfeer
in het dorp steeds grimmiger wordt... Over Voor ik je
loslaat: 'Een boek vol mooie en pakkende quotes. Een
boek waarop ik niets dan positiefs te melden heb. Ik zeg:
Lees dan!' Lees dan! 'Voor ik je loslaat is heerlijk
griezelig en psychologisch leesvoer voor de koude
winterdagen. Vooral de sfeer van het boek en de
originele manier van schrijven maken indruk!' De
Nachtvlinders 'Ze weet met rake omschrijvingen en
poëtische passages de personages en verhaalwereld zó
gedetailleerd neer te zetten dat de lading van het verhaal
dat verteld wordt des te vervaarlijker knettert en zindert:
Nijkamp ontpopt zich daardoor eens te meer als een
woordkunstenaar in proza.' The Book Review 'Nijkamp
krijgt het voor elkaar om het verhaal levensecht neer te
zetten.' Perfecte Buren
Boze krachten hebben het lot van de wereld in
handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw
tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat moment
eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een
geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak
aanroepen en een wens doen. Dat moment is bijna daar,
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en boze krachten zijn eropuit om de rol in handen te
krijgen.Yumeko heeft het laatste stuk van de drakenrol
opgegeven om haar vrienden te redden. Nu moeten zij
en haar reisgenoten zo snel mogelijk naar de woeste
kust van Iwagoto om de Meester der Demonen tegen te
houden, voordat hij de kans krijgt de grote Kami-draak
aan te roepen. Want hij zal een wens doen die de hele
wereld in het verderf zal storten...Het wordt een race
tegen de klok in het adembenemend spannende slot van
de Schaduw van de vos-serie.
"Visions of the Nightside" is a collection of essays, rituals
and various expressions of personal gnosis written by
members and associates of the Temple of Ascending
Flame. Unique and evocative in its content, the book
comprises powerful manifestations of magical practice
with the forces of the Nightside: dark gods and
goddesses, primal energies of the Void, entities residing
in the Qliphothic Tree of Death, demons of infernal
regions, and spirits from a whole range of traditions.
Compiled and edited by Asenath Mason, it is a practical
research and insight into the magic of the Left Hand Path
within the modern context, with contributions from
working magicians and initiates of the Draconian
Tradition, including Rev Bill Duvendack, Edgar Kerval,
Frater Eremor, Selene-Lilith, Febosfer, and many others.

De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle
ballerina's die studeren aan de prestigieuze
Company School in New York en beiden een plek
verwerven bij een zeer gerenommeerd
dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan
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Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk
overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar
knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan
dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst
zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om
te presteren is groot en als Kate een ernstige
nekblessure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers.
Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had
moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen
en Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun
eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de
zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint van de
balletwereld te komen.
Liber HvhiLulu.com
Tanner Scott is drie jaar geleden met zijn familie
verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De
meeste mensen in Provo zijn strenggelovig, dus
samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner
besloten niet openlijk voor zijn geaardheid uit te
komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan
studeren aan een universiteit buiten het religieuze
Utah. Tijdens zijn laatste semester worden Tanner
en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een
speciale werkgroep waarin alle leerlingen een boek
moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt
bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor
krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft afgelopen jaar de
werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort
uitgegeven. Sebastian is de zoon van bisschop en
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erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden om
een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie.
Maar nog voor zijn eerste zin op papier staat, is hij
stapelverliefd op Sebastian...
Een hondje helpt zijn moeder met de
voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op
kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar
prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 2 jaar.
In '1177 v.Chr' beschrijft Eric H. Cline een keerpunt
in onze geschiedenis. Na jaren van bloei kwam er
een abrupt einde aan de beschavingen uit het
bronzen tijdperk. In het jaar 1177 voor Christus wist
het machtige leger van Egypte de verwoestende
invasies van het zeevolk te stoppen, maar dat bleek
een pyrrusoverwinning. In slechts enkele decennia
vielen de illustere rijken van de Trojanen, Hettieten,
Minoërs, Egyptenaren en Babyloniërs als
dominostenen om, samen met hun monumentale
architectuur en vernuftige technologie. Hoe kon dat
gebeuren? Eric H. Cline vertelt het meeslepende
verhaal van de ondergang van de beschaving en
werpt daarmee nieuw licht op een periode die
bepalend is geweest voor de loop van onze
geschiedenis en angstaanjagend veel lijkt op de
hedendaagse situatie in de landen rond de
Middellandse Zee. 'Cline heeft een van de
boeiendste boeken uit de afgelopen jaren
geschreven.' ***** Jona Lendering, NRC
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Handelsblad
Ontdek een onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo
nu van literair talent Jenny Valentine In Hallo nu
vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door
het vuur, Gebroken soep, Op zoek naar Violet Park)
een onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze
liefde. Het leven van Jude staat op z’n kop wanneer
haar moeder haar baan verliest. Ze verhuizen naar
een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe
huis moeten delen met een rare oude man. Meer
dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaatst. Dan
verschijnt de ongelooflijk knappe Novo opeens in het
dorp. Novo is anders, magisch. Hij is een tijdreiziger
en weet maar al te goed dat ‘nu’ vergankelijk is en
dat je niet te veel energie in een moment moet
steken. Jude en Novo krijgen een hechte band. Maar
dan gaat alles afschuwelijk mis en worden ze
geconfronteerd met een onmogelijke vraag: hoeveel
zijn ze bereid op te offeren voor de liefde? Jenny
Valentine schrijft spraakmakende coming-ofageromans. Haar werk is bekroond met veel
gerenommeerde prijzen, waaronder de Guardian
Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages
zijn onvergetelijk.’ Mirjam Noorduijn, NRC
Handelsblad
Westish College, een kleine universiteit aan de
oever van Lake Michigan. De jonge, getalenteerde
honkballer Henry Skrimshander is voorbestemd om
een ster te worden. Maar wanneer tijdens een
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wedstrijd een routineworp van zijn hand verkeerd
uitvalt, nemen vijf levens een andere wending.
Henry's groeiende gebrek aan zelfvertrouwen lijkt
zijn veelbelovende toekomst te ruïneren. Het hoofd
van de universiteit, de eeuwige vrijgezel Guert
Affenlight, wordt onverwacht verliefd. Owen Dunne,
Henry's homoseksuele kamergenoot, raakt
verwikkeld in een gevaarlijke affaire. Mike Schwartz,
de aanvoerder van het honkbalteam en Henry's
beste vriend, beseft dat zijn carrière in gevaar komt
als hij Henry blijft steunen. En Pella Affenlight,
Guerts dochter, keert na een mislukt huwelijk terug
naar Westish, vastberaden een nieuw leven te
beginnen. Tijdens het honkbalseizoen ontstaan
nieuwe relaties tussen deze vijf onvergetelijke
personages die elkaar uiteindelijk helpen hun weg te
vinden. De kunst van het veldspel is een intelligente,
warme roman over ambitie, familie, vriendschap en
liefde en is de gedroomde entree van een groot
schrijver.
#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens
staan ze er – de Carls. Op een nacht stuit de
drieëntwintigjarige April May op een gigantische
sculptuur, die als vanuit het niets opeens midden in
Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van
onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze
maakt een filmpje en zet het op YouTube. Het
filmpje gaat viral als blijkt dat er ook in andere
steden in de wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April,
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de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd en staat
vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de
druk van de media steeds meer toeneemt, probeert
April erachter te komen wat de Carls zijn, waar ze
vandaan komen en vooral wat ze willen.
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en
moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft.
Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf
ca. 2 jaar.
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet
hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste
persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De
verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers
en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf
niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van
de familie te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende
flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal vreemde
familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar
ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet
welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben
verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse
thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen
verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire
thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en
de YA-serie Heks & Tovenaar.
Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens
oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw) zullen
uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman
die wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een
hallucinerende, epische roman gesitueerd in de grensstreek
tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar voortdurend
vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie
achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
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psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal
over goed en kwaad, leven en dood, fictie en feit, een van de
belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
Auden, een stil en vroegwijs meisje, woont na de scheiding
van haar ouders bij haar moeder. Om haar pijnlijke jeugd te
vergeten en om te kunnen voldoen aan haar moeders hoge
verwachtingen heeft ze zich volledig op haar school gestort.
Tot overmaat van ramp lijdt ze ook nog eens aan
slapeloosheid. Dan krijgt ze de kans om een zorgeloze zomer
aan zee door te brengen bij haar vader en zijn nieuwe gezin.
Een zomer die vol verrassende wendingen blijkt te zitten en
die Auden eindelijk een stukje van haar jeugd teruggeeft. Ze
krijgt een baantje in een hippe kledingboetiek en leert
eindelijk de wereld kennen die ze zo heeft gemist: een
meidenwereld vol vriendschap, meidenpraat en liefde. Ook
ontmoet Auden haar soulmate Eli, een loner en voormalig
fietskampioen, die net als zij aan slapeloosheid lijdt. Hij neemt
haar mee op nachtelijke tochten waarin de twee eenzame
zielen steeds dichter tot elkaar komen.
Studie van de Duitse wijsgeer (1724-1804) over esthetica en
ethica.
Karou studeert kunstgeschiedenis in Praag en vult haar
schetsboeken met monsters die al dan niet bestaan. Ze
verdwijnt regelmatig voor mysterieuze ‘klusjes’ en spreekt
een heleboel talen, waaronder een aantal niet-menselijke. En
haar helderblauwe haar is niet afkomstig uit een flesje. ‘Wie
ben ik?’ Dat is de vraag die Karou dag en nacht achtervolgt.
En ze staat op het punt om erachter te komen...
Dromendochter is onder andere uitgeroepen tot beste young
adult-boek van 2011 door Amazon US en UK, Publishers
Weekly, The Huffington Post en The New York Times. Het is
het eerste deel van een trilogie. ‘Echt waar, als je eenmaal in
dit boek begonnen bent, zul je al je afspraken en
verplichtingen willen afzeggen.’ Entertainment Weekly
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‘Wauw. Ik wou maar dat ík dit boek had geschreven.’ Patrick
Rothfuss, auteur van De naam van de wind
LIBER HVHI, the awaited grimoire of the Luciferian Path is
now published containing the infernal rites of the Qlippoth, an
extensive ideological and magical system presenting a
grounded and understandable form of working with the
Qlippothic Tree of Da'ath and tunnels. The second part of the
grimoire is based on the ritualistic inversions of the Avestan
texts and the forbidden path of Predatory Spiritualism. LIBER
HVHI contains the 22 spheres of the Infernal Qlippoth, the
methods of filling and draining those "shells" and the
Luciferian Rites of the Supper of Cain, symbolic of the first
Satanist from the ancient Hebrew texts relating to the
devouring process from a symbolic and ritualistic approach.
The second half of Liber HVHI is the workings based on the
demonology of the Avestan texts and ancient persian sorcery
and predatory spirituality.
September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan
Tristan Sadler stapt in Norwich uit de trein om een pakketje
brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht
tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Marians
broer Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen
door de straten van de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart
te luchten bij Marian en haalt hij herinneringen op aan de
bijzondere vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter
niet de ware reden van Tristans bezoek; hij draagt een groot
geheim met zich mee dat hun beider levens voorgoed kan
veranderen en zelfs verwoesten...

January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar
leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert.
Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware
liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben
meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze
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hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een
bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een
avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek
schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen
hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand
verliefd. Beloofd.
Centraal in dit boek, dat zich afspeelt in het Amsterdam
van vlak na de Eerste Wereldoorlog, staat de
mysterieuze figuur van Chidr, de eeuwige groene, de
onsterfelijke, bekend uit vele Arabische, Perzische,
Ethiopische en joodse sagen.
Studie van de Duitse wijsgeer (1724-1804) over de
menselijke wilsvrijheid en de algemeen geldige ethiek.
Een apart verhaal met in de hoofdrol een bedenkelijke
schildpad en een jonge vrouw met een verstandelijke
beperking. Een hartverwarmende roman die doet denken
aan Mark Haddons Het wonderlijke voorval van de hond
in de nacht, en een hoofdpersoon die net zo innemend
en naïef is als Forrest Gump alleen gaat het hier om een
meisje. Als Audrey hoort dat haar vader in een coma is
geraakt na een botsing met een kerstboom en nu thuis,
in Canada, in een ziekenhuis ligt, overwint ze haar
vliegangst om naar hem toe te kunnen. Maar eerst geeft
ze haar schildpad Winnifred af bij haar vrienden, die
helaas geen kampioen schildpadverzorgers blijken te
zijn. Als Audrey in het vliegtuig een air marshal
ontwapent en zich in het toilet opsluit, komt de lezer er al
snel achter dat er iets bijzonders aan de hand is met
Audrey. Audreys missie om uit te zoeken wie haar vader
nu werkelijk was, en om Winnifred terug te vinden blijkt
een gedenkwaardig avontuur te zijn. Jessica Grant is
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een Canadese schrijfster. Ze heeft voor haar korte
verhalen onder andere de Western Magazine Award for
Fiction en de Journey Prize gewonnen.
Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de
zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel
vrienden en haar beste vriend is haar buurjongen James,
een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een
gevangenis met een keihard regime. Marina en Em
hebben een belangrijk ding gemeen: ze zijn een en
dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en
als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven
tegemoet gaan. Er is maar één manier om dat te
voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend
James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden.
Cristin Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde
theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare.
Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in
creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik
besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht
aan Gold Circle Entertainment. www.cristinterrill.com
`Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.'
Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit
je computer. En zeg tegen iedereen dat je niet thuis
bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen!
Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht:
wat wil je nog meer?' Mel Wallis de Vries
A strange teacher has come to Wisconsin and changed
Angies life. He seems to be able to control the weather,
make flowers grow in the snow, and heal a broken leg.
But he has offended some prominent citizens. Can Angie
remain a Christian and continue to associate with him
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and his young daughter? Angies touching story is the
thread that ties together a group of esoteric writings
known as the Madonna Discourses.
Een sleutelwerk in zijn oeuvre.Het is een roman waarin
de hoofdlijnen van Roths schrijverschap elkaar
ontmoeten en versterken. Het is vooral een bevlogen
roman over de aftakeling van onze cultuur, een boek dat
het verdient om de toon en de inhoud van het literaire
gesprek nog lang te bepalen. NRC Handelsblad
Een blind meisje te midden van het geweld van de
Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf
gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave
Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met
haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum,
waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is
bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten
naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en
meest waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere
zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt
vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij
tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat
van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met
zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die
door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan
20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw
en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende
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gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert
met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en
lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut
betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven
wekken in één enkele alinea.' The Times
Een jonge Britse leraar raakt als gast van een
wonderlijke oudere man op een Grieks eiland verstrikt in
diens mystificaties.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste
gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse'
(rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij al
enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een
deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroffen
klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe
te schrijven. In het negende boek van Het paradijs
verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag
te doen Van oorlog, tot dusver het enige thema Voor
heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend
moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte
strijd. Milton wilde niet dichten over aardse strijd van
helden en ridders, maar over opstand in de hemel,
oorlog tussen God en Satan, elk met zijn legioen
engelen, over het neerbliksemen van de gevallen
engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw
geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam
en Eva en hun zondeval. Als de heidense godenwereld
van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd
tot werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk
met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit
het Oude Testament? Miltons Paradise Lost verscheen
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in 1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk.
De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert
van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling
van Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan
inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig
commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave
Doré.
THE GODS OF ABOVE AND BELOW FROM THE LEFT
HAND PATH Perhaps you have sought for the hidden
mysteries of the old gods, only to find a one-sided "white
light" interpretation, the shadow often being diluted to
suit general public consumption. If you have sought the
Pagan gods in their balanced form - being of both light
and darkness, you will be able to pass through the veiled
tests of "good" and "evil" to understanding human nature
and spirituality. Magick of the Ancient Gods presents
techniques adapted from ancient hymns, spells and
rituals from long overlooked Greek, Roman and Eastern
religious lore as well as the role of the Olympian and
Chthonic Gods in spirituality. The Left Hand Path offers
instruction and guidance towards working with these
Gods and Goddesses to become "God Manifest" or
transforming the self into a living deific power.
Het is 1979. Als George Clare op een winterse namiddag
uit zijn werk komt, vindt hij thuis het levenloze lichaam
van zijn vrouw. Zijn driejarige dochter zit in de hal en kan
niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor haar moeders
dood. George wordt in het moordonderzoek direct
aangemerkt als hoofdverdachte. Wat heeft zich in het
huis afgespeeld? Welke geheimen hadden de Clares
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voor elkaar? Op subtiele wijze laat Brundage steeds
meer doorschemeren over hun problematische huwelijk,
hun relaties met vrienden en buren, en de gekwelde
geschiedenis van de vorige bewoners van het huis. Alles
houdt op te bestaan is door zijn Hitchcockiaanse
suspense met elke pagina moeilijker weg te leggen. Op
overdonderende wijze overtuigt Brundage met een
bedwelmende roman die nog lang blijft nagalmen.
Nothing is more synonymous with the twenty-first century
than the image of a child on his or her smart phone,
tablet, video game console, television, and/or laptop. But
with all this external stimulation, has childhood
development been helped or hindered? Daniel Dervin is
concerned that today's childhood has become unmoored
from its Rousseauist-Wordsworthian anchors in nature.
He considers childrens development to be inextricably
linked with inwardness, a psychological concept referring
to the awareness of ones self as derived from the world
and the internalization of such reflections. Inwardness is
the enabling space that allows ones thoughts,
experiences, and emotions to be processed. It is an
important adaptive marker of human evolution. In The
Digital Child, Dervin traces the evolution of how we have
perceived childhood in the West, and thus what we have
meant by inwardness, from pre-history to today. He
identifies six transformational stages: tribal, pedagogical,
religious, humanist, rational, and citizen leading up to a
new stage, the digital child. This stage has emerged from
current unprecedented and pervasive technological
culture. Dervin delves deeply into each stage that
precedes today's, studying myths, literary texts, the
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visual arts, cultural histories, media reports, and the
traditions of parenting, pediatrics, and pedagogy.
Weaving together approaches from biology, culture, and
psychology, Dervin revisits who we once were as a
species in order to enable us to grasp who we are
becoming, and where we might be heading, for better or
worse.
Aristoteles’ Metafysica is een van de meest invloedrijke
filosofische boeken ooit. Het belangrijkste boek uit de
geschiedenis van de metafysica verschijnt nu voor het
eerst volledig in het Nederlands. De meesterlijk vertaalde
en ingeleide tekst laat ons een werkelijkheid ervaren die
we uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons
op elk punt van het bestaan. Aan de hand van een
uitgebreide inleiding en tal van noten neemt Schomakers
de lezer mee door deze canonieke tekst.
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