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Volgens zijn bewonderaars had de begaafde Jotie T'Hooft (1956-1977) halfweg de jaren zeventig alles om uit te groeien tot een
groot dichter. 'Als Hugo Claus de keizer is, is Jotie T'Hooft de prins,' verklaarde Julien Weverbergh (uitgever Manteau) toen
T'Hooft voor zijn dichtbundel Junkieverdriet de Reina Prinsen Geerligsprijs kreeg. Veertig jaar na het overlijden van Jotie T'Hooft is
er eindelijk weer een fraaie heruitgave van deze iconische bundel, die sinds begin jaren tachtig niet meer in zijn oorspronkelijke
vorm herdrukt was. Daar ik een vermorzeld mens ben, liefste Leg ik me behoedzaam neder En tracht in het gebied dat ik verken
Geen sporen na te laten.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop
hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der
eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend
mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en
bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de
duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut die mens werd in de prequel 'Planet Paradroid', op zoek naar zingeving. Is
bewustzijn immers niet belangrijker dan intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide Web en noemt zichzelf Imojiman. Via zijn
menselijke soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van Espania. De bewoners zijn outlaws die handelen in mensen en
plutonium. Eco-activiste en biologe Charlie Silverant bestiert in El Sur haar ondergrondse plantenimperium, waar ze zoekt naar
manieren om het antropoceen een halt toe te roepen. Deze omgeving, waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze
samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn de vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom, zich voortplanten,
waar te maken? Lukt het zijn vrienden uit Damstad, die in El Sur het huwelijk van Stek en Winston komen vieren, zich te
verzoenen met hun onvermijdelijke lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als paperback in 6 verschillende kleuren.
www.pjpancras.nl
Praktische adviezen en oefeningen voor vrouwen om zich assertiever en zelfbewuster op te stellen.
Toni Maguires schijnbaar idyllische jeugd kent een afschuwelijke waarheid. Als ze zes jaar is begint haar vader haar te
misbruiken, terwijl hij eist dat het ons geheim blijft. Moedig vertelt Toni het aan haar moeder, omdat ze verwacht dat zij hem zal
stoppen. Maar er volgen jaren van seksuele en geestelijke marteling. Zwanger gemaakt door haar vader als ze veertien is, vertelt
ze haar verschrikkelijke geheim opnieuw. Haar vader komt in de gevangenis terecht, maar zij wordt verstoten door haar familie,
leraren en vrienden. Meegesleurd in een wereld van depressie en waanzin kan Toni alleen nog op zichzelf rekenen om in de
toekomst een gelukkig leven op te kunnen bouwen.
Historisch overzicht van de culturele en politieke ontwikkelingen in Japan sedert de doorbreking van het isolement van dat land
door de Amerikanen in 1853.
Elena Gilbert en haar vrienden hebben Fell's Church gered toen kwade geesten eropuit waren om het dorp te vernietigen. Maar de
vrijheid heeft zijn tol geëist: Damon Salvatore is dood. Hierdoor verandert alles. Damon en zijn vampierbroer Stefan waren in een
wrede strijd verwikkeld om het hart van Elena te veroveren en nu Damon er niet meer is, kunnen Elena en Stefan eindelijk samen
zijn. Maar waarom blijft Elena dan dromen over Damon? Terwijl Elena's gevoelens voor Damon steeds sterker worden, dreigt er
een nieuwe duistere kracht in Fell's Church en deze demon is erger dan alles wat Elena ooit heeft meegemaakt. Zijn enige doel is
Elena en iedereen die ze liefheeft te vermoorden.
Een zeer Brits spook raakt uit zijn doen als de nieuwe Amerikaanse kasteelbewoners onbevangen op hem reageren.
De leidster van een paleontologische expeditie in Noord-Kenia speurt behalve naar sporen van prehistorisch menselijk leven naar
de oplossing van een raadselachtige moord in 1908.
'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking way.' Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen niet
ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel
geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten de boot te vallen. Want wat je ook bent, antivaxxer, klimaatontkenner,
marxist of neoliberaal, je hebt altijd genoeg volgers in je bubbel. Niet de waarheid, maar het enthousiasme is het
overtuigingsmiddel. 'Mensen kopen niet wat jij doet, maar waarom je het doet,' is het motto van een TED Talk met meer dan 46
miljoen views. En zo is het, we laten ons liever dan door de feiten overtuigen door ideas worth spreading. Coen Simon
waarschuwt voor de gevolgen van deze geestdrift, die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl enthousiasme viraal gaat, ligt
de waarheid in het midden - ergens tussen glutenvrije onzin en feitenvrije bullshit.
Twee kinderen -de erfgenamen van de graal- die door ontvoering aan de brandstapel ontkomen zijn, maken in de dertiende eeuw
een zwerftocht door zuidelijk Europa.
Het nieuwe gezag in het verpauperde industriestadje North Bath is politiechef Douglas Raymer. Doug heeft het niet makkelijk: vlak
voor zijn pensioen verongelukt zijn vrouw die op het punt stond om met haar geheime minnaar te verdwijnen. Hij is vastbesloten
die minnaar te vinden, maar met grafschennis, ontsnapte slangen, brand en tegenwerking komt hij nauwelijks toe aan zijn missie.
De laatste dagen van zijn carrière worden een slopende achtbaan die hem doen twijfelen of stoppen met werken wel zo verstandig
is. Sully, de onaangepaste held uit Niemands gek, hoeft niet meer te werken, en heeft inmiddels zware hartproblemen. Koppig
weigert hij behandeling terwijl hij zijn klachten voor zijn geliefden probeert te verbergen. Wie is hier nou de gek? Russo laat op
tragikomische wijze zien wat er in de onderbuik van de maatschappij gebeurt en waar al die stemmen voor populistische leiders
als Donald Trump vandaan komen.
Het levensverhaal van de Franse beeldhouwster (1864-1943), leerlinge en minnares van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.
De nieuwe Herman Koch, Een film met Sophia, is een spannende roman over de vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de verdorven
filmwereld en de zinloosheid van verre reizen. Een film met Sophia is de nieuwe roman van Herman Koch. Een spannende roman over de
laatste film van een beroemde filmmaker en zijn fascinatie voor de jonge hoofdpersoon. ‘Weet jij misschien waar Sophia is? Ze is vannacht
niet thuisgekomen en ik heb het nummer van haar vriendje niet. Bel me even.’ Zo luidt het bericht dat filmregisseur Stanley Forbes op
oudejaarsavond krijgt van Karl Hermans, een gevierd schrijver. Stanley heeft Karls beeldschone zeventienjarige dochter gecast voor zijn
nieuwste film, die na zijn Amerika-avontuur zijn grote comeback in Nederland moet worden. Met graagte werpt hij zich op als vaderfiguur voor
Sophia. Maar tijdens de opnames van zijn mozaïekfilm, met naast Sophia een hoofdrol voor steracteur Michael Bender, worden Stanleys
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motieven steeds onduidelijker. Wat wil hij eigenlijk, met deze film, met dit meisje en met zichzelf? Hij weet precies waar Sophia is, maar
besluit met antwoorden te wachten. Een film met Sophia van Herman Koch is een spannende roman over de vaderlijke liefde voor een jonge
actrice, de verdorven filmwereld en de zinloosheid van verre reizen. Over De greppel: 'Koch beheerst zijn metier met achteloze superioriteit.’
– de Volkskrant ‘Herman Koch toont nog maar eens waarom hij de meester van het open einde en de spanning is.’ – Humo Over Finse
dagen: ‘Finse dagen is misschien wel Herman Kochs beste roman.’ – Het Parool ‘Nog meer dan een boek vol herinneringen is dit een boek
vol ontbrekende herinneringen en dat is ook direct het bijzondere.’ – Trouw
Autobiografische beschrijving van het leven en de militaire loopbaan van generaal H. Norman Schwarzkopf, een loopbaan die werd
afgesloten als opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in de Golfoorlog tegen Irak (1990-'91).
Tijdens haar werk als ambulanceverpleegkundige komt een jonge vrouw in aanraking met de gewelddadige ex van haar zus, die in een
donker steegje een man heeft vermoord.
Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
Hector Cross is een man met uitzonderlijke kwaliteiten. Als zijn vriendin Hazel op brute wijze wordt vermoord, eist hij gerechtigheid en zweert
hij wraak. Samen met de Cross Bow Security wil Hector de terroristische moordenaars voorgoed uitschakelen. Hij ontdekt dat zijn grootste
vijand zich verbergt achter vele misleidende gedaantes die overal opduiken: in de Afrikaanse woestijn en in het hart van Londen. Als ook
Hazels illustere verleden een rol gaat spelen en Hectors vijand hongerig aast op macht en geld, wordt de jacht pas echt geopend. En Hector
Cross lijkt de prooi... Met Cirkel van het kwaad bewijst Wilbur Smith opnieuw zijn absolute meesterschap als schrijver van razend spannende
avonturenromans.

Volgens een Noorse mythe verdwijnen 15-jarigen in de bossen. Als Lieke hoort dat er weer een tiener is vermist, gaat ze
op onderzoek uit. Lieke Brouwer is in de voorjaarsvakantie bij haar familie in Noorwegen. Wanneer ze met een groepje
vrienden gaat wildkamperen, verdwijnt een van hen. Er wordt al snel gespeculeerd over de Nachtvorst, die volgens de
eeuwenoude mythe in de regio vijftienjarige kinderen laat verdwijnen. Vijfentwintig jaar later wordt Lieke door haar
vriendin Birgit gebeld. De Nachtvorst heeft weer toegeslagen. En deze keer is de zoon van hun vriendin Freya
verdwenen. Lieke vertrekt naar Stavanger om samen met Birgit op onderzoek uit te gaan. Komt de waarheid nu eindelijk
boven tafel?
Piet Verboom, oprichter van de "Hindistische Stichting", handelt in Oosterse wijsheid, gezond eten en innerlijke rust. Of
tenminste: dat deed hij. Piet Verboom heeft zich opgehangen. Maar was het echt zelfmoord? Heeft zijn ex-vrouw er iets
mee te maken? Of de leden van de Stichting, die hij vrolijk uitbuitte? Als de Amsterdamse agenten van politie Grijpstra
en De Gier in het verleden van Verboom duiken, blijkt dat erg veel mensen een reden hadden om de man te haten. Het
lijk in de Haarlemmer Houttuinen was zo’n succes dat het duo Grijpstra en De Gier de spil zou gaan vormen van een
hele reeks. Er zouden zo’n 15 delen verschijnen. Een sterk verhaal met een dosis humor en actie: deze Haarlemmer
houttuinen hebben de tand des tijds moeiteloos doorstaan. Klassieke reeks politieromans rond Henk Grijpstra, Rinus de
Gier en hun naamloze commissaris. Janwillem van de Wetering (1931-2008) was een Nederlandse schrijver, zakenman
en avonturier. Hij woonde achtereenvolgens in Zuid-Afrika, waar hij zich bezighield met vastgoedzaken, in Japan, waar
hij anderhalf jaar verbleef in een zen-klooster in Kyoto, en in Londen, waar hij een tijdlang filosofie studeerde. Hij was
vertegenwoordiger van chemische producten in Colombia, visnetverkoper in Peru, en nietsnut in Australië. In plaats van
zijn militaire dienst ging hij als reservist bij de Nederlandse politie. Hij raakte gecharmeerd van het politieberoep en klom
op tot de rang van sergeant en inspecteur. In 1975 verhuisde hij naar Maine en besloot zich full-time aan het schrijven te
wijden. In 1984 werd hij bekroond met de Franse Grand prix de littérature policière. Hij is vooral bekend door de boeken
van Grijpstra en De Gier.
Tim Ekaterin is een jonge bankier. Als hij zijn baas, Gordon Michaels, moet vervangen nadat hij hem in verwarde
toestand in de fontein had aangetroffen, stapelen de problemen zich al snel op. Hij verleent een fokker krediet voor de
aankoop van een fokhengst en blijkt daarmee de bank in een riskant financieel avontuur te hebben gestort. Maar dat is
nog niet het ergste. In de wereld van de paardenrennen waar Tim mee te maken krijgt deinst men niet terug voor fraude,
medische manipulatie en moord.
Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina II in de jaren 1771-'75 speelt zich een tere liefdesromance
af.
De 15-jarige Alex is een van de favoriete zwemsters voor de nationale kampioenschappen in Nieuw-Zeeland.
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter
een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na
Perfecte resten het tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans
van de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling
midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een
week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is gewurgd met haar eigen
sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen.
Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven.
Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de
moordenaar zijn volgende slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen
Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft
Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
In Aardzee volgen we een legendarische tovenaar vanaf het eerste gebruik van zijn gave tot aan het toppunt van zijn
macht en wijsheid. Als jongen wordt Ged naar het eiland Roke gestuurd om de ware weg van de magie te leren.
Ondanks onbezonnen daden met verschrikkelijke gevolgen brengt Ged het tot Archimagus en helpt hij de Hogepriesteres
Tenar te ontsnappen uit haar gevangenschap. Geds queesten herstellen de balans tussen goed en kwaad. Maar het
kwaad slaat terug...
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Nederlanders in vorige eeuwenNachtvorstA.W. Bruna Uitgevers
In het leven van drie vrouwen speelt de schilder Julien Mistral een speciale rol.
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