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Billboard 1973-03-31 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Ryans Bed Tijan 2020-04-15 Die eerste nacht kroop ik bij toeval in Ryan Jensens bed. Ik kende hem nauwelijks en ik
dacht het het bed van zijn zus was, dat het haar slaapkamer was. Het duurde even voordat ik me mijn fout realiseerde en
op dat moment had ik weg moeten gaan. Dat deed ik niet. Ik ging niet weg. Ik voelde geen schaamte.Ik kon me eindelijk
ontspannen. En die nacht, op dat moment, was dat het enige waar ik naar snakte. Ik vroeg of ik mocht blijven. Dat mocht.
De waarheid? Ik wilde dat ik nooit zijn bed meer uit hoefde. Als ik daar voor altijd had kunnen blijven liggen, zou ik
dat hebben gedaan.Ryan werd mijn redding.Want vier uur daarvoor had mijn tweelingzus zelfmoord gepleegd. 'Dit boek heeft
een blijvend litteken op mijn ziel achtergelaten' - liezelsbookblog The Social Neuroscience of Intergroup Relations: Sylvia Terbeck 2016-10-13 The Social Neuroscience of Intergroup
Relations; Prejudice can we cure it?” is a highly interdisciplinary book. It includes latest theories and research from:
Social Psychology, Ethics, Psychopharmacology, as well as Social Neuroscience. The book is also based on the author’s
team research. The book describes experimental studies which have suggested that fear of the out-group might play a role
in prejudice. Amongst others, one experiment that received large media coverage will be illustrated; a study which found
that the drug propranolol reduced racial bias. However, is there a “cure” for prejudice? But even if there were
biological methods to reduce prejudice are there not ethical and medical problems associated with this? However, we are
our brain; thus not only soul searching, but also a drug can change the core of a person.
Verbonden met jou Sylvia Day 2013-06-04 De overweldigende kracht van overgave... Het wereldwijde fenomeen van de
Crossfire-serie wordt vervolgd! Eva en Gideon moeten de consequenties van hun obsessieve verlangen naar elkaar leren
accepteren... Vanaf het eerste moment dat ik Gideon Cross ontmoette, herkende ik iets in hem wat ik nodig had. Iets wat
ik niet kon weerstaan. Ik zag een gevaarlijke en beschadigde ziel van binnen – net als die van mij. Ik had hem net zo
hard nodig als het kloppen van mijn hart. Niemand weet wat hij voor mij geriskeerd heeft. Hoe ik vroeger bedreigd ben,
of hoe duister en wanhopig de schaduwen van onze verledens zouden worden. Verbonden door onze geheimen, probeerden we de
verschillen te overbruggen. We maakten onze eigen regels en gaven ons over aan het overweldigende gevoel elkaar te
bezitten...
Het verhaal van O Pauline Reage 2013-01-16 Erotische everseller uit de wereldliteratuur, het enige échte antwoord op
Fifty Shades of Grey. Pauline Réage was met de publicatie van het controversiële Het verhaal van O haar tijd ver
vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig onderwerpt aan haar man en tot sm wordt gedwongen, is een
absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het perfect aan op de erotische hausse in de literatuur.
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24 Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer
literatuurstudente Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een mooie, intelligente
en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich
ondanks zijn ongrijpbare terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure schoonheid,
humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen
voorwaarden. Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie
terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal,
zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door
zijn dwingende behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt
Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl
www.fiftyshadesofgrey-film.nl www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Schaduw van de nacht Tess Gerritsen 2019-10-17 Ava Collette ontvlucht haar verleden in Boston en huurt Brodie's Watch,
een oud huis in een afgelegen kustdorpje in Maine. En ook al gaan er verhalen over de rondwarende geest van kapitein
Brodie, ze voelt zich er onmiddellijk op haar gemak. Totdat ze vreemde geluiden begint te horen en de dorpelingen
ontfutselt wat ze liever geheim houden voor buitenstaander: iedere vrouw die het huis bewoont heeft er ook is komen te
overlijden. Is de geest van kapitein Brodie ervoor verantwoordelijk of is een moordenaar van vlees en bloed de
schuldige? Iemand die steeds dichter in de buurt van Ava komt...
New York Magazine 1988-07-25 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune
and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing
and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has
been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as both a
place and an idea.
Als de passie wint Sylvia Day 2018-07-03 Hij wil haar helpen... maar wil zij dat wel? Hoewel zijn verloofde Elizabeth
hem vier jaar geleden voor het altaar liet staan, is Marcus Ashford, Earl of Westfield, haar nooit vergeten. Als hij
erachter komt dat ze inmiddels weduwe is en gevaar loopt, is hij vastbesloten haar te veroveren.... En hij weet precies
hoe hij dat zal doen: door zich op te werpen als haar beschermheer. Want dat is immers de perfecte manier om te laten
zien dat hij de enige juiste man voor haar is!
De ondeugende hertogin Eloisa James 2012-02-08 Harriet, hertogin van Berrow, heeft meer dan genoeg van haar adellijke
titel en de bijbehorende verantwoordelijkheden. De saaie theevisites en deftige danspartijen komen haar neus uit. Ze zou
zo graag naar een ondeugend soiree willen, waar ze kan doen wat ze wil zonder dat iemand op haar let. Maar zo'n dol
feest bijwonen - vooral als de gastheer Lord Justinian Strange heet - zou een groot schandaal veroorzaken. Daarom moet
Harriet zich vermommen... Lord Strange verheugt zich op een nacht vol ongeremd plezier. Tot hij onder de kledij van een
onbeschaamde vlegel de mooiste vrouw van het feest ontdekt. Waarom riskeert zij haar reputatie? En kan hij haar
verleiden om te blijven... voor altijd? Klassieke historische romantiek, elegant en bedwelmend hartstochtelijk. Eloisa

James doceert Engelse literatuur en woont met haar gezin in New Jersey. Zij moet al haar bestsellers, waaronder Lady
Roberta, Kus me, Annabel en Haar Schotse hart, in haar slaap geschreven hebben, want haar dagen zijn druk bezet met het
zorgen voor haar ondeugende kinderen, vele harige dieren en een rommelig huis. Post van lezers is dan ook zeer welkom.
Billboard 1973-05-26 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Meester van de passie Sylvia Day 2017-04-18 Simon Quinn, net zo goed in zijn werk als in bed, voelt niks voor Lysette
Rousseu, zijn saaie oud-collega. Maar jaren later lijkt ze een andere vrouw: ze is sexy, verleidelijk en fliterig. Hij
voelt zich intens aangetrokken tot deze bekende, maar ook zo onbekende vrouw. Wat is er gebeurd? Waarom heeft ze zo'n
effect op hem? Met een plot dat twintig jaar, drie landen, tientallen relaties en een paar verborgen identiteiten
omspant, biedt deze roman gevaar, geheimen, bedrog, wraak, liefde en passie.
Zen en de kunst van het motoronderhoud Robert Pirsig 2017-12-29 In Zen & de kunst van het motoronderhoud verhaalt
Robert M. Pirsig over de motorfietstocht die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een zomermaand lang van
Minnesota naar Californië maken. Het is het spannende en wanhopige relaas van een vader en een zoon die bevangen worden
door een steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van het motoronderhoud is een van de belangrijkste en
invloedrijkste boeken van de afgelopen halve eeuw. Het is een persoonlijke en filosofische zoektocht naar de
fundamentele vragen van het bestaan, en een lucide bespiegeling over hoe wij beter zouden kunnen leven.
Down & Out: The Magazine Volume 2 Issue 1 Walter Satterthwait 2019-11-18 In this issue, pioneering TV writer and
producer April Kelly opens with a wicked story that may remind you to pay attention to what you eat. Brendan DuBois
appears with the story of an assassination and its aftermath—from the killer’s point of view. Ray Daniel & Kellye
Garrett team up with a story that brings together characters from their own series. Our feature is by Walter
Satterthwait, who comes at us with his first new story in a while. The lead character, Fallon, helps—in his own
way—solve a murder at a monastery. Edgar Award-winning author Sylvia Maultash Warsh brings us a piece about deception in
the world of art, and we welcome Benjamin Boulden back with his second story for us. Robb T. White returns following his
Best Mystery Stories of 2019 entry in our pages, and Dane F. Baylis, Richard Prosch and Richard Risemberg debut in our
magazine with some of the most entertaining crime fiction you’ll find.
Voices from the Factory Floor Catrin Stevens 2017-02-15 Catrin Stevens explores the experiences of women in Wales' postwar manufacturing industry.
Verslaafd aan jou Sylvia Day 2012-08-23 Volg Verslaafd aan jou op Facebook
10 blind dates Ashley Elston 2019-10-22 Een hilarische en hartverwarmende YA-romance over vriendschap, liefde en
familie. De filmrechten van 10 blind dates zijn verkocht aan de makers van de Netflix-hit To All the Boys I've Loved
Before! Sophie wil maar één kerstcadeau: een beetje vrijheid van haar overbeschermende ouders. Wanneer die besluiten de
kerstdagen ergens anders te vieren, verheugt Sophie zich op wat privétijd met haar vriendje Griffin. Totdat ook Griffin
behoefte aan vrijheid blijkt te hebben… Met een gebroken hart vlucht Sophie naar het huis van haar grootouders, om samen
met de rest van haar familie de feestdagen door te komen. Haar oma bedenkt een (niet zo) briljant plan om Griffin te
vergeten: de komende tien dagen zal ieder familielid een blind date voor Sophie organiseren. Zo regelt haar nichtje Sara
een superknappe jongen én kaarten voor een exclusief feest. En haar gekke tante Patrice bezorgt Sophie de hoofdrol in
een levende kerststal – met een jongen die nauwelijks tot haar schouders komt én een krijsende baby. Wanneer Griffin
haar toch smeekt om een tweede kans, is Sophie in de war. Zou het kunnen dat ze gevoelens heeft voor iemand anders?
Billboard 1973-04-07 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Een kwestie van hoffelijkheid Amor Towles 2012-01-25 New York, oudjaarsavond 1937: de vriendinnen Katey en Eve, twee
provinciaalse schoonheden die de wereld willen veroveren, laten in een jazzkelder hun oog vallen op de charmante Tinker
Grey. Een turbulente ménage à trois begint, tot een auto-ongeluk een einde maakt aan hun spel. Met als vrienden een
verlegen multimiljonair, een losbol uit het welvarendste deel van Manhattan en een vastberaden weduwe die haar tijd ver
vooruit is, leert Katey hoe de de hoogste kringen hun waardigheid ontlenen aan rijkdom en status. Maar ook leert zij hun
onder de oppervlakte sluimerende ambities, jaloezie, onbetrouwbaarheid en wensdromen kennen. Terwijl Katey bedenkt hoe
ze Tinker terug in haar leven kan krijgen, ontdekt ze dat toevallige ontmoetingen van allesbepalende invloed op je leven
kunnen zijn.
De man van mijn dromen Rachel Gibson 2011-11-15 Autumn Haven was van plan om in Las Vegas een gokje te wagen, een show
te bezoeken en zich te vermaken. Wat niet op het programma stond was een huwelijk en al helemaal niet met een foute,
zelfingenomen vent als Sam LeClaire. Wat begint als een droomromance in Las Vegas eindigt helaas al snel in een flitsscheiding. Om het drama helemaal compleet te maken ontdekt Autumn als ze thuiskomt dat ze ook nog zwanger is... Twee
jaar later heeft Autumn haar leven weer op de rit en heeft ze een succesvol bedrijf als weddingplanner opgericht. Sam is
slechts een vage herinnering uit het verleden. Totdat ze hem tegen het goddelijke lijf loopt op dé bruiloft van het
jaar. 'Vermakelijk, sexy, grappig en snel' - Bol.com over Zwijgen is zilver... 'Rachel Gibson doet weer waar zij goed in
is: chicklit met een romantisch, grappig en zeker ook sensueel randje' - Lifestylelog.nl over Ware liefde en andere
rampen
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van
succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde
vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie,
en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante
voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien
waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij
wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen
exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de
National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Nachtelijk vuur Sylvia Day 2018-05-08 Foute mannen zijn haar zwakte, en niemand is zo zondig al Connor Bruce... Hij is
de fantasie van elke vrouw, schenker van grenzeloos genot. Hij bestaat alleen in de schemerwereld tussen slapen en
waken. Dromenbeschermer Connor Bruce heeft een missie te volbrengen... en belandt zo in de armen van de verleidelijke
Stacey. Stacey Daniels valt altijd voor foute mannen, en het prachtexemplaar dat bij haar op de drempel staat is beslist
geen uitzondering. Ze kan bijna niet geloven dat deze droomman uit een andere dimensie komt - een wereld waar erotische
dromen nodig zijn om te overleven, maar ook een wereld vol dreiging. Een dreiging die nu haar bestaan binnendringt...
Aftershock Sylvia Day 2021-01-07 Niemand beheerste het spel beter dan Jax, mijn minnaar. In Washington wist hij achter
de schermen het politieke machtsspel te manipuleren, en op de een of andere manier had hij ook nog tijd over om mijn

carrière bijna te ruïneren. Maar wat hij niet doorhad, was dat er inmiddels iets was veranderd. Als de regels me niet
bevielen, maakte ik nieuwe. Mijn eigen regels. En dit keer zou Jax daar niet aan kunnen ontsnappen. Ik zou hem zelfs
helemaal niet meer laten ontsnappen. Ik hield zo veel van Jax, dat ik hem onmogelijk op kon geven. Jax hield zo veel van
mij, dat hij opgeven als enige mogelijkheid zag. Hij dacht dat ik me tussen al die gehaaide zakenmensen nooit staande
zou kunnen houden. Wat een genoegen om hem te laten zien dat ik uitstekend op eigen benen kan staan...
Billboard 1973-05-19 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Begeerd door jou Sylvia Day 2012-11-13 We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke grens,
naar de onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie... Gideon Cross. Zo prachtig als hij aan de buitenkant was, zo
beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend vuur stak hij het verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn buurt
blijven. Gideon was mijn verslaving, mijn begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig als dat
van hem, we waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het was te moeilijk, te pijnlijk. Behalve wanneer
het perfect was. Op de momenten dat onze onstilbare honger en wanhopige liefde zorgden voor de meest zalige gekte...
Begeerd door jou is het tweede deel in de Crossfire-trilogie en neemt je mee naar een duistere wereld vol verlangen en
spanning. Het is het perfecte boek voor alle fans van E. L. James’ Vijftig tinten grijs.
Billboard 1973-05-05 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Billboard 1973-06-02 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
Billboard 1973-05-19 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Billboard 1973-03-31 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Grey E.L. James 2015-07-24 Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In
Christians eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en dromen, geeft E L James een verfrissend ander
perspectief op de liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers betoverde. Christian Grey lijkt een man van totale
controle; zijn wereld is duidelijk, gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente
Anastasia Steele zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt meer en meer bevangen
door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen lijkt Ana dwars door zijn
afstandelijke houding heen te kunnen kijken, voorbij zijn zakelijke successen en luxe levensstijl, recht in zijn
gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht
wakker houden? Of zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn zelfhaat deze
jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem biedt?
Billboard 1973-03-24 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Passie achter een masker Sylvia Day 2016-11-15 Hij draagt een masker... en hij achtervolgt haar Hij staart haar aan
zoals alleen Colin dat deed. Maar Colin is dood en Amelia denkt dat ze nooit meer zo zal huiveren van verlangen, nooit
meer trillend zijn naam uit zal schreeuwen. In een maanverlichte tuin delen ze één kus. Geobsedeerd probeert Amelia te
achterhalen wie deze onbekende is.
Er is geen daar daar Tommy Orange 2019-02-05 ‘De noodzaak bij de schrijver om dit verhaal te vertellen is voelbaar op
iedere pagina. Een intrigerend boek. [...] Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen redenen om naar de
Big Oakland Powwow te komen, hét evenement van het jaar. Jacquie Red Feather is onlangs gestopt met drinken en probeert
een weg terug te vinden naar de familie die ze achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn leven op een rijtje te
krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil houden. Opal Viola Victoria Bear Shield komt naar
het eerste optreden van haar neefje Orvil kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse dans heeft aangeleerd door te
kijken naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een mozaïek van verlangens, verwijten en verwachtingen. De powwow
wordt een glorieus samenzijn, een spektakel van heilige tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering,
heldenmoed en verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is niet zomaar een roman over hedendaagse
indianen, het is een roman over het belang van mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het
leven in het huidige Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene Amsterdammer ‘Wat in Er is geen daar daar
verteld wordt (en, vooral: dat het verteld wordt) heeft zoveel maatschappelijke urgentie, dat hoe het verteld wordt
bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad ‘In zijn debuutroman laat Orange stemmen aan het woord die normaliter nauwelijks worden
gehoord. In de proloog schetst hij een beknopt maar schrijnend beeld van het huiveringwekkende lot van de Amerikaanse
indianen als gevolg van de blanke kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn roman met een vlammend essay waarin hij
niet-wetenden of een-beetje-wetenden of misschien-wel-een-beetje-wetenden meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot
schrijver aan het werk.’ Nederlands Dagblad
Billboard 1973-06-02 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Memoirs Robert Lowell 2022-08-02 A complete collection of Robert Lowell’s autobiographical prose, from unpublished
writings about his youth to reflections on the triumphs and confusions of his adult life. Robert Lowell's Memoirs is an
unprecedented literary discovery: the manuscript of Lowell’s lyrical evocation of his childhood, which was written in
the 1950s and has remained unpublished until now. Meticulously edited by Steven Gould Axelrod and Grzegorz Kosc, it
serves as a precursor or companion to his groundbreaking book of poems Life Studies, which signaled a radically new
prose-inflected direction in his work, and indeed in American poetry. Memoirs also includes intense depictions of
Lowell’s mental illness and his determined efforts to recover. It concludes with Lowell’s reminiscences of other
writers, among them T. S. Eliot, Robert Frost, Ezra Pound, John Berryman, Anne Sexton, Hannah Arendt, and Sylvia Plath.
Memoirs demonstrates Lowell’s expansive gifts as a prose stylist and his powers of introspection and observation. It
provides striking new evidence of the range and brilliance of Lowell’s achievement. Includes black-and-white photographs
Florida Lauren Groff 2019-05-01 In haar nieuwe boek neemt Lauren Groff de lezer mee naar een wereld die zowel huiselijk
als ongetemd is - een plek waar de dreigingen van de natuur altijd op de loer liggen, maar waar het grootste gevaar nog
altijd gevormd wordt door de mens met zijn psyche en zijn emoties. Een korte vakantie kan worden verstoord door een

panter op zoek naar voedsel, of door een geheime seksuele uitspatting. De verhalen in Florida worden bevolkt door een
stel door hun ouders verlaten zusjes, een jongen die in alle eenzaamheid opgroeit, een rusteloos echtpaar, een dakloze
vrouw en een onvergetelijk en terugkerend personage: een echtgenote en moeder in tweestrijd. De verhalen in deze bundel
beschrijven uiteenlopende personages, stadjes, decennia (en soms zelfs eeuwen), maar Florida - met zijn landschap,
klimaat, geschiedenis en unieke temperament - blijft altijd het middelpunt. Pijnlijk precies en effectief weet Groff te
schrijven over de momenten en keuzes die de loop van een mensenleven bepalen.
Citizen of London Michael McCarthy 2022-09-29 The extraordinary story of Richard Whittington, from his arrival in
London as a young boy to his death in 1423, against a backdrop of plague, politics and war; turbulence between Crown,
City and Commons; and the unrelenting financial demands of Richard II, Henry IV and Henry V, to whom Whittington was
mercer, lender and fixer. A man determined to follow his own path, Whittington was a significant figure in London's
ceaseless development. As a banker, Collector of the Wool Custom, King's Council member and four-time mayor, Whittington
featured prominently in the rise of the capital's merchant class and powerful livery companies. Civic reformer, enemy of
corruption and author of an extraordinary social legacy, he contributed to Henry V's victory at Agincourt and oversaw
building works at Westminster Abbey. In London, Whittington found his 'second' family: a mentor, Sir Ivo Fitzwarin, and
an inspirational wife in Fitzwarin's daughter Alice. Today's Dick Whittington pantomimes, enjoyed by millions, have a
grain of truth in them, but the real story is far more compelling--minus that sadly mythical cat.
Een nacht uit duizenden Sylvia Day 2017-07-18 De verleidelijkste vrouw van het land, een stoere held en een
antrekkingskracht die beiden te gronde kan richten. Vijf jaar lang was Sapphire de meest geliefde concubine van de
koning. Nu is ze vrij. En dan ontmoet ze Wulfric, kroonprins van een rivaliserend rijk. Hoewel hun liefde verboden is,
besluiten Sapphire en Wulfric één nacht met elkaar door te brengen. Eén nacht, en dan zullen ze elkaar nooit meer zien.
Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan en de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen Sapphire en Wulfric brengt
beide koninkrijken aan het wankelen.
Bezeten van jou Sylvia Day 2014-12-02 Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder in mijn leven. Mijn prachtige,
gehavende strijder – vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die van zichzelf negeert. De geloften die we
aflegden, zouden ons meer dan alleen fysiek met elkaar verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude wonden, legden
ze onze pijn en gebreken bloot en lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde hem uit mijn vingers glijden. Mijn
grootste angst leek werkelijkheid te worden, terwijl mijn liefde sterker op de proef werd gesteld dan ik ooit voor
mogelijk had gehouden. Op het lichtste moment in onze levens waren we overvallen door het duister uit zijn verleden, en
werd alles waarvoor we hadden gevochten bedreigd. We stonden voor een onmogelijke keuze: terug naar de bekende
veiligheid van onze levens voordat we elkaar kenden, of het gevecht aangaan voor een toekomst die plotseling op een
onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar broeierige
romantiek ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ – RT Book Reviews
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