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The Great Mortality An Intimate History Of The Black Death
The Most Devastating Plague Of All Time
Tijdens zijn Amerikaanse boektournee voor zijn memoires Hitch-22 stortte Christopher
Hitchens in zijn hotelkamer in New York in elkaar met een schurende pijn op de borst.
Hij wordt direct overgebracht naar een ziekenhuis, moet zijn tournee afbreken en al
snel blijkt dat hij slokdarmkanker heeft. Vervolgens ondergaat hij alle soosrten van
behandeling.Sterfelijk is een bloedeerlijk verslag van de verwoestingen door de ziekte
en een analyse van de etiquette rond ziek-zijn en kanker.Sterfelijk is de coda van een
leven dat bestond uit uitzonderlijk verhitte debatten en weergaloos proza. In deze
eloquente confrontatie met sterfelijkheid, geeft Hitchens een menselijk gezicht aan een
slopende ziekte die velen treft.
Pest, hellevuur en de Engels-Nederlandse oorlogen Londen is in de jaren 1660 een
bruisende stad vol theaters, speelhuizen en bedrijvigheid, maar in 1666 slaat het
noodlot toe: de ontploffing van het schip The London, de uitbraak van de ergste
pestepidemie sinds 1603 (die waarschijnlijk via Amsterdamse of Antwerpse boten de
stad is binnengekomen), de vernederende nederlaag in de Tweede EngelsNederlandse Oorlog en de allesverwoestende uitbraak van de Grote Brand van
Londen. 350 jaar na dato verbindt Rebecca Rideal de gebeurtenissen op meesterlijke
wijze en beschrijft de spannende geschiedenis van een stad die tegenslag na
tegenslag te verduren krijgt, maar niet ten onder gaat. Verre van dat. Rideal laat zien
hoe alle rampspoed de voedingsbodem werd voor creatieve, wetenschappelijke en
politieke ontwikkelingen die Groot-Brittannië tot een wereldmacht zouden maken. Aan
de hand van minder bekende primaire bronnen vertelt Rebecca Rideal het verhaal van
alle Londenaren, van koning tot bedelaar en van geestelijke tot wetenschapper, en hun
oorlogen met de Nederlanden. Zo komt het verhaal tot leven en schept ze een
levensecht beeld van Londen in 1666. Rebecca Rideal is televisiemaker en historica,
gespecialiseerd in de 17e eeuw en Londen. Zij won drie Emmy awards met het
programma David Attenborough’s First Life. Ook is zij de oprichter van het populaire
online geschiedenismagazine The History Vault.
A magisterial account of one of the worst disasters to strike humankind--the Great Irish
Potato Famine--conveyed as lyrical narrative history from the acclaimed author of The
Great Mortality Deeply researched, compelling in its details, and startling in its
conclusions about the appalling decisions behind a tragedy of epic proportions, John
Kelly's retelling of the awful story of Ireland's great hunger will resonate today as history
that speaks to our own times. It started in 1845 and before it was over more than one
million men, women, and children would die and another two million would flee the
country. Measured in terms of mortality, the Great Irish Potato Famine was the worst
disaster in the nineteenth century--it claimed twice as many lives as the American Civil
War. A perfect storm of bacterial infection, political greed, and religious intolerance
sparked this catastrophe. But even more extraordinary than its scope were its political
underpinnings, and The Graves Are Walking provides fresh material and analysis on
the role that Britain's nation-building policies played in exacerbating the devastation by
attempting to use the famine to reshape Irish society and character. Religious dogma,
anti-relief sentiment, and racial and political ideology combined to result in an almost
inconceivable disaster of human suffering. This is ultimately a story of triumph over
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perceived destiny: for fifty million Americans of Irish heritage, the saga of a broken
people fleeing crushing starvation and remaking themselves in a new land is an
inspiring story of revival. Based on extensive research and written with novelistic flair,
The Graves Are Walking draws a portrait that is both intimate and panoramic, that
captures the drama of individual lives caught up in an unimaginable tragedy, while
imparting a new understanding of the famine's causes and consequences.
Het grootste deel van de menselijke geschiedenis zijn microben onzichtbaar geweest
en werden ze alleen opgemerkt door de ziekten die ze veroorzaakten. Pas sinds kort
zijn ze vanuit de verwaarloosde marges van de biologie verhuisd naar het centrum
ervan. De microben in ons gunt ons voor het eerst een blik in die wereld en laat ons
zien hoe alomtegenwoordig en vitaal microben zijn: hoe ze onze organen vormgeven,
ons helpen bij het bestrijden van ziektes hoe ze voedsel afbreken, ons immuunsysteem
opvoeden, ons gedrag begeleiden, ons genoom bombarderen met hun genen en ons
van buitengewone capaciteiten voorzien. Met veel humor en eruditie nodigt Ed Yong
ons uit om op een andere manier naar onszelf en onze collega-dieren te kijken: minder
als individuen en meer als de onderling verbonden, onderling afhankelijke veelvouden
die wij zijn. We leren de geheime, onzichtbare en wonderlijke biologie kennen die
schuilgaat achter grootse koraalriffen. We lezen over de gloeiende inktvis die ons
inzicht verschaft in de bacteriën in onze eigen darmen, over de kevers die hele bossen
neerhalen, en over de ziekte bestrijdende muggen die in Australië zijn ontwikkeld. Maar
ook over de ingrediënten in moedermelk die zijn geëvolueerd om de eerste microben
van een baby van voedsel te voorzien. We zien hoe mensen deze
samenwerkingsverbanden verstoren en hoe wetenschappers ze nu tot ons voordeel
manipuleren. We zien, zoals William Blake schreef, de wereld in een korrel zand.
'Middeleeuws' is synoniem geworden voor wreedheid en onbeschaafd gedrag. Toch
waren Galileo, Newton en de Wetenschappelijke Revolutie niet mogelijk geweest
zonder het werk van middeleeuwse geleerden en wetenschappers. In Gods filosofen
veegt James Hannam de vloer aan met veel mythen over de Middeleeuwen. Hij toont
aan dat men in de Middeleeuwen niet dacht dat de aarde plat was en dat Columbus
ook niet 'bewees' dat het een bol was; de Inquisitie zette niemand op de bandstapel
vanwege zijn wetenschappelijke inzichten en evenmin was Copernicus bang voor
vervolging; geen enkele paus heeft geprobeerd het getal nul of anatomisch onderzoek
op mensen te verbieden. Gods filosofen is een eerbewijs aan de vergeten
wetenschappelijke prestaties van de Middeleeuwen aan de vooruitgang die dikwijls
eerder dankzij dan ondanks de invloed van het christendom en de islam werd geboekt.
Ook op technologisch gebied vonden doorslaggevende ontwikkelingen plaats: de bril
en de mechanische klok werden bijvoorbeeld beide in het Europa van de dertiende
eeuw uitgevonden. Een epische reis door zes eeuwen geschiedenis.
Pelgrim is de codenaam van een man die niet bestaat. De geadopteerde zoon die
uitgroeide tot een van de beste spionnen. De regisseur van een uiterst geheime
eenheid binnen de Amerikaanse spionagedienst. Een man die, voordat hij van de
aardbodem verdween, het ultieme boek schreef over forensisch onderzoek. Het is
datzelfde boek dat hem een jaar later in een obscuur hotel in Manhattan doet belanden,
waar het lichaam van een onherkenbaar verminkt jonge vrouw is gevonden. Maar wat
begint als een moordonderzoek zonder aanwijzingen, verandert in een zoektocht naar
een onbekende vijand die een weerzinwekkend plan tot uitvoer wil brengen.
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Geschiedenis van een cholera-uitbraak in Londen in 1854, waarbij voor het eerst het
verband tussen deze ziekte en het drinken van besmet water werd aangetoond.
Nooit eerder beschreef iemand zo geloofwaardig, maar ook zo schitterend hoe stil en
radicaal anders de wereld eruit zou zien als er vrijwel geen mensen meer zouden
wonen. Hig heeft tien jaar geleden als een van de weinigen een pandemie overleefd.
Hij woont nu in de hangar van een verlaten vliegveld met als enig gezelschap zijn hond
en zijn chagrijnige, vechtlustige buurman. Om zijn dagen te vullen zweeft Hig in een
oud vliegtuigje rondjes boven het uitgestorven land of trekt hij de bergen in om te
vissen en te doen alsof alles hetzelfde is gebleven. Zijn leven is betrekkelijk veilig, maar
ook eenzaam. Wanneer Hig via zijn radio plotseling een geluidssignaal opvangt, gloort
bij hem de hoop dat er ergens ver weg een beter bestaan op hem wacht, iets wat lijkt
op zijn oude leven. Hij besluit het erop te wagen en vliegt met zijn laatste restje
brandstof verder weg dan hij ooit is geweest. De Hondsster is een adembenemend,
beklemmend, maar ook hoopgevend verhaal over een romantische overlever. Peter
Heller schrijft over het buitenleven in onder meer National Geographic Adventure en
Outside Magazine. Hij reisde de wereld over in een kajak en schreef verschillende nonfictieboeken over zijn belevenissen. De Hondsster is zijn literaire debuutroman en werd
in Amerika direct al een enorm succes. Het was een New York Times-bestseller en
Boek van de Maand bij zowel Amazon als Barnes & Noble. Het boek zal wereldwijd
verschijnen. `Het proza is duidelijk debet aan zinssmeden als McCarthy, Hemingway en
Jack London, maar heeft ook lyrische landschapsbeschrijvingen en natuurassociaties.
Het is altijd opwindend (en vrij zeldzaam) om te zien dat een journalist afwijkt van de
geëffende paden om het onontgonnen gebied van de fictie te betreden, en er
vervolgens zon briljant succes van maakt. John Seabrook, The New Yorker `Dit is het
echte werk. Hellers stem is buitengewoon en zijn robuustheid als verteller verbergt een
prachtige en bijtende rusteloosheid. Literatuur zoals het bedoeld is. The Wall Street
Journal `De Hondsster van Peter Heller is een hemels boek. Het is een van die boeken
die de lezer nog lang bijblijft, beurtelings aangrijpend, gelaagd en opwindend. A.J.
Kirby, New York Journal of Books
Vijfentwintig jaar geleden verscheen van Denis Johnson Jezus' zoon, dat door de pers
met enige regelmaat wordt genoemd als de belangrijkste en invloedrijkste
verhalenbundel van een hele generatie. Vlak voor zijn dood in mei 2017 rondde
Johnson de verhalen in De gulheid van de zeemeermin af. Na het schrijven van vele
romans, betekende dit de terugkeer naar de vorm die hem een van de belangrijkste
schrijvers van Amerika maakte. Hoewel de thematiek nieuw is - hij schrijft over
vergankelijkheid en de onverwachte manieren waarop levens van koers kunnen
veranderen - is de stijl nog altijd onmiskenbaar de zijne. Deze krachtige verhalen
behoren zonder twijfel tot zijn allerbeste werk.

Is alles geoorloofd in oorlogstijd? Vijftig jaar lang heeft Anna Schlemmer
geweigerd te praten over haar leven in Duitsland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Anna’s dochter Trudy herinnert zich niet veel: zij was nog maar
vier toen zij en haar moeder door een Amerikaanse soldaat werden bevrijd en
met hem meegingen naar Minnesota. Maar ze bezit één bewijsstuk uit het
verleden: een familieportret waarop zijzelf staat, samen met haar moeder en een
nazi-officier. Gedreven door schuldgevoel over wie haar voorouders zouden
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kunnen zijn, gaat Trudy op onderzoek uit. Ze slaagt erin om eindelijk de
dramatische, hartverscheurende waarheid over haar moeders verleden boven
tafel te krijgen. Het familieportret is een gepassioneerd maar gedoemd
liefdesverhaal en een indringend portret van een moederdochterrelatie, dat de
lezer nog lang zal bijblijven.
Een imposant portret van de literaire grootmeester De veelgeprezen biograaf
Blake Bailey werd door Philip Roth aangewezen om zijn levensverhaal te
schrijven. Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg Bailey toegang tot
Roths persoonlijke archief en sprak hij diens vrienden, geliefden en collega’s.
Ook met Roth zelf voerde hij zeldzaam openhartigegesprekken. Bailey beschrijft
hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, hoe zijn literaire
carrière bijna ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe hij een
pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook onthult Bailey
de waarheid over Roths tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna
twintig jaar durende relatie met actrice Claire Bloom. Door de jaren heen zou
Roth met elk aspect en vele verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse
literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van metafictie tot de tragiek
van De Amerikaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys jarenlange
onderzoek naar Philip Roth is een uiterst leesbare, allesomvattende biografie van
een van de grootste schrijvers van onze tijd.
In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek naar antwoorden op grote
levensvragen. Die zoekt hij niet in de geluks-psychologie of bij zelfhulpgoeroes,
maar in de geschiedenis. De geschiedenis levert namelijk beproefde wijsheden
op, gebaseerd op de levenservaring van velen. Voor de Australische denker
Roman Krznaric is de geschiedenis een `wonderbox vol levenswijsheid. Of het
nu gaat om opvoeding, werk, geld of sterven. In `De wonderbox komt Krznaric
met verrassende inzichten, gebaseerd op historische feiten en verhalen. Maak
deze avontuurlijke tijdreis met Roman Krznaric en verwerf gloednieuwe inzichten
in moderne levenskunst. Roman Krznaric is cultuurhistoricus en medeoprichter
van en docent aan de School of Life in Londen. `Een boek vol verrassende
resultaten uit het verleden. Met wel degelijk resultaten voor de toekomst. de
Volkskrant
In 1347, Europe was hit by the worst natural disaster in its recorded history: the
Black Death. Now believed to be a combination of bubonic plague and two other
rarer plague strains, the Black Death ravaged the continent for several terrible
years before finally fading away in 1352. Most historians believe that the
pandemic, which also swept across parts of Western Asia and North Africa,
annihilated 33 to 60 percent of Europe's population - roughly 25 to 45 million
men, women, and children. This massive depopulation had a deep impact on the
course of European history, speeding up or initiating important social, economic,
religious, and cultural changes.
The Great MortalityAn Intimate History of the Black Death, the Most Devastating
Plague of All TimeHarper Collins
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Sermons is an unchanged, high-quality reprint of the original edition of 1897.
Hansebooks is editor of the literature on different topic areas such as research
and science, travel and expeditions, cooking and nutrition, medicine, and other
genres.As a publisher we focus on the preservation of historical literature.Many
works of historical writers and scientists are available today as antiques only.
Hansebooks newly publishes these books and contributes to the preservation of
literature which has become rare and historical knowledge for the future.
Upcoming historicus Dan Jones vertelt in zijn boek ‘De Tempeliers’ over de
bloei en de ondergang van de kruisridders. In de 12e eeuw richtten negen ridders
de Orde van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het
Heilige Land beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en
gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd
onder het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam van God. In 200 jaar
ontwikkelden ze zich van pelgrims en kruismonniken tot ketters en bankiers. In
‘De Tempeliers’ vertelt Dan Jones op indrukwekkende en toegankelijke wijze
over deze grootste religieuze militaire ridderorde ooit.
Op zijn wereldreis van een jaar besluit Conor Grennan drie maanden vrijwilliger
te worden in een kinderopvang in het door oorlogen verscheurde Nepal. Wat hij
daar ziet en meemaakt, verandert zijn leven. Tot zijn grote schrik en afgrijzen
komt hij erachter dat de `wezen waarvoor hij zorgt in de meeste gevallen
helemaal geen wees zijn, maar door kinderhandelaren onder valse
voorwendselen voor veel geld van hun ouders `overgenomen zijn, zogenaamd
om ze in de grote stad Kathmandu een beter leven te geven. Wie in een tehuis
terechtkomt, heeft eigenlijk nog geluk gehad, maar waar hun ouders zijn, of waar
ze vandaan komen, weten de kinderen niet. Toch onderneemt Conor het schier
onmogelijke: de kinderen herenigen met hun ouders. Maandenlang reist hij door
de onherbergzame Himalaya op zoek naar aanknopingspunten, met handen en
voeten gesprekken voerend en foto s van de kinderen tonend. Op pakkende en
goudeerlijke wijze vertelt hij hoe het voelt als hij zich plotseling realiseert dat hij
niet alleen zijn eigen leven heeft veranderd, maar ook de levens van anderen.
Er gaat een onheilspellende legende in de ronde over het Zwarte Woud in
Engeland, waar Helena bij familie op bezoek is. In de nacht van de zevende
maan is het de nacht van Loke, God van het Kwaad. Voor de bewoners van het
Zwarte Woud is het een feestelijke nacht. Ook Helena wordt betoverd door de
geheimzinnige verhalen en de sprookjesachtige kastelen. Maar als ze in de
bossen verdwaald raakt, beleeft ze het kwaad van de nacht in levende lijve. Wie
is de geheimzinnige man op het paard die haar hart weet te veroveren? Victoria
Holt was een van de pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor
Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de geschiedenis onder de
aandacht te brengen in haar boeken door het te combineren met haar rijke
fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en schreef
boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend van
oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
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voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie.
Hibbert heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn
verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Sport is frequently considered to be an aspect of popular culture that is, or should be, untainted
by the political. However, there is a broad consensus among academics that sport is often at
the heart of the political and the political is often central to sport. From the 1936 Olympic
Games in Nazi Germany to the civil unrest that preceded the 2014 World Cup in Brazil, sport
and politics have remained symbiotic bedfellows. The Routledge Handbook of Sport and
Politics goes further than any other book in surveying the complex, embedded relationships
between sport and politics. With sections addressing ideologies, nation and statehood,
corporate politics, political activism, social justice, and the politics of sports events, it
introduces the conceptual foundations that underpin our understanding of the sport-politics
nexus and examines emergent issues in this field of study. Including in-depth case studies
from North America, South America, Europe, the Middle East, Africa and Asia, this is an
essential reference for anybody with an interest in the social scientific study of sport.
DWDD-BOEK VAN DE MAAND NOVEMBER 2014 Dat de middeleeuwen geen lege donkerte
tussen het Romeinse Rijk en de renaissance waren, wisten we al langer. Maar nooit slaagde
iemand erin het rijke middeleeuwse leven zo dichtbij te brengen als Michael Pye. Hij beschrijft
hoe volkeren rond de Noordzee de eerste grote stappen zetten richting ons hedendaagse
monetaire systeem, een rechtvaardige justitie, de moderne wetenschap, een opener visie op
liefde en seks. Door overzees contact konden deze ideeën zich verspreiden en kreeg de
Noord-Europese identiteit definitief vorm. Pye, gerenommeerd historicus en verteller pur sang,
laat ons kennismaken met Vlaamse vissers en Nederlandse ambachtslui, Vikings en artiesten,
spionnen en ondernemende hanzeaten. Aan de hand van een ontzaglijk aantal bronnen
beschrijft hij hun smaken, ziektes, technologie, mode enzovoort. Aan de rand van de wereld is
een ronduit magnifiek boek over duizend wervelende jaren.
Behalve een begenadigd romanschrijver is Zadie Smith ook een briljante en unieke essayist. In
Voel je vrij snijdt ze een aantal onderwerpen aan die we allemaal herkennen: wat betekent het
om te leven _ te werken, te denken, te lachen en te genieten _ in de wereld van nu? Wat is de
zin en betekenis van alle social media en wat voegen ze toe aan ons leven? Waarom hangen
we zo graag in een fijne bibliotheek rond? En hoe moeten we onze kleinkinderen vertellen dat
het ons niet is gelukt het klimaatprobleem gezamenlijk aan te pakken? Met een vlijmscherpe
pen becommentarieert Smith culturele, maatschappelijke en politieke kwesties. Voel je vrij laat
ons op een andere manier naar de wereld kijken: met de kritische maar ook diepmenselijke
blik van Zadie Smith. Met dit boek bewijst Smith opnieuw dat ze de belangrijkste stem van
haar generatie is. Zadie Smith (1975) is de auteur van vijf romans, een novelle en een serie
essays. Zowel in 2003 als in 2013 werd ze verkozen tot een van de twintig Granta's Best
Young British Novelists. Ze won onder andere de James Tait Black Memorial Prize, de
Whitbread Award, de Guardian First Book Award en de Orange Prize. Ook stond ze op de
shortlist van de Man Booker Prize en de Baileys Women's Prize for Fiction. Op dit moment
doceert ze aan New York University. 'Smith doet me soms denken aan een improviserende
muzikant of zo'n benijdenswaardige kok die met vijf toevallige ingrediënten in een
handomdraai een lekker maaltje weet te bereiden. Verbindende factor van al haar losse, zeer
uiteenlopende beschouwingen is haar fijnzinnige waarnemingsvermogen.' The New York
Times Book Review 'Wie even was vergeten dat Zadie Smith een van de veelzijdigste,
interessantste schrijvers is van deze tijd, moet vooral haar nieuwe essaybundel Voel je vrij
lezen. Haar stukken zijn scherpzinnig, soms vilein, maar altijd relevant. We mogen ons
gelukkig prijzen met Smith als gids.' Vanity Fair 'Smith beschikt over een scherp
observatievermogen, kennis van zaken en een heldere geest. Daarnaast is ze een
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boekenwurm, een cultuurnerd die leest, luistert, kijkt en zich geregeld afvraagt hoe ze zich als
schrijver en mens tot al die kunst om zich heen moet verhouden, iets waarover ze dolgraag
met anderen van gedachten wisselt.' The Guardian 'Een overheerlijke mengelmoes van ideeën
die getuigt van haar brede en diepgaande belangstelling. Het is als een rek- en strekoefening,
een yogales voor de geest.' The Times
In de restaurantkeukens in de onderbuik van New York zwoegt Zou Lei, een illegale
immigrante uit de woestijn van China. De constante angst voor de immigratiedienst
overschaduwt haar bestaan. Voor Zou Lei is hard werken geen keuze, geen stap op weg naar
de Amerikaanse droom maar een constante strijd om te overleven, om de honderd dollar per
week bijeen te sprokkelen die ze betaalt voor haar hoekje in het piepkleine appartement dat ze
deelt met vele andere illegalen. Tijdens een van haar schaarse pauzes loopt Zou Lei
drievoudig veteraan Skinner tegen het lijf. Skinners traumatische ervaringen in Irak hebben
diepe psychische wonden achtergelaten, en de enige manieren waarop hij zijn demonen weet
te bedwingen zijn alcohol en zijn lichaam tot het uiterste drijven in de sportschool. Ondanks de
taalbarrière herkennen de twee iets in de ander, en er ontstaat een relatie die een glimp hoop
biedt in hun beider harde bestaan. Maar de realiteit in dit New York is allesbehalve een
sprookje, en de omstandigheden zijn allesbehalve ideaal. Met Ter voorbereiding op een
volgend leven heeft Atticus Lish een verpletterend debuut afgeleverd; zowel een j'accuse als
een liefdesbrief aan New York City, een indringend portret van de onderkant van New York,
waar de Amerikaanse Droom voor immigranten en oorlogsveteranen onbereikbaar lijkt.
The Greater Plains tells a new story of a region, stretching from the state of Texas to the
province of Alberta, where the environments are as varied as the myriad ways people have
inhabited them. These innovative essays document a complicated history of human
interactions with a sometimes plentiful and sometimes foreboding landscape, from the Native
Americans who first shaped the prairies with fire to twentieth-century oil regimes whose
pipelines linked the region to the world. The Greater Plains moves beyond the narrative of
ecological desperation that too often defines the region in scholarly works and in popular
imagination. Using the lenses of grasses, animals, water, and energy, the contributors reveal
tales of human adaptation through technologies ranging from the travois to bookkeeping
systems and hybrid wheat. Transnational in its focus and interdisciplinary in its scholarship,
The Greater Plains brings together leading historians, geographers, anthropologists, and
archaeologists to chronicle a past rich with paradoxical successes and failures, conflicts and
cooperation, but also continual adaptation to the challenging and ever-shifting environmental
conditions of the North American heartland.
Midden op een marktplein valt een man neer. De mensen om hem heen schrikken terug als ze
zijn verminkingen zien. Wat ze onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar Engeland
gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg. Tijdens de vlucht worden negen
mensen tot elkaar veroordeeld. De verhalen die zij vertellen zijn onbetrouwbaar, de enige die
de waarheid lijkt te spreken is het kind Narigorm, maar haar gruwelijke voorspellingen houden
iedereen op afstand. Ondertussen rukt de pest van alle kanten op. De angst en het
wantrouwen zijn groot en de onderlinge verhoudingen worden nog grimmiger wanneer een van
hen dood wordt aangetroffen. Bevindt het kwaad zich ook in hun midden?
La moria grandissima began its terrible journey across the European and Asian continents in
1347, leaving unimaginable devastation in its wake. Five years later, twenty-five million people
were dead, felled by the scourge that would come to be called the Black Death. The Great
Mortality is the extraordinary epic account of the worst natural disaster in European history -- a
drama of courage, cowardice, misery, madness, and sacrifice that brilliantly illuminates
humankind's darkest days when an old world ended and a new world was born.
New Orleans, jaren 40: Evelyn, de oudste dochter in een welgestelde familie, valt voor Renard,
de zoon van een conciërge wiens dromen groter zijn dan zijn mogelijkheden. Ze krijgen een
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dochter, Jackie, die de veelbelovende carrière van haar man ziet ontsporen door de
economische crisis in de jaren 80 tijdens de Reagan-jaren. Wanneer de man van Jackie
verslaafd raakt, staat zij alleen voor de opvoeding van hun zoon T.C. Als in 2011 New Orleans
worstelt met de nasleep van orkaan Katrina, wil T.C. een nieuwe start maken. Maar dat is niet
makkelijk als jonge zwarte man in het zuiden van Amerika. Een zekere vrijheid is
buitengewoon overtuigende roman over liefde en weerbaarheid in tijden van crisis.
De opkomst van vreemde nieuwe ziekten is een schrikwekkend probleem dat alleen maar
erger lijkt te worden. Dankzij de luchtvaart dreigt iets als SARS of de Mexicaanse griep gauw
uit te lopen op een wereldwijde pandemie. Ziekten als vogelgriep, ebola, hiv, en in ons eigen
land Q-koorts, hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig van in het wild levende dieren en
worden op mensen overgebracht via een proces dat spillover wordt genoemd:
‘soortoverschrijdende overdracht’. Maar bij veel ziekten blijft de bron zo onvindbaar – en dus
onbeheersbaar. In Van dier naar mens neemt David Quammen de lezer mee op een
adembenemende speurtocht naar de verwekkers van deze ziekten. Hij doet verslag van
avontuurlijke onderzoeken in het veld – vleermuizen vangen in China, gorilla’s op de voet
volgen in Congo – met de voornaamste deskundigen op het gebied van infectieziekten. En hij
beantwoordt de vraag: wat zou de volgende grote ziekte kunnen zijn?

"I am in the cracks between theater and dance: I am searching for my own
domain."--back cover.
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat een simpele operatie had
moeten zijn. Haar moeder, die ze jaren niet gezien heeft, komt op ziekenbezoek.
Door te praten over mensen die Lucy nog uit het dorp van haar jeugd kent
zoeken ze aarzelend toenadering tot elkaar. Maar net onder de oppervlakte ligt
nog steeds de spanning die al die tijd tussen hen in heeft gestaan. Ik heet Lucy
Barton is een intiem, diep empathisch en fenomenaal geobserveerd portret van
de kwetsbare band tussen moeder en dochter.
Ben jij... Een draak met maagproblemen? Een alien met een verkoudheid? Een
yeti met een pijnlijke voet? Maak dan snel een afspraak met de
MONSTERDOKTER: geen pijntje te klein, geen wezen te groot! Ozzy is
ontzettend normaal... maar voor hij het weet wordt hij ingehuurd als verpleger bij
de slechtlopende monsterkliniek van Dr. Van Zekertal. Het is een flinke opgave:
hij moet de nogal bijzondere patienten helpen én daarnaast ook nog een manier
vinden om de kliniek te redden. Dit huilen-van-het-lachen-hilarische boek wil je
zéker niet missen!
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.
Updated and revised with more examples and expanded discussions, this
Page 8/12

Get Free The Great Mortality An Intimate History Of The Black Death The
Most Devastating Plague Of All Time
second edition continues the aim of providing teachers with a solid understanding
of the use and function of grammatical structures in American English. The book
avoids jargon and presents essential grammatical structures clearly and
concisely. Dr. DeCapua approaches grammar from a descriptive rather than a
prescriptive standpoint, discussing differences between formal and informal
language, and spoken and written English. The text draws examples from a wide
variety of authentic materials to illustrate grammatical concepts. The many
activities throughout the book engage users in exploring the different elements of
grammar and in considering how these elements work together to form meaning.
Users are encouraged to tap into their own, often subconscious, knowledge of
grammar to consciously apply their knowledge to their own varied teaching
settings. The text also emphasizes the importance of understanding grammar
from the perspective of English language learners, an approach that allows
teachers to better appreciate the difficulties these learners face. Specific areas of
difficulties for learners of English are highlighted throughout.
“WWII scholar John Kelly triumphs again” (Vanity Fair) in this remarkably vivid
account of a key moment in Western history: The critical six months in 1940
when Winston Churchill debated whether England should fight Nazi
Germany—and then decided to “never surrender.” London in April, 1940, is a
place of great fear and conflict. The Germans have taken Poland, France,
Holland, Belgium, and Czechoslovakia. The Nazi war machine now menaces
Britain, even as America remains uncommitted to providing military aid. Should
Britain negotiate with Germany? The members of the War Cabinet bicker, yell,
and are divided. Churchill, leading the faction to fight, and Lord Halifax,
cautioning that prudence is the way to survive, attempt to usurp one another by
any means possible. In Never Surrender, we feel we are alongside these
complex and imperfect men, determining the fate of the British Empire, and
perhaps, the world. Drawing on the War Cabinet papers, other government
documents, private diaries, newspaper accounts, and memoirs, historian John
Kelly tells the story of the summer of 1940. Kelly takes readers from the
battlefield to Parliament, to the government ministries, to the British high
command, to the desperate Anglo-French conference in Paris and London, to the
American embassy in London, and to life with the ordinary Britons. We see
Churchill seize the historical moment and ultimately inspire his government,
military, and people to fight. Kelly brings to life one of the most heroic moments of
the twentieth century and intimately portrays some of its largest
players—Churchill, Lord Halifax, Hitler, FDR, Joe Kennedy, and others. Never
Surrender is a fabulous, grand narrative of a crucial period in World War II and
the men and women who shaped it. “For lovers of minute-by-minute history, it’s
a feast” (Huffington Post).
Winner of the American Sociological Association’s Distinguished Book Award in
2012, Chandra Mukerji offers with this remarkable new book an explanation of
the birth and subsequent proliferation of the many strands in the braid of
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modernity. The journey she takes us on is dedicated to teasing those strands
apart, using forms of cultural analysis from the social sciences to approach
history with fresh eyes. Faced with the problem of trying to understand what is
hardest to see: the familiar, she gains analytic distance and clarity by juxtaposing
cultural analysis with history, asking how modernity began and how people
conjured into existence the world we now recognize as modern. Part I describes
the genesis of key modern social forms: the modern self, communities of
strangers, the modern state, and the industrial world economy. Part II focuses on
modern social types: races, genders, and childhood. Part III focuses on some of
the cultural artifacts and activities of the contemporary world that people have
invented and used to cope with the burdens of self-making and to react against
the broken promises of modern discourse and the silent injuries of material
modernism. Beautifully illustrated with over 100 color photographs in its 10
chapters, MODERNITY REIMAGINED is not just an explanation, an analysis of
how modern life came to be, it is also a model for how to do cultural thinking
about today’s world.
In De kanonnen van augustus, inmiddels een klassiek boek, beschrijft de
Amerikaanse historica Barbara Tuchman het politieke voorspel en de eerste
oorlogshandelingen van het bloedige treffen dat in korte tijd zal uitgroeien tot een
wereldbrand, de Eerste Wereldoorlog. Op boeiende wijze vertelt zij over het
koortsachtig diplomatiek overleg en de voor de Fransen en Belgen zo moeilijke
eerste oorlogsmaand. In de eerste weken van de grote Europese oorlog, die op 1
augustus 1914 is uitgebroken, heeft het Eerste Duitse leger onder bevel van
generaal Alexander von Kluck in snel tempo België en Noord-Frankrijk onder de
voet gelopen. Parijs wordt bedreigd. Tuchman eindigt haar relaas bij de Marne,
waar Franse en Britse eenheden de Duitse opmars tot stilstand brengen. Briljant
is een woord dat wel eens te gemakkelijk wordt gebruikt; in de beoordeling van
dit boek is het in de letterlijke betekenis op zijn plaats. - De Volkskrant Barbara
Tuchman heeft een feilloos instinct voor het onthullende detail en slaagt erin
zowel het ontzagwekkende grondpatroon op te roepen als de kleine
bijzonderheden die het menselijke bepalen. - Newsweek
'Geen tijd was van nature waanzinniger dan deze tijd,' schreef de negentiendeeeuwse Franse historicus Michelet over de veertiende eeuw, het herfsttij der
Middeleeuwen. Het einde der tijden lijkt nabij: viermaal wordt het werelddeel
getroffen door de Zwarte Dood. De koningen van Engeland en Frankrijk
bestrijden elkaar in een wrede en langdurige strijd, de Honderdjarige Oorlog, en
roversbenden terroriseren de boerenbevolking. De veertiende eeuw is ook een
periode van vitaliteit en culturele bloei, waarin de adel zijn heldendaden in
ridderromans laat optekenen, de hoofse liefde in velerlei toonaarden wordt
bezongen en waarin schrijvers als Boccaccio, Petrarca en Chaucer de grondslag
leggen voor een grote literaire traditie. Met het leven van de Franse ridder
Enguerrand VII van Coucy als concentratiepunt voert Tuchman de lezer door dit
kleurrijke tijdperk en houdt zij onze tijd vanuit de verte een spiegel voor.
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Ken Follett is een expert op het gebied van geschiedenis, en kathedralen in het
bijzonder. In april 2019 dreigde de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame
verslonden te worden door een hevige brand. In dit korte, betoverende boek beschrijft
Ken Follett zijn persoonlijke reactie op het nieuws dat een van de mooiste kathedralen
ter wereld misschien wel helemaal verwoest zou worden. Daarnaast vertelt hij het
verhaal van de kathedraal, van de constructie tot aan de verschillende functies die
zedoor de tijd heen vervulde. Hij onthult de invloed die de Notre-Dame gehad heeft op
kathedralen over de hele wereld en op het schrijven van een van zijn beroemdste en
meest geliefde romans, Pilaren van de aarde. Notre-Dame is een prachtig eerbetoon
aan een van de meest kenmerkende en geliefde bouwwerken van de Europese
beschaving. Ken Follett doneert zijn opbrengsten van deze uitgave aan La Fondation
du Patrimoine, ten behoeve van de restauratie van de Notre-Dame. Lezers over NotreDame ‘Een eerbetoon aan alle kathedralen geschreven door een geweldig persoon die
de Notre-Dame als geen ander kent.’ ‘Een klein juweeltje. Ken Follett geeft haast
fotografische beschrijvingen van het monument en weet de unieke sfeer te vangen die
de kathedraal “live” zo bijzonder maakt.’ ‘Een goed verteld verhaal over de NotreDame door de eeuwen heen.’
'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en hoopvol.' DWDD Boekenpanel
Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een bijzondere
collectie binnen te halen. Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert de
aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico wordt Yales vriendenkring
snel kleiner, totdat hij alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft. Dertig jaar later gaat
Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter die haar niet meer wil spreken. Daar logeert
ze bij een vriend, die fotograaf was in Chicago in de jaren 80 en wordt zo opnieuw
geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aidscrisis heeft gehad op haar
leven. De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en ontroerende wijze
samen in een onvergetelijk slot. 'Een van de eerste romans die verslag doet van de
aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een meeslepend verhaal over het leven
in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk verhaal over vrienden die
onder de zwaarst mogelijke omstandigheden hun menselijkheid trachten te behouden.'
People Magazine 'Een hartverscheurend verhaal over liefde en verlies maar ook over
diepe verbondenheid.' Oprah Magazine 'Buitengewoon aangrijpend, levendig en
hoopvol.' The Guardian
Geen ramp trok ooit diepere sporen door Europa dan de zwarte pest die in 1347 het
Avondland overviel. Nauwelijks vijf jaar later had de snelste en meest dodelijke
epidemie die Europa ooit trof 30 miljoen doden begraven. Een Europeaan op drie. Nog
erger was dat 1347 hooguit het begin inluidde van een onbestrijdbare epidemie die
Europa meer dan vier eeuwen teisterde. Pas in 1772, aan de vooravond van de Franse
Revolutie, trok de pest zich uit Europa terug, even onverklaarbaar als ze gekomen was.
Een remedie tegen de pest werd in die eeuwen nooit en nergens gevonden. Toch
waren dit de eeuwen die Europa een andere richting uitstuurden. Uitgerekend van de
14de tot de 18de eeuw was Europa een smeltkroes van nieuwe ideeën en
vernieuwende praktijken. Door ontdekkers, uitvinders, kunstenaars, humanisten,
hervormers, wetenschappers, verlichters en revoluties werd vanuit Europa een nieuwe
wereld geschapen. Toen rond 1780 in Europa de pest verdween, stond dat nieuwe
Europa nog in de steigers. Honderd jaar later beheerste het de ganse wereld. Pas dan
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werd ook de zwarte pest bedwongen, de gesel die in 1347 zoveel Europeanen het
leven kostte.
An award-winning physician and scientist makes the game-changing case that genetic
females are stronger than males at every stage of life 'A powerful antidote to the myth
of a "weaker sex"' Gina Rippon, author of The Gendered Brain From birth, genetic
females are better at fighting viruses, infections and cancer. They do better at surviving
epidemics and famines. They live longer, and even see the world in a wider variety of
colours. These are the facts; they are simply stronger than men at every stage of life.
Why? And why are we taught the opposite? Drawing on his wide-ranging experience
and cutting-edge research as a medic, geneticist and specialist in rare diseases, Dr
Sharon Moalem reveals how the answer lies in our genetics: the female's double XX
chromosomes offer a powerful survival advantage. And he calls for a long-overdue
reconsideration of our one-size-fits-all view of the body and medicine - a view that still
frames women through the lens of men. Revolutionary, captivating and utterly
persuasive, The Better Half will make you see women, men and the survival of our
species anew. 'Brilliant, original and groundbreaking, highly readable and genuinely
useful' Daily Mail
Ieder mens ontdekt een keer dat het leven eindig is. Sommigen beseffen het als kind al,
anderen pas wanneer de eerste grijze haren zich aandienen. Vaak proberen we dat
besef zo snel mogelijk weer te verdringen, of we gaan ons verzetten, met zalfjes,
pilletjes of preventief medisch onderzoek. En dat is een misverstand, betoogt Barbara
Ehrenreich in dit heerlijk nuchtere, geestige en tegelijkertijd diepgravende en
vlijmscherpe boek. De mens heeft namelijk nauwelijks invloed op het
verouderingsproces, in elk geval veel minder dan de gezondheidsindustrie ons wil doen
geloven. Het enige wat we kunnen kopen is de illusie dat we de boel onder controle
hebben. En daar koop je uiteindelijk natuurlijk niet veel voor. Wat ons te doen staat is
zowel eenvoudig als lastig: we moeten onze sterfelijkheid accepteren en onzekerheid
aanvaarden. Met Oud genoeg dood te gaan schreef Ehrenreich het beste pleidooi voor
een goed leven.
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