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Virginia Woolf scrive i romanzi la mattina, il diario nel
tardo pomeriggio, dopo il tè. Ed è proprio in queste
annotazioni a essere più franca ed esplicita: vi si
ritrovano la mondanità letteraria di Bloomsbury e la
solitudine, il felice matrimonio con Leonard e la
nuova amicizia con Vita Sackville-West. Tutto è
registrato con straordinaria nitidezza, tutto è segnato
dalla ricerca di una scrittura pittorica e lirica. Per la
Woolf, infatti, la stesura del diario "scioglie i
legamenti", aiuta a "impossessarsi delle parole". Da
qui la straordinaria importanza dei diari dal 1925 al
1930, che corrispondono al momento culminante
dell'attività letteraria della scrittrice londinese: sono
gli anni dei più produttivi dubbi sulla nuova forma
letteraria che va elaborando, sono gli anni in cui si
susseguono i successi della Signora Dalloway, di
Gita al faro e Orlando. Questa edizione presenta,
per la prima volta in Italia, la versione integrale dei
diari, con la traduzione e il commento di Bianca
Tarozzi.
Inleidend overzicht van de literatuurwetenschap, met
een behandeling aan de hand van voorbeelden van
de diverse interpretatiemethoden en poëzie- en
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verteltheorieën.
Scholars have recently recognized the importance of
the medieval and renaissance school tradition on
classical authors for our understanding of literary
theory and reading practices from the late antique
period to 1600. Yet much of the primary evidence,
necessary to such an investigation lies hidden in the
manuscript repositories of Europe and North
America. The Incipitarium Ovidianum will serve as a
finding guide for scholars interested in the medieval
and renaissance tradition of accessus, biographies,
commentaries and Summae memoriales on the
poetic corpus of Ovid. The Incipitarium lists
alphabetically by their opening words all of the extant
texts related to the study of Ovid from 400 to 1600.
All known manuscript witnesses to the text as well as
the early incunabula, modern printed editions and
studies are provided. An appendix lists manuscripts
which transmit glosses to the individual works. And a
comprehensive bibliography of modern studies
related to the study of Ovid in the Middle Ages is
included in the introduction to the Incipitarium itself.
The Incipitarium surveys 483 texts in manuscript
and/or printed form and will be an essential research
tool for all scholars working in the field of the
classical tradition.
1956. Tienermeisje Ivy Jenkins raakt zwanger. Een
grotere schande bestaat er niet, en ze wordt naar St.
Margaret’s gestuurd, een kil, door nonnen geleid
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tehuis voor ongetrouwde moeders. Haar baby wordt
tegen haar wil ter adoptie aangeboden. Ivy zelf zal
St. Margaret’s nooit meer verlaten. Heden. De jonge
journaliste Samantha Harper krijgt een oude brief in
handen waarin een meisje smeekt om gered te
worden uit St. Margaret’s, voor het te laat is. Het
tragische verhaal laat Sam maar niet los. Wanneer
ze wat dieper gaat graven, stuit ze op een reeks
onverklaarbare overlijdensgevallen, die allemaal iets
met St. Margaret’s te maken lijken te hebben.
Aangezien het oude pand op het punt staat te
worden afgebroken, wordt het voor Sam een race
tegen de klok om een zestig jaar oud geheim te
ontrafelen voordat de waarheid voorgoed verloren
gaat... Over Het meisje in de brief 'Een verhaal dat je
kippenvel bezorgt, niet loslaat en leest als een
thriller.' – Nederlands Dagblad
In het Dakota, een duur appartementencomplex in
New York, luistert een psychotherapeut naar zijn
patiënt. De patiënt is een vijfendertigjarige man die
praat over de vrouw van wie hij zielsveel houdt, over
de relatie met zijn twee zoons en over zijn jeugd in
Liverpool. Én over zijn tijd als leider van The Beatles,
de grootste band aller tijden. De band die hij ooit
populairder dan Jezus noemde. John Lennon
beëindigde in 1975 zijn muzikale carrière om in New
York voor zijn gezin te zorgen. De media kunnen
slechts gissen naar zijn beweegredenen om zich
terug te trekken. De enige aan wie hij die uit de
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doeken doet is zijn therapeut. In achttien gesprekken
onthult Lennon zijn kant van het verhaal. Hoe
ervaarde hij de bloeiperiode van The Beatles,
waarom brak hij met ze? Wat heeft zijn jeugd
daarmee te maken? Welke invloed hadden zijn
zoons Julian en Sean, en vooral: welke rol had Yoko
Ono? Als groot fan deed David Foenkinos jarenlang
onderzoek naar het mysterieuze leven van John
Lennon. Met Lennon is het hem gelukt een uniek
beeld te schetsen van de laatste vijf teruggetrokken
jaren van de ster, voordat hij voor zijn huis werd
doodgeschoten door een manische fan. Foenkinos
beschrijft de wervelwind van een leven vol vreugde,
falen, drugs, liefde en creativiteit met verve. Het is
alsof John Lennon persoonlijk het woord voert.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een
ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als
een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich
en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat
men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge
zuster, voorziet hem van papier en potloden.
Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op
papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een
landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit
een verdwenen wereld. Safta deelt deze
herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde
landhuis als de doofstomme man die Augustin blijkt
te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van
de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds
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groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en
liefde kennen - bleef die van Augustin klein en
onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog
uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen
voorgoed een andere wending, om na een aantal
jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is
een intense roman over verlies en hoop.
In Zeven vette jaren doet Etgar Keret op
tragikomische wijze verslag van zeven jaren van zijn
persoonlijk leven, die samenvallen met de eerste
levensjaren van zijn zoon Lev. De Israëlische
samenleving is in ieder verhaal voelbaar: of het nu
gaat om zijn ouders, die de Holocaust hebben
overleefd; zijn zus, die met haar elf kinderen in de
meest orthodoxe buurt van Jeruzalem woont; of om
zijn door hem verafgode broer, die pleit voor de
legalisering van softdrugs en een volleerd
olifantenfluisteraar blijkt te zijn. Met deze verhalen
op het kruispunt van journalistiek, autobiografie en
fictie, slaagt Keret erin om via de microkosmos van
zijn eigen leven een indringend, ontroerend en toch
humorvol beeld te geven van het huidige Israël.
Etgar Keret is een van de belangrijkste
hedendaagse Israëlische schrijvers. Zijn boeken
verschijnen in vierendertig landen en hij publiceert
onder andere in Le Monde en The New York Times.
De verhalenbundels Verrassing en Superlijm werden
geroemd vanwege hun uitbundige
verbeeldingskracht. `Briljant. Ik ken niemand die
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schrijft zoals hij. The Guardian `Etgar Keret is een
genie. The New York Times
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati,
che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller
internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno
spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e
accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto
un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi
che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) A Ogni Costo: Un Thriller
Della Serie di Luke Stone—Libro Primo Quando una
notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo
da un ospedale non custodito di New York, la polizia,
in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l’FBI.
E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e
segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono
rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei
terroristi è creare una bomba sporca, che colpiranno
un luogo importante per gli Stati Uniti, e che
agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una
serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione
i più geniali agenti governativi contro i terroristi più
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sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro,
l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di
essersi trovato in mezzo a una cospirazione
vastissima, il cui obiettivo è ancor più importante e
iconico di quanto potesse immaginare – il presidente
degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il crimine, la
sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in
pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più
alta. Ma in quanto ex commando delle forze speciali,
Luke si è trovato in posizioni difficili anche in
passato, e non mollerà finché non riuscirà a fermarli
– a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si
susseguono, mentre un uomo si trova solo a
combattere un esercito di ostacoli e cospirazioni, fino
al limite di ciò che può sopportare, e fino allo
scioccante climax finale. Il Giuramento (Un thriller di
Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene
rubato da un laboratorio di biocontenimento.
Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale
segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke
Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e
con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di
andarsene – ma quando la nuova presidente,
appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le
spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone –
Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga
statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede
chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro
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che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a
rischio la sicurezza dell’intera America – alla
presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a
Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI
ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i
nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da
tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne
seguono delle montagne russe internazionali piene
di azione, con Luke che apprende che i terroristi
sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato,
che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque
avesse mai potuto immaginare – e che c’è
pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller
politico pieno di azione, ambientazioni internazionali
drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova
serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina
fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone
sarà presto disponibile.
De Goldbaum-dynastie van Natasha Solomons is een
meeslepende familiegeschiedenis, in de traditie van Martha
Hall Kelly en Tatiana de Rosnay. 1911. De uit de steenrijke
familie Goldbaum afkomstige Greta verruilt tegen haar zin het
mondaine Wenen voor druilerig Engeland om te trouwen met
haar achterneef Albert. De familie Goldbaum verstevigt op
deze manier de familiebanden, want ze weten dat ze – omdat
ze Joods zijn – altijd buitenstaanders blijven. De familieband
is hun grootste kracht. De tegendraadse Greta heeft niets
met de zachtmoedige Albert: ze voelt zich eenzaam, maar
vindt haar passie in tuinieren. Met toewijding creëert ze een
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tuin, enSerie
ook haar
liefde voor
uiteindelijk tot bloei. Maar zelfs de invloedrijke familie
Goldbaum kan de naderende Eerste Wereldoorlog niet
tegenhouden. Voor het eerst in tweehonderd jaar komen de
Goldbaums recht tegenover elkaar te staan. Greta moet
kiezen: het gezin dat ze stichtte, of de familie die ze
achterliet. Met De Goldbaum-dynastie schreef Natasha
Solomons een meeslepende familiegeschiedenis, gebaseerd
op een van de rijkste families ter wereld, de Rothschildts: een
familie die zelden in de openbaarheid treedt, maar de
machtigste ter wereld is.
Fing Boon (ik-figuur), dochter uit een groot, arm
eenoudergezin in Zuid-Limburg, kan goed leren. Toch moet
ze aan het werk bij een rijke familie. Als de oorlog uitbreekt,
wordt het gezin Boon hard getroffen. Vanaf ca. 13 jaar.
Gufo Della VirginiaLibro Sui Gufo Della Virginia Per Bambini
Con Foto Stupende & Storie DivertentiCreatespace
Independent Publishing Platform
Storico - romanzo breve (58 pagine) - Un misterioso e tragico
incidente rischia di rovinare per sempre la carriera letteraria di
Edgar Allan Poe. New York, 1846. Seconda avventura
insieme per il criptozoologo Jeff Carter ed Edgar Allan Poe. Il
celebre scrittore è nei guai: una sera, in un parco, durante
una delle solite letture pubbliche della poesia “Il corvo”, è
apparsa all’improvviso un’oscura creatura alata che si è
avventata su un poveretto, uccidendolo all’istante, per poi
dileguarsi in un baleno. Ma di cosa si è trattato, esattamente?
Era forse proprio il lugubre corvo citato nei versi? Possibile
che la poesia di Edgar Allan Poe sia in grado di evocare
creature assassine? Il criptozoologo non ha dubbi: nulla di
soprannaturale, si è trattato di omicidio e di un piano ordito ad
arte da qualcuno; tuttavia, già si vocifera di un fantomatico
mostro di New York, e tra i cittadini più superstiziosi si sta
diffondendo, a macchia d’olio, ai danni di Poe, una nefasta
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contro il tempo per evitare l’irrimediabile. Daniele Pisani,
nato nel 1983, è ingegnere, scrittore e pittore. Finalista nel
2012 del Premio Tedeschi e nel 2017 del premio I sapori del
Giallo di Langhirano, ha all’attivo più di venti e-book con
Delos Digital di vario genere: horror, fantasy, thriller, thriller
storico, viaggi, fantascienza, apocrifo sherlockiano. È
coautore di Ramses il Figlio del Sole, quarto libro della saga Il
romanzo dei faraoni, a firma del collettivo Valery Esperian,
per Fanucci. Il racconto a esso collegato, intitolato Il
sovrintendente, è apparso sui giornali La Sicilia e Il Cittadino.
È presente sul n. 50 della Writers Magazine con il racconto
breve di fantascienza Big Up. Il Giallo Mondadori Sherlock ha
pubblicato in appendice al n.60 il suo racconto lungo
Sherlock Holmes e l’indagine con Buffalo Bill e, sul n. 68, il
suo romanzo Sherlock Holmes e il furto della Gioconda. Vive
in provincia di Milano.
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!
Dalla A di Anatre alla Z di Zebre, un pratico e godibile
dizionario per tutta la famiglia, che illustra le caratteristiche
principali, fisiche ed emotive, dei nostri «coabitanti» e ci
insegna a conoscerli e ad apprezzarli nella loro individualità.
E scoprire così come cantano i polli e come danzano i maiali.
Con le simpatiche illustrazioni di Silvia Ziche. From A of Apes
to Z of Zebras, a handy and enjoyable dictionary for the
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whole family,
which illustrates
the main features,
emotional, of our "cohabiting" and teaches us to know them
and appreciate them in their individuality. And to discover how
the chickens sing and how pigs dance. With nice illustrations
by Silvia Ziche.
Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief
kijkje in Kamp Halfbloed! Apollo heeft een introductievideo
gemaakt voor nieuwkomers in Kamp Halfbloed
(zelfingenomen als hij is heeft hij die zelf geschreven,
geregisseerd, geacteerd en gezongen). Percy en de andere
bekende halfgoden vinden dit zo’n verschrikking dat ze zelf
antwoord gaan geven op vragen als ‘Wat is dit eigenlijk voor
plek?’ en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’
Nieuwelingen komen alles te weten over wat er speelt in het
kamp en waar wat te vinden is. Maar het boek is meer dan
een verkenning van de gebouwen en terreinen. Het staat vol
met inside information en roddels van en over de bekende
helden. En natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze
woorden van de god Apollo in, omdat… nou ja, omdat de
auteurs liever niet neergehaald willen worden. Lees alle
series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van
Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3
delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De
beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Twee elkaar vijandige families sluiten door toedoen van de
kinderen vriendschap met elkaar. Prachtig geïllustreerd
prentenboek voor grotere kleuters.

De vijftigjarige Leo worstelt met het verdriet om de dood
van zijn vrouw Chiara. Dan ontmoet hij Martino: een
eenkennige, autistische jongen. In leeftijd en afkomst
verschillen ze, maar hun zwijgzame en mysterieuze
karakter is hetzelfde. Leo besluit de zorg voor Martino op
zich te nemen. Om te ontsnappen aan hun problemen
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verhuizen
ze samen
van Turijn
naar een
afgelegen huis
in de Piemontse Alpen. Daar leven ze in hun eigen
tempo, ver weg van de stad. En juist in de eenzaamheid
van de bergen ontwikkelen ze hun eigen, eenvoudige en
oprechte leven.
Londen 1825. Als haar dierbare voogd onverwachts
sterft, wordt Cerynise Kendall door de zoon des huizes
Alistair op straat gezet. Aangeslagen en berooid besluit
de jonge Cerynise terug te keren naar haar geboorteland
Amerika.Tot haar grote opluchting blijkt in de haven het
schip te liggen van een oude jeugdvriend, kapitein
Beauregard Birmingham. Cerynise beseft dat hij de
enige is die haar toekomst aan de andere kant van de
oceaan kan veiligstellen en klampt zich aan hem
vast.Beauregard is niet blij met zijn onvoorziene gast, die
bovendien geen rooie cent heeft. Maar hij moet toegeven
dat hij zeer gecharmeerd is van deze sensuele, mooie
vrouw. Onder zijn stoere, harder uiterlijk, klopt een hart
zo groot en wild als de Atlantische Oceaan.Als Alistair om persoonlijk bejag - Cerynise komt opeisen en dreigt
het schip niet uit te laten varen als hij haar niet meekrijgt,
kan Beau maar één ding doen: hij biedt Cerynise een
huwelijk aan.Maar nóg wordt het geen rustige overtocht.
Ziedende stormen teisteren het schip en de woedende
Alistair weet niet van wijken. Maar bovenal is Cerynise
ervan overtuigd dat Beau's oneindige liefde voor de zee
geen ruimte laat voor vurige, passionele hartstocht.
IL GIURAMENTO è il secondo libro della serie bestseller
di Luke Stone, che inizia con A OGNI COSTO (libro
primo), da scaricare gratuitamente! Un agente biologico
viene rubato da un laboratorio di biocontenimento.
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Utilizzato
come arma,
potrebbe
uccidere
milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale
segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone,
capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la
famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene –
ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo
chiama, non può voltarle le spalle. Segue una terribile
devastazione, che arriva fino alla presidente, la cui
stessa famiglia viene messa in pericolo. La forza della
donna viene messa a dura prova mentre muove i primi
passi da presidente, e riesce a sorprendere anche i suoi
consiglieri più fidati. I rivali vogliono fuori dal sistema
Luke, e con la sua squadra in pericolo, e lasciato ad
agire solo affidandosi alle sue risorse, diventa una cosa
personale. Ma Luke Stone non molla finché o lui o i
terroristi non sono morti. Luke capisce presto che
l’obiettivo finale dei terroristi è ancora più importante – e
più terrificante – di quanto potesse immaginare. E a
pochi giorni dall’apocalisse, è improbabile che riesca a
fermare ciò che già si sta compiendo. Thriller politico
pieno di azione, ambientazioni internazionali
drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma,
IL GIURAMENTO è il secondo libro della serie di Luke
Stone, un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a
girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il Libro
terzo della serie di Luke Stone sarà disponibile presto.
Een vuurtoren staat voor geborgenheid, verlichting en
veiligheid, maar het leven is er ook geïsoleerd en
onderhevig aan de grillen van het water. Dé plek om een
familiegeheim jarenlang verborgen te houden. Elizabeth
is blind en zit al jaren alleen in een verzorgingstehuis.
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Meherinneringen,
Het enige
wat ze nog
heeft
zijn muziek
vooral aan haar geliefde tweelingzus Emily. Totdat per
toeval de dagboeken van haar vader, de
vuurtorenwachter van Porphyry Island (Lake Superior),
worden ontdekt. Morgan, een opstandige tiener zwartgeverfde haren, veel kohlpotlood - moet een
taakstraf uitvoeren. In het bejaardentehuis, de saaiste
plek die er is. Tegen alle verwachtingen in worden
Elizabeth en zij vrienden. Pagina na pagina worden de
vrouwen dieper het dagboek - en de geschiedenis - in
gezogen en komen ze dichter tot elkaar. Hun beider lot
blijkt verbonden aan het mystieke vuurtoreneiland.
Meeslepend verhaal over liefde, verraad en obsessie –
prachtige roman van bestsellerauteur Nicholas Sparks
nu voor € 7,50 Julie is al jong weduwe geworden en is
bang om opnieuw door de liefde gekwetst te worden.
Toch begint ze langzaam te vallen voor de charmante
Richard. Hij voelt zich duidelijk tot haar aangetrokken,
maar Julies gevoelens voor haar beste vriend Mike
zorgen voor twijfel. Hij is het tegenovergestelde van
Richard: grappig, trouw, en absoluut niet charmant.
Beide mannen hebben wel iets en alle twee zouden ze
Julie gelukkiger kunnen maken dan ze in jaren is
geweest. Maar dan zet een op het eerste gezicht
onschuldige beslissing een reeks fatale gebeurtenissen
in gang. Julie moet vechten voor haar leven als jaloezie
omslaat in dodelijke hartstocht. De pers over de boeken
van Nicholas Sparks ‘Het beste aan het lezen van een
roman van Sparks is dat je keer op keer de kans krijgt
verliefd te worden.’ The Guardian ‘Sparks’ romans zijn
zo ontspannend.’ The Boston Globe ‘Nicholas Sparks
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weet hoe
hij de juiste
snaar
moet raken.’
Daily Mail
‘Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’
Booklist ‘Sparks’ boeken zitten vol diepe emoties en
onverwachte wendingen. Tranen gegarandeerd.’ People
Het vuur in mij is een prachtverhaal over een meisje dat
alles verliest tijdens een brand. Een intens, maar
humorvol verhaal, geschreven door Erin Stewart.
Huisbrand In een vreselijke huisbrand heeft Ava alles
verloren: haar ouders, haar beste vriendin, haar thuis en
zelfs haar gezicht. Hoe kan Ava nu nog een normaal
leven leiden? Wie wil er bevriend zijn met een monster?
Ze had niet gerekend op Piper, een meisje op haar
nieuwe school dat ook een brand overleefde. Met haar
sarcastische, botte humor krijgt zij Ava langzaam weer
uit haar cocon. Maar zelfs de stoere Piper is niet zo
onaantastbaar als ze lijkt - iedereen heeft littekens, maar
ze zijn niet allemaal even makkelijk te zien. Erin Stewart
Het vuur in mij is zo'n zeldzaam intens verhaal dat je
hardop laat lachen én tot tranen toe roert. Een
prachtverhaal dat binnenkomt als een mokerslag. Het is
het debuut van de Amerikaanse Erin Stewart. De
vertaalrechten zijn nog voor verschijnen verkocht aan 16
landen.
Het zijn de jaren tachtig. De hete zomers in Bari
versterken de geuren van romige sauzen, gegrild vlees
en verse pasta die uit de ramen komen. Door de kleine
steegjes van de oude stad rennen en spelen de kinderen
van families uit de buurt. Maria is echter een
buitenbeetje en trekt liever op met haar twee oudere
broers. Ze vindt haar uitweg uit de dagelijkse sleur van
een groot arm gezin in de vriendschap met Michele, een
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jongen Divertenti
uit een beruchte
familie.
Bij elkaar
vinden ze voor het eerst een houvast die ze beiden nog
niet kenden. Maar vanaf het moment dat de families met
elkaar te maken krijgen, lijkt hun groeiende band geen
schijn van kans meer te maken. 'Een fatsoenlijke familie'
is een verhaal over een liefde die, zelfs als ze onmogelijk
is, twee jonge mensen weerhoudt van wrok tegen de
haatdragende, bedreigende wereld om hen heen.
Ontroerend van begin tot eind.
Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen
kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in
stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Aiutate i vostri bambini a sapere di pi sugli affascinanti Gufo
Della Virginia con questo libro pieno di cose divertenti da
imparare. E' divertente, facile da leggere, e vi aiuter
sicuramente a conoscere di pi queste bellissime Creature
chiamate Gufo Della Virginia.
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.
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere
monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het
klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective.
Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.
Shrewsbury maakt zich op voor de grote, driedaagse
jaarmarkt. Uit alle windstreken komen burgers en kooplieden
toegestroomd.Op de vooravond van de markt ontstaat er in
de stad een fel handgemeen en even later wordt er een
koopman uit Bristol vermist. Broeder Cadfael wordt te hulp
geroepen om de man op te sporen. Hij wordt gevonden in de
rivier. Verdronken... maar voorzien van een gapende
steekwond...
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Reclameuitgave
van Serie
een van
de fabels van
De La Fontaine,
op rijm. Achterop reclame voor Van Houten? cacao en
chocolade.
Een groot geheim drijft hen uit elkaar... Nancy weet dat ze
geen geweldige moeder is geweest. Maar dat ze daar een
reden voor had, zal ze nooit aan haar dochters vertellen.
Haar dochters, de zussen Lauren en Jenna, hebben een
onverwoestbare band, die verdergaat dan alleen een
familieband: ze delen ook een geheim. Laurens zestienjarige
dochter, Mack, is een lastige puber die alles en iedereen op
een afstand houdt, vooral aar eigen moeder. Door een
ingrijpende gebeurtenis moeten Nancy, Lauren, Jenna en
Mack een zomer met elkaar doorbrengen op het eiland
Martha’s Vineyard. Misschien is dat het moment om eindelijk
eens eerlijk tegen elkaar te zijn?
Siri is tien en woont in Frankrijk. Haar ouders runnen een
hotel aan de N19 voor gasten die op doorreis zijn naar het
zonnige zuiden. Siri vindt het de mooiste plek op aarde en wil
er nooit meer weg. Maar wanneer haar ouders vaker ruzie
krijgen, is Siri bang dat haar ouders gaan scheiden en het
hotel moeten verkopen. Ze denkt dat alleen een wonder hen
nog kan redden. Het komt goed, maar op een heel andere
manier dan Siri had gedacht! Enne Koens brengt in Hotel
Bonbien de tienjarige Siri tot leven, die op grappige en
scherpzinnige wijze commentaar geeft op haar prettig
gestoorde familie en hun leven in een weghotel.
Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan
gaat over onvervulde liefde. Gesitueerd in Praag (in 1985) en
Parijs. Laure stalt objecten uit die haar helpen haar verleden
onder ogen te komen. Het museum van verbroken beloftes
van Elizabeth Buchan is een beeldend geschreven
liefdesverhaal, gesitueerd in Praag ten tijde van de Koude
Oorlog. Parijs, het heden. Het museum van verbroken
beloftes bevat objecten die zijn gedoneerd – een cakeblik,
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– en
rouw of verraad. Het is een plek van verlies en hoop:
bezoekers komen er om het verleden te verwerken en zo
verder te kunnen met hun leven. Ook Laure, de directeur en
curator, heeft enkele objecten in het museum uitgestald.
Praag, 1985. Laures vader is net overleden en zij vertrekt
naar Praag om daar als nanny te gaan werken. Maar het
leven achter het IJzeren Gordijn is saai en grijs, met een
ondertoon van gevaar. Laure kan het politieke klimaat
nauwelijks doorgronden. Totdat ze een jonge dissidente
muzikant ontmoet. Haar verliefdheid heeft verregaande
gevolgen voor hen beiden. Pas jaren later kan Laure haar
verleden onder ogen komen. Het museum van verbroken
beloftes van Elizabeth Buchan is een hartverscheurende
roman over een zwarte bladzijde uit de Europese
geschiedenis. ‘Een onderhoudende roman.’ – The Daily Mail
‘Buchan schrijft over politieke onrust en ontluikende liefde. Je
reist mee met Laure, die op zoek is naar vergiffenis omdat ze
zelf ooit een belofte heeft verbroken.’ – The Irish Times ‘Een
onderhoudende historische roman over liefde en verraad.’ –
Metro
Een jongen uit een traditionele Perzische familie van
saffraanhandelaren brengt zijn dagen door op de toren van
hun familiekasteel. De vondst van een verrekijker verandert
zijn leven. Nu bekijkt hij de wereld door geslepen glas. Als de
kijker plaatsmaakt voor een fototoestel en, nog later, voor een
filmcamera, is een filmmaker geboren. Zijn camera brengt
hem naar de wereld van vrouwen, guerrilla's en een keizerin.
Later ook naar een mysterieuze vrouw in een Hollandse
boerderij. Een vrouw die in een onverstaanbare taal spreekt.
Wie is Hoeshang de eenarmige, die steeds weer in zijn leven
verschijnt? En voor wie maakt de verteller de gele slippers?
In Het pad van de gele slippers, de schitterende nieuwe
roman van Kader Abdolah, volgen we het leven van deze
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revolutie en
roman die in het oeuvre van Abdolah ontbrak. Kader Abdolah
(Iran, 1954) is een van de succesvolste en meest geliefde
schrijvers uit ons taalgebied. Met romans als Spijkerschrift,
Het huis van de moskee en Papegaai vloog over de IJssel
veroverde hij honderdduizenden lezers. Zijn laatste roman
Salam Europa! stond op de longlist van de ECI Literatuurprijs
2017. In datzelfde jaar publiceerde hij ook het ontroerende
boek over zijn moeder, Het Gordijn. Over Het Gordijn: 'Een
zeer persoonlijk document, waarin literaire fictie de
werkelijkheid op de hielen zit.' Friesch Dagblad Over Salam
Europa!: 'Een feest van herkenning.' Reformatorisch Dagblad
'Een boek dat je niet loslaat en dat uitnodigt om te checken
waar de grens tussen fictie en werkelijkheid ligt.' Hebban
Over Papegaai vloog over de IJssel: 'In zijn nieuwe roman
mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot
een sprookjesachtig geheel.' Trouw

Ze zochten een verhaal. Ze vonden een
nachtmerrie. Dertig jaar geleden trokken vier meisjes
een donker bos in, op zoek naar de schaduw die ze
‘de lange man’ noemden. Tien jaar later verdween
een jonge moeder, haar man en pasgeboren dochter
achterlatend. Nu wordt diezelfde dochter verdacht
van moord. De huiveringwekkende geheimen die
deze drie gebeurtenissen met elkaar verbinden
zullen eindelijk aan het licht komen... Over
Schaduwman 'Schaduwman is geen makkelijk boek,
maar wie doorbijt, wordt ruimschoots beloond.' – het
Parool 'De auteur debuteert met een geweldige
duistere thriller. Een topper met een onverwachte
explosieve ontknoping!' - NBD Biblion
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“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati,
che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller
internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno
spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A
OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane
Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller
che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e
accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto
un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi
che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il
seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto
Mattos (su A ogni costo) Il Giuramento (Un thriller di
Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene
rubato da un laboratorio di biocontenimento.
Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale
segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke
Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e
con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di
andarsene – ma quando la nuova presidente,
appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le
spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone –
Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga
statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede
chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro
che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a
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rischio la sicurezza dell’intera America – alla
presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a
Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI
ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i
nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da
tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne
seguono delle montagne russe internazionali piene
di azione, con Luke che apprende che i terroristi
sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato,
che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque
avesse mai potuto immaginare – e che c’è
pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller
politico pieno di azione, ambientazioni internazionali
drammatiche, colpi di scena e suspense al
cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova
serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina
fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone
sarà presto disponibile.
Muisje is erg nieuwsgierig. Hij wil overal in kijken,
zelfs in de luiers van zijn vriendjes. Prentenboek met
grote, zwartomlijnde kleurentekeningen tegen een
witte achtergrond. Vanaf ca. 2 jaar.
La Grande bellezza? Non pervenuta. La Caput per
una volta esce a gamba tesa dalle cartoline, dalla
retorica e dai luoghi comuni per mostrarsi com’è.
Faticosa, disperata, cinica, terribile. Figlia del Dio
Marte e di una mamma lupa feroce. Quindi guerriera
e mignotta in pari grado. Ma anche esilarante,
assurda, divertente. Cattivissima. Le disavventure di
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chi abita all’ombra del Campidoglio pentastellato di
Virginia Raggi tra autobus quasi sempre fuori uso,
frigoriferi nei cassonetti dell’immondizia
strategicamente piazzati dall’opposizione, gaffe
storiche e tweet che naufragano nella giungla dei
congiuntivi. Daniela Amenta con un diario ironico ma
anche maledettamente disperato ha raccontato la
vita “dei cittadini e delle cittadine” sotto il governo di
Raggi Laser. Ne viene fuori un affresco surreale
della Caput (Im)mundi che annega sotto il primo
acquazzone “perché gli alberi hanno perso le foglie
prima del previsto”, che chiude le fontanelle dopo
aver prosciugato il lago di Bracciano, che annuncia
in pompa magna la tessera Atac gratuita per i
vecchiarelli, ovvero un provvedimento già in voga ai
tempi della Gens Iulia. Un viaggio nelle periferie
dell’Urbe a caccia di onestà, a bordo dei convogli
infernali della Metro B dove tutto accade e il Far
West va di moda, o in attesa dell’autobus 160 che
come Godot non arriva mai. Flash e cartoline di una
città affaticata, spenta eppure cinica dove gli anziani
sopravvivano all’afa estiva barricandosi nei
supermercati e i condomini sono l’ultima frontiera
dei centri di salute mentale. Aspettando che Raggi
Laser ci consegni almeno il circo, visto che il pane è
finito da un bel po’. DANIELA AMENTA è
giornalista, ex capo delle culture e degli spettacoli de
l’Unità. Ha scritto di musica sulle principali testate
specializzate – dal Mucchio Selvaggio a Frigidaire –
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e ne ha parlato a lungo dai microfoni della Rai,
conducendo Stereonotte e Notturno Italiano. È stata
caporedattore di Epolis e dell’Unità, direttore di
Radio Città Futura. Nel tempo ha collaborato con
Urban, D di Repubblica, Rai Tre, l’Enciclopedia
Treccani. Per Baldini&Castoldi ha pubblicato nel
2015 il romanzo La ladra di piante, e nel 2017 per
Cni Freak Out – Psicofisiologia di un genio, saggio
dedicato alla vicenda umana e artistica di Freak
Antoni. Nel 2018 ha raccontato per Giunti un pezzo
di Fabrizio De André in Princesa e altre Regine, e ha
partecipato alla nuova edizione di Kunzertu, testo
culto del compositore Luigi Cinque ristampato da
Derive&Approdi. È autore di FuoriRoma, il
programma di Concita De Gregorio per Rai3. Ha la
tessera Atac. Con prefazione di Concita De Gregorio
#1 op de Amazon-bestsellerlijst ***Genomineerd
voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste
Thriller.***De Dan Brown van de Lage
LandenWanneer de burgemeester van Leiden het
startschot wil geven voor het plaatsen van
ondergrondse vuilcontainers, stort hij met
graafmachine en al de diepte in. Daar blijkt zich een
ondergronds gangenstelsel te bevinden. Ook wordt
er een jongen gevonden. Hij lijkt niet gewond, maar
toch zit hij onder het bloed.Als kort daarop
universitair docente Judith Cherev en hoogleraar
Arnold van Tiegem verdwijnen, ziet archeoloog Peter
de Haan zich gedwongen op onderzoek uit te gaan.
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Hij stuit op een deel van de vaderlandse
geschiedenis dat niet voor niets eeuwenlang
verborgen was gebleven. Leiden schudt op zijn
grondvesten. Hora est, maar wiens uur heeft
geslagen?'Een thriller zoals Dan Browns De Da Vinci
Code. Ongelooflijk spannend.' Remco Houtepen,
boekverkoper van het jaar 2016Over Het
Pauluslabyrint:'Een spannend boek met
interessante, vernieuwende inzichten en een groot
mysterie dat stukje bij beetje wordt ontrafeld.' De
Leesfabriek'Een goed geschreven actiethriller met
inhoud.' Nederlands Dagblad
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