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Yeah, reviewing a ebook The Horse The Wheel
And Language How Bronze Age Riders From
The Eurasian Steppes Shaped The Modern
World could amass your close connections
listings. This is just one of the solutions for you to
be successful. As understood, attainment does
not recommend that you have fabulous points.
Comprehending as with ease as deal even more
than supplementary will manage to pay for each
success. adjacent to, the pronouncement as
skillfully as acuteness of this The Horse The
Wheel And Language How Bronze Age Riders
From The Eurasian Steppes Shaped The Modern
World can be taken as competently as picked to

act.

LOWERY
GONZALEZ
De geheime
tegenstander
Singel
Uitgeverijen
Het is al een
grote
verrassing
voor Shasta
om te
ontdekken dat
hij niet de
zoon is van
Arshiesh de
visser. Dan
ontmoet hij
Brie, het
sprekende
paard. Samen
met Brie komt
hij terecht in
de avonturen
die hij zich
zelfs in zijn
wildste
dromen niet
had kunnen
indenken.

Samen willen
ze vluchten uit
het slechte
land Calormen
naar het
veilige en
gelukkige land
Narnia, waar
Peter als Hoge
Koning
regeert. Ze
vermommen
zich en gaan
op weg. Het is
een lange reis,
eerst naar de
hoofdstad van
Calormen,
Tashbaan en
daarna door
de woestijn en
over de
bergen. Hun
achtervolgers
zitten hen op
de hielen en
ze worden
bedreigd door
wilde dieren.
En kunnen ze

het meisje
Aravis, dat
met hen
meereist,
werkelijk
vertrouwen?
Als Narnia
eindelijk in
zicht komt,
weet Shasta
dat hij zijn
angst moet
overwinnen.
Want ook
Narnia is in
groot gevaar.
Straight from
the Horse's
Mouth
Monumenta
Archaeologica
De zwarte
merrie Black
Beauty vertelt
haar
belevenissen
in Engeland,
omstreeks
1900. Vanaf
ca. 11 jaar.
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De komst van
de schaduw
Ambo|Anthos
In dit vijfde
deel in Robert
Jordans Het
Rad des Tijdscyclus
bereiden de
Verzakers de
terugkeer van
de Duistere
voor. Alleen
Rhand Altor
kan ze
stoppen. Er is
geen tijd te
verliezen...
Robert Jordan,
Rad des Tijds
5 - Vuur uit de
Hemel Het
Rad des Tijds
is onbetwist
de meest
aansprekende
fantasy-cyclus
van de
afgelopen
decennia. In
dit ambitieuze
epos verhaalt

Robert Jordan
van een
profetie die
lang geleden
is gedaan, van
een eeuw die
lang geleden
is voorspeld,
de eeuw die
nu is
wedergekome
n op het Rad
des Tijds. Alles
wat was, wat
is en wat zal
zijn dreigt nu
onder de
Schaduw
verloren te
gaan. Want zo
staat het
geschreven...
5 Vuur uit de
Hemel Het
Einde van de
Eeuw nadert
met rasse
schreden, de
winden der
verandering
doen hun
werk, tot groot

3

3

verdriet van
velen. Rhand
Altor, die
onder enorme
druk staat,
leidt een
wankel
verbond tegen
de Schaduw,
terwijl de
Duistere het
web weeft
waarin hij de
mensheid aan
zich wil
onderwerpen.
Daar komt
nog bij dat de
winter is
aangebroken,
maar vreemd
genoeg blijft
de hitte en
heersen
droogte en
hongersnood.
Velen willen
Rhand aan
hun zijde. Wie
zal slagen?
Wie niet? Wat
ook de

4

uitkomst zal
zijn, de prijs
zal hoog zijn...
`Robert Jordan
is verreweg de
populairste
fantasy-auteur
van nu, en dat
laat zich heel
goed
verklaren.'
New York
Times
De vakantie
van Rachel
Overamstel
Uitgevers
In dit vierde
deel in Robert
Jordans Het
Rad des Tijdscyclus moet
Rhand Altor
zich bewijzen
als de
Herrezen
Draak, en de
aanvallen van
het Kwaad op
zijn leven zien
te ontwijken.
Robert
4

Jordan,Rad
des Tijds 4 De Komst van
de Schaduw
Het Rad des
Tijds is
onbetwist de
meest
aansprekende
fantasy-cyclus
van de
afgelopen
decennia. In
dit ambitieuze
epos verhaalt
Robert Jordan
van een
profetie die
lang geleden
is gedaan, van
een eeuw die
lang geleden
is voorspeld,
de eeuw die
nu is
wedergekome
n op het Rad
des Tijds. Alles
wat was, wat
is en wat zal
zijn dreigt nu
onder de

Schaduw
verloren te
gaan. Want zo
staat het
geschreven...
De
legendarische
burcht die de
Steen van Tyr
wordt
genoemd is
ingenomen
door Rhand
Altor. Dat
levert tal van
vragen op.
Immers,
volgens een
oeroude
profetie zou
de Steen
worden
veroverd door
de
langverwachte
redder van de
wereld. Maar
velen hebben
zo hun twijfels
over Rhand
Altor en hij
moet dagelijks
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vrezen voor
zijn leven.
Gaandeweg,
terwijl vriend
en vijand
intrigeren en
samenzweren,
bestudeert
Rhand de
oude
geschriften en
worstelt hij
met zijn
gaven. Maar
vooral denkt
hij na over zijn
volgende zet,
waarmee hij
hoopt
iedereen te
slim af te zijn.
`Naarmate de
cyclus vordert
werken de
boeken van
Het Rad in
toenemende
mate
verslavend.'
LA Times
De grote
jacht

Wereldbiblioth
eek
Pietro Gaietto
is an
archaeologist
of prehistory
and art
history. He
has
documented
the horseÕs
origins from
its wild state
in the
paleolithic
when man
hunted it for
food, to its
domestication
and friendship
with man. he
discusses the
invention of
the wheel,
wheeled
transport and
the splendor
of carriages.
Gods schaduw
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy

5

5

'Zeer
intelligent,
verrukkelijk
geschreven en
uitermate
fascinerend.' The Spectator
Een
geschiedenis
van de wereld
in 100
voorwerpen
biedt een heel
originele
benadering
van de
geschiedenis
van de
mensheid. Het
gebruikt de
voorwerpen
die oude
beschavingen
hebben
achtergelaten
als venster,
waardoor we
de werelden
kunnen
onderzoeken
van de
mensen die

6

daar en toen
leefden. Maar
niet alleen
oude
beschavingen
komen aan
bod. Neil
MacGregor
geeft ons een
blik in het
leven van de
makers en
gebruikers
van al deze
100
voorwerpen:
vanaf de
oertijd tot aan
het heden.
MacGregor's
doel is om ons
zoveel
mogelijk te
vertellen over
het belang
van de
voorwerpen;
over een
stenen pilaar
die de
gepreekte
tolerantie van
6

een Indiase
keizer tegen
zijn volk laat
zien, over de
Spaanse
munten die
het begin van
de globale
valuta
betekenden,
over een
zilveren beker
die de
Romeinse
dubbele
houding ten
opzichte van
homoseksualit
eit
demonstreert,
of over een
Victoriaans
servies dat de
impact van
een rijk
onthult. Elk
hoofdstuk
dompelt de
lezer onder in
een vervlogen
beschaving en
elk hoofdstuk

is prachtig
geïllustreerd
met het
betreﬀende
voorwerp. De
geschiedenis
is hier een
caleidoscoop,
vol met
prachtige
beelden en
verrassende
verhalen die
onze wereld
op een tot nu
toe
onbekende
manier
presenteren.
Spectrum
maakt deel uit
van Uitgeverij
Unieboek | Het
Spectrum bv
Houten Antwerpen
www.unieboek
spectrum.nl
nur 680
The Horse,
the Wheel,
and
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Language
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
"The Samara
Valley Project
(SVP) was a
US-Russian
archaeological
investigation
in the steppes
east of
Samara,
Russia
between 1995
and 2002. This
21-author
volume is the
project's ﬁnal
report. It
describes the
changing
organization
and
subsistence
resources of
pastoral
steppe
economies
from the
Eneolithic
(4500 BC)

through the
Late Bronze
Age
(1900-1200
BC) across a
steppe-andriver valley
landscape in
the middle
Volga region,
with particular
attention to
the role of
agriculture
during the
unusual
episode of
sedentary,
settled
pastoralism
that spread
across the
Eurasian
steppes with
the Srubnaya
(TimberGrave) and
Andronovo
cultures
(1900-1200
BC). We
excavated a

7

7

permanently
occupied
Srubnaya
domestic
residence at
Krasnosamars
koe dated
about
1900-1700 BC
and a series of
contemporane
ous seasonal
Srubnaya
herding
camps. This is
the ﬁrst
Englishlanguage
monograph
that describes
seasonal and
permanent
LBA
settlements in
the Russian
steppes. We
analyze
economic
resources
(wild and
domesticated
plants and

8

animals,
copper mining
and
metallurgy)
and their
seasonal
exploitation,
supplemented
by human
biological data
from
EneolithicthroughBronze Age
pathologies
related to diet,
health, and
activities, as
well as dietary
stable
isotopes,
cranio-facial
measurement
s, and ancient
DNA. Three
important
discoveries
were that
agriculture
played no role
in the LBA diet
across the
8

region, a
surprise given
the settled
residential
pattern;
second that a
winter ritual
involving dog
and wolf
sacriﬁces,
possibly
related to
male initiation
ceremonies,
occurred
uniquely at
Krasnosamars
koe; and third
that
overlapping
spheres of
obligation,
cooperation,
and aﬃliation
operated at
diﬀerent
scales to
integrate
groups
deﬁned by
politics,
economics,

and ritual
behaviors"-Het nieuwe
Europa van
Michael Palin
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
In het elfde
deel van
Robert Jordans
Het Rad des
Tijds-cyclus
maakt
iedereen zich
klaar voor de
laatste slag.
Maar er moet
nog veel
gebeuren,
mocht Rhand
de Duistere
willen
verslaan. Het
Rad des Tijds
11 - Mes van
Dromen Het
Rad des Tijds
is onbetwist
de meest
aansprekende
fantasy-cyclus
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van de
afgelopen
decennia. In
dit ambitieuze
epos verhaalt
Robert Jordan
van een
profetie die
lang geleden
is gedaan, van
een eeuw die
lang geleden
is voorspeld,
de eeuw die
nu is
wedergekome
n op het Rad
des Tijds. Alles
wat was, wat
is en wat zal
zijn dreigt nu
onder de
Schaduw
verloren te
gaan. Want zo
staat het
geschreven...
11 Mes van
Dromen Het
weefsel van
de
werkelijkheid

wordt almaar
dunner. Alle
voortekenen
wijzen erop
dat Tarmon
Gai ́don, de
Laatste Slag,
ophanden is.
Weliswaar
bereidt Rhand
Altor zich voor
op de
confrontatie
met de
Duistere,
maar eerst
moet hij een
wapenstilstan
d zien te
bewerkstellige
n met de
Seanchaanse
legers, want
die putten zijn
troepen
steeds meer
uit. De andere
hoofdrolspeler
s, Perijn en
Mart, Elayne
en Egwene,
allemaal

9

9

hebben ze hun
handen meer
dan vol. In
korte tijd
pakken de
winden van de
tijd zich
samen tot een
immense
storm, en
Rhand en zijn
metgezellen
rijden die
storm
tegemoet. Zij
hebben geen
keuze, ze
moeten wel,
anders zal de
Duistere
overwinnen en
zal de wereld
verloren gaan.
`Robert Jordan
steekt Tolkien
naar de
kroon.' SFX
De herrezen
draak
Ambo|Anthos
Michael Palin
maakte al een

10

Reis rond de
wereld in 80
dagen, reisde
Van pool tot
pool, De cirkel
rond, In het
spoor van
Hemingway,
door de
Sahara en
over de
Himalaya. Dit
keer blijft hij
dichter bij
huis: Het
nieuwe Europa
van Michael
Palin is het
verslag van de
rondreis die
hij maakte
voor de BBC,
langs 21
landen in
Midden- en
Oost-Europa.
'Het Nieuwe
Europa is een
eyeopener,'
zegt Palin. 'Ik
ben diep
onder de
10

indruk geraakt
van de
rijkdom en de
verscheidenhe
id in
landschap,
taal, cultuur
en tradities.
Maar naast
alle
verschillen is
er ook veel
wat ons
Europeanen
bindt: onze
geschiedenis,
onze manier
van leven. Het
idee van één
Europa is voor
het eerst in
mijn leven iets
voor mij gaan
betekenen.' In
Het nieuwe
Europa van
Michael Palin,
gebaseerd op
zijn
dagboekaante
keningen,
doet Palin op

zijn bekende
en charmante
manier
verslag van
een rondreis
vol bijzondere
belevenissen
en
verrassende
ontmoetingen.
An Essay on
Wheel
Carriages;
Containing a
Concise View
of Their
Origin, and a
Description of
the Variety
Now in Use,
with
Comparative
Observations
on the Safety
of Those Upon
Two and Four
Wheels, and
Remarks on
the Dangerous
Construction
of the Present
Stage
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Coaches
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
Empathie het
vermogen om
de emoties
van anderen
te kunnen
meevoelen en
de situatie van
anderen te
begrijpen is
een zeer oude
verworvenhei
d die zich
volgens Frans
de Waal in ons
lichaam én in
onze geest
heeft
genesteld, en
waardoor we
als soort
hebben
kunnen
overleven.
Sociaal,
onbaatzuchtig
gedrag, dat
ook bij andere
dieren dan de

mens
voorkomt, is
volgens hem
minstens net
zo belangrijk
als het recht
van de
sterkste. Na
deze
constatering
gaat De Waal
nog een stap
verder en
plaatst zijn
onderzoek in
een
maatschappeli
jk kader. Als
empathie zo
belangrijk is
voor de
menselijke
soort, moet de
politiek daar
dan niet meer
op inspelen?
De Waal
schetst hoe
onze soort
omgaat met
armoede en
stelt dat ook

11

het
bedrijfsleven
sociale
verantwoordel
ijkheid zou
moeten
nemen zodat
we een
samenleving
bouwen met
een hogere
graad van
solidariteit.
Frans de Waal
gidst ons door
de nieuwste
inzichten op
het gebied
van
psychologie,
neurowetensc
happen en
gedragsbiologi
e in zijn
kenmerkende,
zeer
toegankelijke
stijl,
ondersteund
door eigen
observaties
van mensen

12

en primaten.
Frans de Waal
(1948) is
hoogleraar
psychologie
aan de Emory
University in
Atlanta en
directeur van
Living Links,
dat deel
uitmaakt van
het Yerkes
National
Primate
Research
Center van de
Universiteit
van Emory. Hij
staat in de top
100 van
meest
invloedrijke
mensen van
het tijdschrift
TIME. Van
hem
verschenen
eerder bij
Uitgeverij
Contact Van
nature goed,
12

Chimpanseep
olitiek, De aap
en de
sushimeester,
De aap in ons
en De aap en
de ﬁlosoof.
Vuur uit de
hemel
Princeton
University
Press
Karel V sprak
ooit de
woorden: 'Ik
spreek Spaans
tot mijn God,
Italiaans tegen
de vrouwen,
Frans tegen
de mannen en
Duits tegen
mijn paard.'
De
onderliggende
these dat
verschillende
talen in
verschillende
omstandighed
en niet even
goed te

gebruiken zijn,
wordt ook
tegenwoordig
nog breed
gedragen. Guy
Deutscher
daagt ons, in
een
prikkelende,
toegankelijke
en
humoristische
stijl, uit om te
onderzoeken
of de taal
inderdaad
eﬀect heeft op
ons
wereldbeeld.
Hij neemt de
lezer mee op
een
ontdekkingsrei
s door de tijd
en over de
hele wereld en
gaat in op de
vraag of de
taal ons een
spiegel
verschaft voor
onze culturele
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omgeving.
Kan deze
these
wetenschappe
lijk
onderbouwd
worden? Zijn
alle talen even
complex? Of
spreken
primitieve
volken
primitieve
talen? Ziet
onze wereld,
wanneer men
deze in
andere talen
beschrijft, er
ook anders
uit?
The Eye of
the Horse
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
Terwijl in Een
Kroon van
Zwaarden,
deel zeven in
Robert Jordans
Het Rad des

Tijds-cyclus,
de eindstrijd
tussen de
Draak en het
Kwade steeds
dichterbij
komt, wordt
het klimaat
langzaamaan
slechter.
Robert Jordan,
Rad des Tijds
7 Een Kroon
van Zwaarden
Het Rad des
Tijds is
onbetwist de
meest
aansprekende
fantasy-cyclus
van de
afgelopen
decennia. In
dit ambitieuze
epos verhaalt
Robert Jordan
van een
profetie die
lang geleden
is gedaan, van
een eeuw die
lang geleden

13

is voorspeld,
de eeuw die
nu is
wedergekome
n op het Rad
des Tijds. Alles
wat was, wat
is en wat zal
zijn dreigt nu
onder de
Schaduw
verloren te
gaan. Want zo
staat het
geschreven...
7 Een Kroon
van Zwaarden
Heel
langzaam
dringt het
besef door dat
de Laatste
Strijd nabij is.
Rhand Altor
verovert
nieuwe
gebieden in
het zuiden en
Egwene
Alveren gaat
haar troepen
voor naar het

14

noorden, waar
de renegaat
Elaida regeert.
Intussen weeft
de Duistere
een
verschrikkelijk
web. Hij
omkleedt
dode dienaren
met een
nieuwe
omhulsel en
geeft hun een
nieuwe naam,
een nieuwe
opdracht...
De ontdekking
van Machu
Picchu
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
Tommy
Beresford en
Tuppence
Cowley zitten
beiden zonder
werk en
besluiten zich
per
advertentie
14

aan te bieden
als avonturiers
die bereid zijn
om 'alles te
doen en
overal heen te
gaan'.
Wanneer een
zekere
mijnheer
Whittington
Tuppence
benadert met
een opdracht,
blijkt dat het
begin van een
angstig
avontuur...
Krijger van
de Altaii
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
In deze
proloog van
Robert Jordans
Het Rad des
Tijds-cyclus,
wordt een
kind geboren
dat de wereld
voorgoed zal

veranderen.
Tenminste, als
hij kan gered
kan worden
van de dood...
Robert jordan,
Het Rad des
Tijds Eerste
proloog: Een
nieuw begin
Met Het Rad
des Tijds
schiep Robert
Jordan een
van de meest
aansprekende
fantasywerelden ooit.
In omvang,
reikwijdte en
zeggingskrach
t is dit epos
met geen
enkele andere
cyclus te
vergelijken. In
Een nieuw
begin, voert
Robert Jordan
de lezer terug
naar de
gebeurtenisse
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n die
voorafgingen
aan het eerste
deel van zijn
vermaarde
cyclus, naar
een wereld en
een
geschiedenis
die de lezer
behalve nieuw
uitzicht op,
ook nieuw
inzicht bieden
in Jordans
unieke
fantasy-epos
en de
personages
die er een
belangrijke, zo
niet
bepalende rol
in spelen. Al
drie dagen
woedt er in de
sneeuw rond
de muren van
Tar Valon een
veldslag. In de
stad wordt
angstig

afgewacht wat
de toekomst
zal brengen,
en er wordt
een
huiveringwekk
ende
voorspelling
gedaan. Op de
hellingen van
de immens
grote
Drakenberg
zal een kind
worden
geboren dat
de wereld
voorgoed zal
veranderen.
De zuigeling
moet worden
gevonden,
voor de
dienaren van
de Schaduw
de kans
krijgen tot
kindermoord
over te gaan.
Moiraine
Damodred,
een jeugdige

15

Aanvaarde, en
Lan
Mandragoran,
een krijger die
zich op het
slagveld
bevindt,
volgen een
weg die hun
levens zal
samenbrenge
n. Maar op die
weg wachten
talloze
hindernissen
en
beproevingen.
Want veile,
naar macht
dorstende
krachten die
voor niets
terugdeinzen
om hun doel
te bereiken,
bedreigen het
leven van
Moiraine van
het Koninklijke
Huis van
Cairhien,
waarvan de

16

koning juist is
overleden en
dat van Lan,
de
ongekroonde
koning van
een
verdwenen
natie.
Horses to
Wheels to
Automobiles
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
De invloed
van het
Ottomaanse
rijk op de
wereldgeschie
denis is lange
tijd
onderbelicht
gebleven.
Anders dan in
West-Europa
werd
aangenomen,
was het een
brandpunt van
intellectuele
activiteit,
16

geopolitieke
macht en
verlicht
pluralistisch
bestuur.
Leider van de
vooruitgang
was de
almachtige
sultan Selim I
(1470-1520).
Geholpen door
zijn begaafde
moeder,
Gülbahar,
breidde hij het
rijk enorm uit.
In Gods
schaduw
maakt Mikhail
het
Ottomaanse
rijk van Selim I
en de islam
tot de spil van
de globale
geschiedenis.
Hij
herdeﬁnieert
gebeurtenisse
n als de reizen
van

Columbus, de
protestantse
reformatie, de
transAtlantische
slavenhandel
en de
verovering
door de
Ottomanen
van het
MiddenOosten en
Noord-Afrika.
Op basis van
niet eerder
onderzochte
bronnen
brengt Mikhail
sultan Selim I
en zijn tijd
met veel oog
voor detail tot
leven. Een
baanbrekend
boek dat onze
westerse blik
drastisch
bijstelt.
A Bronze Age
Landscape in
the Russian

The Horse The Wheel And Language How 2-12-2022
Bronze Age Riders From The Eurasian
Steppes Shaped The Modern World

The Horse The Wheel And Language How Bronze Age
Riders From The Eurasian Steppes Shaped The
Modern World
17

Steppes
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
Het eerste
deel van
Robert Jordans
Het Rad des
Tijds. Vanaf
najaar 2021 te
zien op Prime
Video als The
Wheel of
Time, met
Rosamund
Pike en de
Nederlander
Josha
Stradowski in
de
hoofdrollen.
Het Oog van
de Wereld is
het eerste
boek van
Robert Jordans
klassieke
fantasycyclus
Het Rad des
Tijds. Een
epos van
maar liefst 15

boeken
waarmee hij
wereldwijd
een
miljoenenpubli
ek aan zich
wist te binden.
Prime Video
baseerde er
het eerste
seizoen van
de tv-serie
The Wheel of
Time op, met
superster
Rosamund
Pike als
Moiraine
Damodred en
de
Nederlandse
acteur Josha
Stradowski als
niemand
minder dan
Rhand Altor.
In het ooit zo
vredige
Emondsveld
breken roerige
tijden aan.
Verre

17

geruchten van
grote
gebeurtenisse
n in de
buitenwereld
werpen hun
donkere
schaduw over
het dorpje. En
daar blijft het
niet bij. De
komst van
vreemdelinge
n brengt grote
veranderingen
mee,
veranderingen
die
onomkeerbaar
zijn en die het
leven van alle
betrokkenen
voorgoed
overhoop
zullen halen.
Er moet iets
gebeuren,
zoveel is
duidelijk. Vijf
jonge
Emondsvelder
s vertrekken

18

van huis en
haard om de
veranderingen
te stoppen.
Maar dan
worden ze het
middelpunt
van een
vernietigende
reeks
gebeurtenisse
n die de
wereld in
heftige
beroering zal
brengen...
‘Het Oog van
de Wereld was
een keerpunt
in mijn leven.
Ik las, ik
genoot. En
toen ging ik
mijn eigen
grote
fantasyboeken
schrijven.’
Robin Hobb,
auteur van De
Boeken van
de Zieners
Hart van de
18

winter
Luitingh
Sijthoﬀ
Fantasy
Rachel houdt
van uitgaan,
feesten, en
mannen. In
trendy
Manhattan
valt er altijd
wel een
spannende
aﬀaire of twee
te beleven
voor een
jonge vrouw.
Tot alles
helemaal fout
gaat. Op een
ochtend wordt
ze wakker op
de
spoedafdeling
van een
ziekenhuis,
met een
stevige
drugsverslavin
g. Rachel is
woest. Ze
gelooft er

helemaal niets
van. Tot blijkt
dat ze geen
werk, geen
vrienden en
geen geld
meer heeft.
Rachel moet
afkicken. Met
een ﬂesje
valium in haar
onderbroek
meldt ze zich
bij een
exclusieve
kliniek en
denkt aan een
welverdiende
vakantie te
beginnen.
Dream on
Rachel!
Een nieuw
begin
KokBoekencen
trum Jeugd
In deel zes
van Robert
Jordans Het
Rad des Tijdscyclus is
Rhand op zoek
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naar
bondgenoten.
Maar is het
genoeg om de
Duistere te
verslaan? En
kan hij de
rampzalige
droogte
stoppen?
Robert Jordan,
Rad des Tijds
6 - Heer van
Chaos Het Rad
des Tijds is
onbetwist de
meest
aansprekende
fantasy-cyclus
van de
afgelopen
decennia. In
dit ambitieuze
epos verhaalt
Robert Jordan
van een
profetie die
lang geleden
is gedaan, van
een eeuw die
lang geleden
is voorspeld,

de eeuw die
nu is
wedergekome
n op het Rad
des Tijds. Alles
wat was, wat
is en wat zal
zijn dreigt nu
onder de
Schaduw
verloren te
gaan. Want zo
staat het
geschreven...
6 Heer van
Chaos Het
ogenblik
waarop de
laatste strijd
zal beginnen
is daar. De
naties zijn ten
prooi gevallen
aan de
gevreesde
Verzakers, die
de terugkeer
van de
Duistere
voorbereiden.
De enige die
mogelijk in
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staat is de
snode plannen
te voorkomen,
is Rhand Altor.
Maar hij is nog
in Rhuidean
en wacht daar
op de
uitkomst van
het beraad
van de
Aielstammen.
Zullen zij zich
onder zijn
banier
scharen, of
niet? En dat
terwijl er geen
tijd te
verliezen is...
`Verbeelding
en vertelkunst
evenaren
inmiddels die
van Tolkien.'
Publishers
Weekly
Straight from
the Horse's
Mouth
Luitingh
Sijthoﬀ
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Fantasy
De Laatste
Slag is
begonnen in
dit dertiende
deel van
Robert Jordans
Het Rad des
Tijds-cyclus.
De legers van
de Schaduw
rijzen op, en
de Duistere
breekt zijn
ketenen los...
Het Rad des
Tijds 13 - De
Torens van
Middernacht
Het Rad des
Tijds was
goeddeels
voltooid toen
Robert Jordan
in 2007
overleed. Het
aanstormend
talent
Brandon
Sanderson
werd
uitgekozen als
20

de geschiktste
schrijver om
de meest
aansprekende
fantasy-cyclus
van de
afgelopen
decennia van
passende
slotakkoorden
te voorzien.
En hij doet dat
met verve en
respect. De
Torens van
Middernacht,
is het
voorlaatste
deel waarmee
Het Rad des
Tijds zal
worden
afgerond. 13
De Torens van
Middernacht
Het einde
nadert, de
laatste slag is
begonnen...
De zegels van
de kerker van
de Duistere

brokkelen af.
Het patroon
zelf is aan het
ontrafelen en
de legers van
de Schaduw
rijzen op uit
de
Verwording.
Perijn Aybara
wordt
achtervolgd
door spoken
uit zijn
verleden;
Witmantels en
wolvenslachte
rs zitten hem
op de hielen.
Telaranrhiod
lijkt de
aangewezen
plaats om
naar
antwoorden te
zoeken, maar
Perijn wordt
gehinderd
door andere
zaken. Hij
moet leren de
wolf in zichzelf
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te beheersen,
voordat het
beest hém
overmeestert.
Intussen
bereidt
Martrim
Cauton zich
voor om de
wezens
voorbij de
stenen
poorten, de
Aelﬁnn en
Eelﬁnn, uit te
schakelen.
Maar het Rad
weeft wat het
Rad wil. De
Toren van
Ghenjei wacht
en zijn
geheimen
zullen
eindelijk het
lot van een
lang verloren
vriendin
onthullen.
Het Oog van
de Wereld
Luitingh

Sijthoﬀ
Fantasy
Terwijl de
Franse
Revolutie nog
volop in
beweging
was, schreef
de oermoeder
van het
feminisme,
Mary
Wollstonecraft
, in 1792 haar
Pleidooi voor
de rechten
van de vrouw.
Daarin trok zij
ten strijde
tegen de
achterstelling
die vrouwen al
sinds
mensenheuge
nis moesten
ondergaan en
tegen de
vooroordelen
die
vooraanstaan
de denkers uit
die tijd over
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vrouwen
koesterden.
Vrouwen
moesten wat
haar betreft in
alle opzichten
dezelfde
kansen krijgen
als mannen.
Ze moesten
beroepen
kunnen
uitoefenen en
bijvoorbeeld
medicus of
vroedvrouw
kunnen
worden. En
vrouwen
hoorden
vertegenwoor
digd te zijn in
de politiek,
zodat ze zich
de wet niet
langer
hoefden te
laten
voorschrijven
door
mannelijke
politici.

