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‘Het geschiedde in het jaar des Heren 1989. De
mensen vernamen van oorlogen en van opstanden,
doch zij vreesden niet, want al deze waren
voorbeschikt om te gebeuren.’ In Het onmetelijke
mausoleum beschrijft Cartarescu de grote
veranderingen die tijdens de revolutie in Roemenië
plaatsvonden. Op de straten van de besneeuwde en
bevroren stad voltrekken zich tumultueuze scènes
en in de woning van de verteller staat dag in, dag uit
de televisie aan. Maar terwijl buiten geschiedenis
wordt geschreven, duikt hij in het verleden van zijn
voorvaderen. Zo ontstaat een caleidoscopisch en
versplinterd beeld van het leven in het twintigsteeeuwse Oost-Europa, meesterlijk beschreven door
een auteur die al is vergeleken met Borges, Kafka,
Proust en Joyce. Het onmetelijke mausoleum is het
slotstuk van de vermaarde Orbitor-trilogie, waarmee
de Roemeense auteur Mircea Cartarescu
geschiedenis schreef. Tezamen met de eerder
verschenen delen De Wetenden en De trofee vormt
dit drieluik een onvergetelijke leeservaring.
Il caso più importante della sua vita piomba addosso
all'agente Francesco Caparzo in maniera inattesa.
Inseguiva lo stalker di una donna che da un anno
cercava di aiutare, quando d'improvviso si era
ritrovato in un vecchio capannone industriale
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sperduto nel nulla. Lì dentro, lo spettacolo
agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni
da circo che imprigionavano esseri umani in
condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad
accogliere la sua protetta e lo psicopatico
responsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. Un
colpo di pistola sembra risolvere tutto, il colpevole
ucciso, le vittime salve, Caparzo in procinto di
essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose non
sono come appaiono. Tra le vittime si nasconde un
complice, forse addirittura la mente che ha
organizzato tutto, che dall'ambulanza riesce a
scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo ha inizio,
ma non esistono piste, niente tracce, la polizia
insegue un fantasma. Caparzo capisce che la chiave
dell'origine di tutto quel male sta proprio nel
capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di
ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere,
mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime. E
mentre lui scava qualcun altro li perseguita con
oggetti, simboli che solo il loro carnefice conosce.
Prima capitano incidenti che la polizia considera
trascurabili. Poi i sopravvissuti iniziano a morire. È
tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per
evitare che il fantasma che sta inseguendo termini il
suo lavoro. Paola Barbato ci conduce al cuore del
male assoluto e ci gioca, deformandolo e
restituendoci una verità diversa, scomoda, difficile da
accettare, ma completamente priva di pregiudizi. E ci
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tiene in pugno, fino all'ultimo sconvolgente colpo di
scena.
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar babydieren. Vierkant prentenboek met eenvoudige,
felgekleurde tekeningen en uitklapbare delen. Vanaf
ca. 2 jaar.
Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en
sagen. De motieven vindt men vaak terug in de
sprookjes van andere volken, de uitwerking is
telkens typerend voor de aard en de beschaving van
een bepaald volk. Dat geldt ook voor de sprookjes
die in Italië van geslacht op geslacht zijn
overgeleverd. Ze handelen over schone prinsessen
en machtige koningen, over monsters en
struikrovers, over iedele ridders een arme boeren,
over heksen en tovenaars. De beroemde schrijver
Italio Calvino verzamelden meer dan tweehonderd
van die sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde
Rein Valkhoff er vijftig, die typerend zijn voor de
Italiaanse mentaliteit en die boeien zowel door het
verhaalde zelf, als door de vlotte, vaak
humoristische verteltrant. Zo ontstond een
aantrekkelijk boek voor iedereen - jong of oud - die
van sprookjes houdt.
Kikker-klassieker waarin Kikker en Beertje gaan
schatgraven. Kikker en Beertje gaan schatgraven.
'Hoe weet je dat er een schat ligt?' vraagt Beertje.
'Dat voel ik gewoon,' zegt Kikker. Ze graven een
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diepe kuil. Een héél diepe kuil. Zo diep dat ze er niet
meer uit kunnen klimmen...
Zeven verschillende kokeshi's showen ieder iets uit
hun eigen cultuur: Ayuka laat schooluniformen zien
en Yumi een Japanse familie. Vierkant
zoekplatenboek met paginagrote kleurenillustraties
vol motieven op stoffen, accessoires en
kapselvormen, met flapjes. Vanaf ca. 4 jaar.
De vreselijke tweeling is een hilarisch avontuur van
Jozua Douglas over een tweeling die van goede
grappen houdt, een vader die in een hond verandert
en een moeder met smetvrees. Dan gaat er iets mis!
Jozua Douglas bedacht een vreselijke tweeling, Max
en Lot de Leeuw. Lot kan geweldig toneelspelen en
Max weet alles van humor en goede grappen
uithalen. Helaas is hun moeder daar niet zo blij mee.
Ze is ontzettend bang voor viezigheid en enge
ziektes, en vindt hun grappen gruwelijk, Max' humor
verschrikkelijk en afschuwelijk - het liefst zou ze haar
kinderen verkopen op Marktplaats. Volgens Max en
Lot valt het allemaal wel mee. Hun grappen zijn
geniaal maar ongevaarlijk... tot er op een dag iets
ontzettend mis gaat.
Wat heb jij gedaan met dat kopje of bordje dat je uit
je handen liet vallen en in kleine stukjes uiteen zag
spatten? Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet!
Lijm de stukken aan elkaar met gouden lijm volgens
de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren
maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In
Page 4/14

Download Ebook Animali Cuccioli Con Adesivi
Ediz Illustrata
Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin het
principe van kintsukuroi, de kunst van het lijmen met
goud. Of het nu gaat om een gebroken schaal of een
teleurgestelde ziel, het principe is hetzelfde. Leer de
schoonheid van het onvolmaakte te omarmen en je
te verzoenen met imperfecties. Aan de hand van tal
van voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in
zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse
methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan?
Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven
toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met een
gouden randje!
Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en
Bologna. Het telt een viertal straten te midden van
uitgestrekte velden. Iedereen kent elkaar, en het lijkt
alsof de inwoners nooit zullen ontsnappen aan een
saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een
lange hete zomer ontstaat er een
driehoeksverhouding tussen de jonge vrienden
Anela, Davide en Valerio. Uiteindelijk besluit Valerio
Fabbrico te verlaten, en in de jaren die volgen
realiseren de drie vrienden zich wat de gevolgen zijn
van de keuzes die ze in hun jeugd hebben gemaakt.
De menselijke maat is een prachtige en
hypnotiserende roman in verhalen, over vriendschap
en liefde, over vertrouwen en verraad. Davide,
Valerio en Anela worstelen allen met een
onverklaarbaar schuldgevoel, en zoeken wanhopig
naar de middelen om inhoud en vorm te geven aan
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hun leven.
Getrouwe bewerking van het bekende sprookje over
Hans en Grietje. Vierkant pop-up boek met warme
groen- en bruintinten. Vanaf ca. 5 jaar.
Winston – Kat met een geheime missie van Frauke
Scheunemann is het eerste deel in de spannende en
humoristische detectiveserie Winston, voor
liefhebbers van Minoes. Kat Winston Churchill vindt
zichzelf de nieuwe James Bond: hij is slim, heeft
goede manieren en... bekijkt de wereld vanaf zijn
bank. Maar dan komt de 12-jarige Kira bij hem
wonen. Met haar gaat Winston voor het eerst naar
buiten. Maar wanneer de bliksem inslaat, zit Winston
plotseling in het lichaam van Kira en Kira in dat van
hem! De bizarre verwisseling biedt wél kansen. Zo
heeft Kira’s moeder problemen met de politie, en
wie kunnen nu beter op onderzoek uitgaan dan een
onschuldig meisje en een slimme kat?
Voor alle lezers van 'Bob de straatkat' en 'Mijn vriend
Ben'. Alfie is dakloos, aan zijn lot overgelaten nadat
zijn lieve oude bazin is overleden. Hij kan niet
wennen aan een leven met voortdurende gevaren,
honger en dorst, kou en eenzaamheid. Na veel
omzwervingen besluit hij te blijven wonen in een
gewone straat. De bewoners van de straat hebben
zo hun eigen sores, verdriet, heimwee, onzekerheid,
eenzaamheid... Ze zijn niet allemaal even blij met de
komst van Alfie, het grijze katje dat op zoek is naar
een nieuw thuis. Maar Alfie heeft zijn eigen agenda
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en brengt vertrouwen, vriendschap en liefde terug in
de straat.
'Jij bent dus echt de Dievenkoning,' zei de
vreemdeling op gedempte toon. 'Nou, vooruit dan,
hou je masker maar op, als je je gezicht niet wilt
laten zien. Ik zie zo ook wel dat je nog erg jong bent.'
Prosper en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen
naar Venetië. Samen met een groep straatkinderen,
die moeten stelen om te overleven, slapen ze in een
verlaten bioscoop. Hun leider is Scipio, die de
Dievenkoning wordt genoemd. Een onbekende man
vraagt hun een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil
er veel geld voor betalen, dus dat wil de
dievenbende wel doen. Zo zetten ze een avontuur in
gang dat niet meer te stoppen is.
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn
verleden. Moordenaar van mijn familie Maar waarom
kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik
niet slapen omdat ik elke keer tegen beter weten in
hoop dat ik hem zal zien? Nastasya Crowe probeert
haar leven weer op te pakken op River s Edge, maar
echt soepel gaat het niet. Ze kan niks goed doen, ze
heeft het idee dat het toch allemaal maar zinloos is,
dus waarom zou ze het überhaupt proberen? Het is
niet alsof ze de duistere erfenis van haar ouders kan
ontlopen. Of wel? En zoenen met Reyn maakt het
allemaal nog veel ingewikkelder! Nastasya gooit het
roer radicaal om en verlaat River s Edge. Maar ze
komt er al snel achter dat haar problemen daardoor
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alleen maar duisterder, gevaarlijker en
vernietigender worden `Het einde maakt heel
nieuwsgierig naar de volgende twee delen van de
trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans.
Chicklit.nl
Met De Laura’s schreef Sara Taylor een prachtige roman
over identiteit en over de speciale band tussen moeder en
kind. Taylor schreef eerder De kust, dat werd genomineerd
voor de Baileys Prize en de Guardian First Book Award. ‘Ik
realiseerde me pas dat mijn moeder een mens van vlees en
bloed was toen ik dertien jaar oud was en ze me wakker
maakte, op de achterbank van de auto zette en we ons huis
en mijn vader zomaar achterlieten. Ik dacht dat mijn moeder
tevreden was met haar leven. Ik had het mis.’ In De Laura’s
maakt een moeder met haar tiener een roadtrip dwars door
de VS. De verschillende plekken die ze aandoen, zijn niet
willekeurig door Alex’ moeder uitgekozen – ze zijn allemaal
nauw verbonden met haar turbulente jeugd en met de diverse
Laura’s die een impact op haar leven hebben gehad.
Yumi is een klein Japans houten popje. Ze zoekt een
passende kimono uit, stelt haar vriendin Sakumi voor en gaat
met haar op weg naar een verkleedfeestje. Vierkant
zoekprentenboek met paginagrote kleurenillustraties vol
motiefjes en dessins. Vanaf ca. 4 jaar.
Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet eruit als een
gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk en dom, maar hij
heeft ook een hart van goud. Vandaag gaat Stinkhond naar
school! Zal hij zijn best doen voor de juf? Zal hij mogen
meedoen met voetbal in de speeltijd? Maar vooral, zal hij
vanavond kunnen voorlezen aan Plattekat?
Judith Ragleih's echte identiteit is verborgen onder een flink
aantal lagen. Maar nu ze ingesloten is tussen de Russische
maffia aan de ene kant en een corrupte Italiaanse agent aan
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de andere, heeft ze een kunststukje nodig om het er leven
van af te brengen. Ze moet ervoor zorgen dat een vals
meesterwerk bij het veilinghuis waar ze ooit assistente was
verkocht wordt voor 150 miljoen pond. Dit is bijna onmogelijk
zonder haar nieuwe identiteit prijs te geven, maar dat doen
brengt een nog groter risico met zich mee...
Als de eenzame Leila na de dood van haar moeder de
onlinegemeenschap Red Pill ontdekt, heeft ze het gevoel
eindelijk begrepen en gewaardeerd te worden. Ze maakt
grote indruk op de charismatische leider van het forum,
Adrian Dervish, die Leila vraagt hem te helpen bij `Project
Tess. Tess is een meisje dat Leila buiten de virtuele wereld
waarschijnlijk nooit ontmoet zou hebben. Ze is knap, geestig
maar depressief. Tess wil uit het leven stappen, maar wil haar
nabestaanden liever laten geloven dat ze teruggetrokken is
gaan leven. Leilas taak is een onlineversie van Tess te
worden. Terwijl ze chatten, mailen en skypen leert Leila Tess
door en door kennen. Dan neemt Tess afscheid. Leila neemt
de klus uiterst serieus: ze beantwoordt Tess mails en houdt
haar Facebook-pagina bij. Het contact met vrienden en
familie van Tess wordt echter steeds vreemder en Leila komt
erachter dat Adrian Dervish niet is wie hij lijkt. Langzaam
maar zeker dringt het tot Leila door dat er iets heel anders
aan de hand is en dat ze misschien wel ongewild meewerkt
aan het verduisteren van een moord. Of leeft Tess nog? Leila
is vastberaden de ware toedracht te achterhalen en reist af
naar Spanje, waar Tess voor het laatst gezien is. Eerst een
kus is een bloedstollend spannend en onconventioneel boek
dat raakt aan de actualiteit van de eenentwintigste eeuw.
Lottie Moggach (1977) groeide op in Londen en studeerde
Engels aan de universiteit van Sussex. Daarna publiceerde
ze boekrecensies en columns in The Times. Tegenwoordig
schrijft ze voor onder meer de Financial Times, Elle en Time
Out. Eerst een kus, haar debuutroman, is geïnspireerd op het
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feit dat Moggachs grootmoeder in 1980 werd veroordeeld
omdat ze iemand assisteerde bij een zelfmoord.
‘De kaart van zout en sterren’ van Jennifer Zeynab
Joukhadar is een betoverend boek voor liefhebbers van ‘De
zoon van de verhalenverteller’. Jennifer Zeynab Joukhadar
vertelt het hartverscheurende verhaal van een hedendaags
Syrisch meisje en een middeleeuwse avonturier, en beide
verhaallijnen zijn even sterk en meeslepend. Wanneer Nours
vader overlijdt, besluit haar moeder met haar drie dochters
terug te verhuizen van New York naar Syrië. Nour probeert
de herinnering aan haar vader levend te houden door zijn
verhalen over Rawiya te herhalen, een meisje in de twaalfde
eeuw dat zich vermomt als jongen om bij een beroemde
kaartenmaker in dienst te treden. Syrië blijkt veranderd en al
snel bereikt het geweld Homs. De familie wordt gedwongen te
vluchten, en ze nemen dezelfde route als Rawiya honderden
jaren eerder. Die is niet geheel zonder gevaar en ze komen
voor een keuze te staan die het gezin voorgoed uiteen kan
laten vallen. Jennifer Zeynab Joukhadar is een SyrischAmerikaanse schrijver. Ze is geboren in New York, en heeft
een islamitische vader en een christelijke moeder. Haar korte
verhalen verschenen onder andere in Kenyon Review en The
Saturday Evening Post. ‘De kaart van zout en sterren’ is
haar debuut.
Eva heeft geen contact met haar jongere broer en zus.
Jarenlang heeft ze niet aan hen gedacht, totdat haar moeder
onverwacht sterft en ze Anders en Maia ontmoet op de
begrafenis. Er is niets veranderd, ze zijn als vreemden voor
elkaar en al snel raken ze verwikkeld in een bitter geschil
over de erfenis. Haar broer en zus willen het geliefde
zomerhuis van hun moeder zo snel mogelijk verkopen, tegen
de zin van Eva in. Eva vlucht naar het zomerhuis, maar een
paar dagen later arriveren Maia en Anders ook, om
voorbereidingen te treffen voor de verkoop. Het huis wordt
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gevuld met andermans bezittingen, stemmen en gewoonten.
Eva wordt gedwongen tot hernieuwd contact met haar familie.
Maar of ze ooit de weg terug naar elkaar zullen vinden?
Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend
fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen
prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
Als de Barbapapa's met vakantie zijn naar een onbewoond
eiland, krijgen ze ruzie. Oblong prentenboek met ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Megan Harris heeft haar leven te danken aan de heldhaftige
brandweerman die een brandend gebouw in stormde om
haar en haar zevenjarige dochtertje te redden. Maar nadat ze
vijf jaar geleden haar man verloor die als piloot bij de marine
werkte, nam ze zich voor nooit meer haar hart te verliezen
aan een man met zo n gevaarlijke baan.Gabe Sullivan zet
elke dag zijn leven op het spel als brandweerman in San
Francisco. Maar, door schade en schande wijs geworden,
houdt hij professioneel afstand van de slachtoffers die hij
redt. En dat geldt al helemaal voor de moeder en haar
dochtertje die hij uit hun brandende appartement haalde.Dan
komen Gabe en Megan elkaar weer tegen en laait het vuur
van hun verlangen genadeloos op. Als ze niet oppassen,
zouden ze allebei verliefd kunnen worden
De vogelverschrikker is een hoffelijke knul met erwten in
plaats van hersenen en geweldige ideeën. Hij ontmoet Jack,
een jonge die zijn trouwe knecht wordt. De vogelverschrikker
houdt zijn normale taak - vogels verschrikken - voor gezien
en samen gaan ze op reis. De dappere vogelverschrikker
stort zich in angstaanjagende gevaren - gevechten,
schipbreuken, struikrovers en oplichters - en het is aan Jack
om hem keer op keer uit de penarie te halen.
‘Nicotine’ van Nell Zink is een verslavende roman van een
spraakmakende schrijver. Nell Zinks debuut ‘De rotskruiper’
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was genomineerd voor de Guardian First Book Award.
‘Misplaatst’ was genomineerd voor de National Book Award.
Werkloze Penny heeft altijd tegen haar familie gerebelleerd –
door helemaal normaal te zijn. Haar moeder is lid van een
Zuid-Amerikaanse indianenstam, haar vader is een joodse
sjamaan met een psychedelisch ‘holistisch centrum’. Maar
haar leven komt op z’n kop te staan wanneer haar vader
overlijdt en Penny zijn geboortehuis erft. Ze ontdekt dat er
krakers wonen die vechten voor de rechten van rokers en
wordt hun wereld ingezogen. ‘Nicotine’ gaat over familie –
die je bij je geboorte hebt gekregen én die je zelf verzamelt –
en over obsessie, idealisme en bezit.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld
met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare
honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat
Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze
hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje
ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw
plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene
avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met
z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze
honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
In de reeks prentenboeken TIP DE MUIS leren kinderen Tip
kennen, een klein muisje dat niet altijd doet wat van hem
verwacht wordt. Zo beleeft hij dingen die alle kinderen
meemaken. De verhaaltjes geven een boodschap mee van
liefde, vriendschap, eerlijkheid en hulpvaardigheid. De
boodschap is geschreven voor kinderen vanaf 2 jaar. Eerst
kunnen de kinderen de situaties herkennen die we
bijvoorbeeld de ouders voorlezen: niet willen eten of slapen,
een leugentje vertellen, bang zijn enzovoort. Rond 4-5 jaar
kunnen de kinderen de boodschap in een breder
maatschappelijk kader plaatsen. Zo gebruiken leerkrachten
op school de boeken om in groep te werken rond deze
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thema's en ze verder uit te diepen. Nog later, rond 7-8 jaar
kunnen leesvaardige kinderen de verhalen ook zelf lezen en
de boodschap achter elke titel, op een hoger niveau
begrijpen. De figuur Tip de Muis werd ontwikkeld door
uitgeverij Dami in Italië, de illustraties zijn van de hand van
Marco Campanella.
Tijdens een vakantie twintig jaar geleden verdween Alice, de
dochter van psychotherapeute Stella Widstrand, maar haar
lichaam is nooit gevonden. Als op een dag een nieuwe cliënte
zich bij haar praktijk meldt, weet Stella zeker dat deze
Isabelle haar verdwenen dochter Alice is. Ze doet er alles aan
om Isabelle ervan te overtuigen dat ze moeder en dochter
zijn. Maar dit is niet de eerste keer dat Stella haar dochter
'terugvindt'. De vorige keer dat dat gebeurde, werd ze
gedwongen opgenomen in een kliniek. Tegelijkertijd probeert
iemand koste wat het kost te voorkomen dat Isabelle en zij
een band krijgen. Langzaam maar zeker beginnen Stella en
Isabelle te twijfelen aan hun herinneringen, hun geheugen en
hun identiteit. Hoe ver is Stella bereid te gaan om haar
dochter terug te krijgen? Zeg dat je van mij bent is een
overdonderend geschreven psychologische thriller verteld
vanuit het perspectief van drie vrouwen. Een aangrijpend
verhaal over het verlies van je kind. Over rouw, schuld en
obsessie. Elisabeth Norebäck woont in Stockholm met haar
man en twee kinderen. Ze studeerde aan de Technische
Universiteit van Stockholm en werkt momenteel als
verpleegkundige. Zeg dat je van mij bent is haar debuut en
werd in korte tijd verkocht aan achtentwintig landen.
In Montpelier parade weet Karl Geary met haarscherpe
observaties de essentie van jeugdige bravoure, verwarring en
eenzaamheid te vatten, in een roman die het leven schetst
zoals het is. De zestienjarige Sonny Knolls woont in een
troosteloze arbeiderswijk in Dublin. Hij is van school gestuurd
en is zijn enige ‘kans’ in het leven – leerling-slager worden –
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goed beu. Vervreemd van zijn familie en niet bestand tegen
de beklemmende wereld waarin hij gevangenzit, sluit hij zich
af door te drinken en te vechten tegen iedereen om hem
heen. Maar dan ontmoet hij Vera Hatton: een knappe,
intellectuele vrouw voor wie hij als een blok valt. De relatie die
ontluikt groeit voor Sonny uit tot een allesverterende liefde die
de richting van zijn stille maar verwoestende leven compleet
verandert.
Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de
zandbak, maar dat lukt niet erg. Pas als hij valt en huilt, mag
hij meespelen. Groot vierkant prentenboek met expressieve
tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Cani e cuccioli. Vesto le bamboline. Con adesivi. Ediz. a
coloriAnimali & cuccioli. Con adesiviVengo a prendertiEdizioni
Piemme
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