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With a summary in English. Considerable attention is paid to the Declamation within the tradition of school-education. Consequently the present study is also of great interest for the history of Renaissance education. (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Vol. XXXIX).
Sneeuw en as is het zesde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Jamie wordt door de Gouverneur gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden. Hij heeft echter van Claire gehoord dat over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon gedood of verbannen zal worden. Een lastig dilemma voor Jamie, en zijn problemen worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... De Reiziger is een verhaal vol passie en
avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
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Subject Catalog
Deel 2 van Franse bestsellerserie De spiegelpassante, waarin Ophelia grotere gevaren dan ooit moet trotseren... Ophelia keert terug in De vermisten van Maneschijn, het tweede deel van De spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Na de gebeurtenissen in De ijzige verloofde wil Ophelia niets liever dan een rustig en teruggetrokken bestaan leiden. Maar haar leven op de vijandige ark Pool is meer in gevaar dan ooit... Als verloofde van de afstandelijke en raadselachtige Thorn zijn alle ogen op Ophelia gericht. Bovendien gebruikt Faroek, de machtige familiegeest
van het Noorden, haar voor zijn eigen doeleinden: Ophelia kan namelijk met haar handen voorwerpen lezen en zo eeuwenoude geheimen achterhalen. Wanneer de ene na de andere invloedrijke hoveling spoorloos verdwijnt, raakt Ophelia opnieuw ongewild betrokken bij een opsporingsonderzoek. Langzaam maar zeker doorziet ze niet alleen de vele illusies die de ark rijk is, maar ontdekt ze ook de overdonderende waarheid... Lees ook De ijzige verloofde (deel 1), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de echo’s (deel 4). ‘Christelle Dabos bezit de gave
om lezers van alle leeftijden te verwonderen.’ Lire
Märit is onderweg om haar zeventigste verjaardag te vieren, wanneer ze voelt dat ze uit de trein moet stappen in haar oude studentenstad Lund. Hier zette ze als studente medicijnen de eerste stappen op weg naar een onbezorgde toekomst. Haar verstandelijk gehandicapte broer Lars zat er opgesloten in een instelling waar wetenschappelijke experimenten op de patiënten werden uitgevoerd. Pas nu durft Märit eindelijk de confrontatie aan te gaan met de trauma’s uit haar jeugd en kan ze haar schuldgevoel verwerken over de vroege dood van haar broer.
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BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand ooit is teruggekeerd.
Maar Clary, Jace en Simon hebben weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
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Marwood is wereldwijd doorgebroken met de bestseller Waar is ze? Huis nummer 23 herbergt een geheim. In deze bouwval, beheerd door een verdorven huurbaas, staat iets op het punt onthuld te worden. En alle zes de bewoners van de appartementen hebben dingen te verbergen. Collette en Cher zijn op de vlucht. Thomas is een onwillige einzelgänger. En de zeer aantrekkelijke Iraanse asielzoeker
en een ‘stille’ man, die niemand ooit heeft gezien, proberen zich verborgen te houden. Vesta, de lieve dame uit het souterrain, houdt ze allemaal haarscherp in de gaten – of tenminste, dat denkt ze. In het holst van de nacht zorgt een verschrikkelijk ongeluk ervoor dat de buren een ongemakkelijk verbond moeten sluiten. Maar één van hen is een moordenaar die alle zonden op een listige
manier verbergt. Ondertussen wordt het net rondom het volgende slachtoffer steeds verder gesloten... Over de boeken van Alex Marwood ‘Verschrikkelijk spannend. Geweldige personages.’ Stephen King ‘Ik kan niet wachten om erachter te komen wat Marwood hierna gaat doen.’ Jojo Moyes ‘Na Marwoods geweldige debuut maakt ze alle verwachtingen voor haar tweede boek meer dan waar.’ The Guardian
‘Duister, intrigerend en verslavend, Marwood heeft weer indruk gemaakt.’ The Sun
‘Verschrikkelijk spannend, met geweldige personages.’ Stephen King Toen Romy klein was, werd er niet over de doden gesproken. Diep in de bossen van Noord-Wales, achter metershoge stenen muren, houden de leden van de sekte De Ark zich schuil. Hun bestaan is in nevelen gehuld, zorgvuldig verborgen voor de buitenwereld. Dan slaat het noodlot toe: een mysterieus gif snijdt als een mes door
de gemeenschap en eist de levens van honderden leden. Chaos breekt uit. In paniek slaan de overlevenden op de vlucht. Onder hen bevindt zich Romy. Zij is opgegroeid in de sekte en als ze zich wil redden in de vreemde buitenwereld, zal ze een paar belangrijke lessen moeten leren. Zoals wie je kunt vertrouwen, en wie je moet vrezen. En wat haar moeder al die jaren geleden zoveel angst
aanjoeg dat ze haar dochter achterliet. En bovenal: dat Romy’s wens om de sekte te vergeten niet betekent dat de sekte haar ook vergeten is. De pers over Alex Marwood ‘Zelden heb ik een boek gelezen dat ik zó moeilijk kon wegleggen!’ The Independent ‘Perfect geplot en spannend vanaf de eerste pagina. Om diep in de nacht uit te lezen.’ Library Journal ‘Marwood is een meester van de
moderne misdaadfictie.’ Booklist
door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd
De declamatio bij de humanisten
L'espresso
Schwann Opus
Het Schilder Boeck
't Groot waerelds tafereel, waar in de heilige en waereldsche geschiedenissen en veranderingen zedert de scheppinge des waerelds tot het uiteinde van de Openbaaring van Johannes, worden afgemaalt ...
Een gepensioneerde joodse spoorwegingenieur in Hongarije schrijft voor zijn deportatie naar Auschwitz een laatste brief aan zijn zuster.
Al drie eeuwen lang worden er in Nederland kinderbijbels en 'Vertalingen' van Bijbelgedeelten voor kinderen uitgegeven. Naar deze rijke traditie er zijn bijna 900 verschillende uitgaven bekend is niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. In dit toegankelijk geschreven boek brengt theoloog en journalist Willem van der Meiden het hele veld in kaart. Hij beschrijft talloze
kinderbijbels en citeert veelzeggende passages, staat stil bij bijzondere uitgaven en trendbreuken en brengt de ontwikkelingen binnen het genre van de kinderbijbel in verband met kerk en theologie, opvoedingsidealen, bijbelliefde en vroomheid, verzuiling en secularisering in de Lage Landen. Van der Meiden besteedt hierbij ook ruime aandacht aan de rol van illustraties en illustratoren in
kinderbijbels. Tot slot vergelijkt hij de Nederlandse kinderbijbels met die in het buitenland. 'Zoo heerlijk eenvoudig' wordt afgesloten met een overzicht van alle in Nederland verschenen kinderbijbels.
Spiritualiteit en abstractie in de kunst
Vita tessile organo ufficiale della Federazione nazionale fascista delle industrie tessili varie del cappello
roman
Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland
gli anni settanta nell'Archivio Robert Katz
Gramophone Classical Catalogue
Aldo Moro venne rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 nel corso di un'operazione di guerriglia urbana. La mattina del 9 maggio venne ucciso mentre guardava negli occhi due assassini dal sangue particolarmente freddo. Nei 54 giorni che trascorsero tra i due avvenimenti egli venne annichilito da un gruppo di uomini di quello stesso Palazzo di cui faceva parte. Venne annichilito nel vero senso della parola, svuotato di ogni forza, ridotto a niente, e cio anche per mano di un governo che era una sua creatura,
di un partito politico da lui stesso presieduto, dalla prima maggioranza parlamentare in Europa occidentale comprendente un partito eurocomunista, da una massa di mezzi dinformazione che fecero scempio della verita in un clima di semicensura e, infine, da un consenso sorprendentemente acritico di esponenti dellopinione pubblica mondiale i quali furono indotti a credere che il prezzo da pagare per la liberta del prigioniero fosse un qualche Grande Principio Democratico (Robert Katz). Il volume raccoglie gli atti
del Convegno omonimo tenutosi ad Arezzo il 9 maggio 2007. Vi sono raccolte le relazioni di Camillo Brezzi ( Gli anni Settanta: la crisi della democrazia, la nascita di nuovi soggetti ), Umberto Gentiloni Silveri ( Gli USA e lItalia degli anni Settanta ) e Giovanni Bianconi ( I giorni delle B.R. ). Nella seconda parte e descritto lArchivio Robert Katz attraverso i contributi di Linda Giuva ( Un album di carte ), dellarchiviatore stesso ( Documenti per la memoria. La storia di un lungo viaggio che divenne un archivio su una
collina toscana ), di Francesco Sinatti ( LArchivio Robert Katz nel nuovo Centro culturale di Pergine Valdarno ) e di Simona Secciani ( Presentazione dellArchivio Robert Katz ). In appendice sono riprodotti vari documenti sul caso Moro provenienti dal Dipartimento di Stato americano e conservati in microfiche nellArchivio. Presentazioni di: Giuseppe Fanfani e Paola Prizzon.
De zeventienjarige Alice heeft het grootste deel van haar leven samen met haar moeder reizend doorgebracht om het ongeluk voor te blijven. Wanneer haar oma, auteur van een duister sprookjesboek, op haar landgoed Het Hazelwoud overlijdt en haar moeder wordt ontvoerd door een figuur die zegt dat hij uit Hinterland - de wereld van haar oma's verhalen - komt, zit er maar één ding op: ze moet hulp vragen aan super-Hinterland-fan Ellery Finch en afreizen naar Het Hazelwoud. Zal ze er daar achter komen hoe
háár verhaal begon?
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Covid 19: il tempo sospeso
Achter de voordeur
Edvard Behrens, een hooggeplaatste diplomaat, wordt gewaardeerd om zijn gewetensvolle bijdrage aan internationale vredesbesprekingen. Onder zijn arbitrage worden grote conflicten en onvoorstelbare gruweldaden systematisch ontleed – en be indigd. Voor zijn nieuwste opdracht verblijft Edvard in een non-descript hotel in Tirol. Hoog in de bergen is de lucht helder en fris, en als hij niet aan het werk is, leest en wandelt hij en luistert hij naar muziek. Hij neemt alleen zijn vrouw Anna in vertrouwen over de onderhandelingen die hij voert. Anna, van
wie hij zielsveel houdt. Anna, die steeds bij hem is, maar ook voor altijd afwezig. Vredesbesprekingen, een onvergetelijke roman over verlies en het verlangen naar vrede, brengt de duisterste n de tederste gebieden van het hart in kaart.
Op een dag maakte een duivelse trol een spiegel die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed was als kwaad. Verrukt besloten de trollen om hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven verspreidden zich over de wereld. Zo werden sommige scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke mensen kregen kleine scherfjes in hun ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou veranderen. Dit overkwam kleine
Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo ontmoette hij de sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver, dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes "De nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is
met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.
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Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Bundel opstellen over het onderwijs vanaf de late Oudheid tot ca. 1500.
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In questo periodo travagliato per tutta l’umanità ho scritto alcune mie considerazioni sul Covid19. Ma, soprattutto, ho voluto condividere con voi, sotto forma di fiaba High Fantasy, un messaggio cosmico proveniente dal bosco incantato sopra la Grotta Gigante, luogo vicino a Trieste, sull’altopiano carsico. Spero che attraverso questa mia lettura scorrevole comprenderete l’importanza di riuscire a mantenere stabile l’energia della terra che, assieme a noi, soffre, mandando da molto tempo segnali dei vari mutamenti climatici anomali causati dall’uomo.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een
Londense balzaal heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
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