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Binnen het eerbiedwaardige Oudheidkundig Genootschap
van de Klokbekers heersen middeleeuwse toestanden en
heidense gebruiken. De leden weten door hun gesloten
optreden nieuwsgierige blikken van buitenstaanders te
weren, totdat een gerenommeerd lid vermoord wordt
aangetroffen onder de Muiderpoort van Amsterdam. In zijn
rug steekt een merkwaardig en kostbaar bronzen mes.
Rechercheur De Cock dringt met zijn ijverige assistent
Vledder binnen in het Genootschap van de Klokbekers, op
zoek als zij zijn naar de moordenaar. Het lijkt alsof het aantal
verdachten met de dag toeneemt.
Trilogie over een Noorse jonge vrouw die de vernederingen
en het seksueel misbruik uit haar jeugd probeert te
overwinnen.
Het gewicht van een piano van Chris Cander is een
meeslepende roman over de vlucht van een joods gezin en
de reis van een jonge vrouw, voor altijd verbonden door een
bijzonder instrument Het gewicht van een piano van Chris
Cander is een ontroerende historische roman tegen de
achtergrond van de Koude Oorlog. Voor de lezers van Haar
naam was Sarah en Seringenmeisjes. Sovjet-Unie, 1962. De
achtjarige Katja luistert naar de oude bovenbuurman, die elke
nacht pianospeelt. Er wordt gefluisterd dat hij een
gedeserteerde SS’er is, maar Katja krijgt een band met hem.
Na zijn overlijden erft zij de antieke Blüthner-piano. Wanneer
ze later trouwt met een joodse man, is het niet langer veilig
voor hen in Rusland. Ze emigreert met haar gezin naar
Amerika en de piano raakt zoek tijdens hun vlucht. Californië,
2012. De zesentwintigjarige Clara moet op zoek naar een
nieuw appartement. De verhuizing wordt bemoeilijkt door de
piano, die ze van haar vader voor haar twaalfde verjaardag
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heeft gekregen, kort voordat haar beide ouders omkwamen
bij een brand. In een opwelling zet Clara de piano te koop.
Als snel meldt zich een koper, die Clara toch weer aan het
twijfelen brengt: wil ze er wel van af? Het gewicht van een
piano gaat over herinnering, identiteit en de helende kracht
van muziek. 'Een begenadigd verhalenverteller.' - The New
York Times ‘Het gewicht van een piano is ontroerend als een
meeslepende melodie; het laat je niet los en is onmogelijk te
vergeten.’ – Christina Baker Kline 'Cander grijpt de lezer
direct bij het begin van deze mooi geschreven roman.' Kirkus Reviews
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 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.
Märit is onderweg om haar zeventigste verjaardag te vieren,
wanneer ze voelt dat ze uit de trein moet stappen in haar
oude studentenstad Lund. Hier zette ze als studente
medicijnen de eerste stappen op weg naar een onbezorgde
toekomst. Haar verstandelijk gehandicapte broer Lars zat er
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opgesloten in een instelling waar wetenschappelijke
experimenten op de patiënten werden uitgevoerd. Pas nu
durft Märit eindelijk de confrontatie aan te gaan met de
trauma’s uit haar jeugd en kan ze haar schuldgevoel
verwerken over de vroege dood van haar broer.
Het is de heetste zomer van de twintigste eeuw. De setting:
een kleine gemeenschap, bestaande uit vijf huizen, omringd
door korenvelden. Terwijl de ouderen binnen schuilen tegen
de hitte, trekken zes kinderen er op hun fietsen op uit, in de
door de zon geteisterde desolate omgeving. Wanneer ze in
een verlaten en onbewoonde boerderij op onderzoek uitgaan,
stuit de negenjarige Michele Amitrano op een geheim, een
geheim dat zo indrukwekkend en zo verschrikkelijk is dat hij
niemand erover durft te vertellen. Om in het reine te komen
met zijn ontdekking, moet Michele over morele dilemma's
heen stappen en de strijd aangaan met zijn geweten. In Ik
ben niet bang slaagt Niccolò Ammaniti er op verbluffende en
meeslepende wijze in zich te verplaatsen in de geest van zijn
jeugdige protagonist, een kleine jongen die heen en weer
geslingerd wordt tussen onschuld en medeplichtigheid. Het is
een schitterende coming of age-roman, en het overtuigende
bewijs van Ammaniti's meesterlijke verteltrant.
Politieagente Colomba Caselli leidt een teruggetrokken
bestaan. Gekweld door nachtmerries probeert ze te herstellen
van haar bijna-doodervaring bij een bomaanslag, die
plaatsvond op de dag dat Dante Torre, haar enige echte
vriend, werd ontvoerd. Haar geïsoleerde leven wordt echter
ruw verstoord als ze na een verschrikkelijke sneeuwstorm
een onderkoelde jongen in haar tuin vindt. Hij kan niet praten
en zit onder het bloed. Colomba ontfermt zich over de jongen,
die de enige overlevende blijkt te zijn van een brute
familiemoord. Ze is vastbesloten om de moordenaar van
Tommy’s ouders te vinden. Als ze door begint te krijgen waar
deze zaak naar verwijst, weet ze dat alleen zij en Dante de
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waarheid boven tafel kunnen krijgen. Maar dan moet ze haar
vriend wel zien te vinden...
Etta Palm, alias barones d'Aelders (1743-1799), is een
vergeten heldin uit onze geschiedenis. Ze groeide op in een
bescheiden milieu in Groningen, trouwde, scheidde, zocht en
vond het avontuur in Parijs, waar ze carrière maakte als
maîtresse in de hofkringen van Versailles. Haar momentum
breekt aan tijdens de Franse Revolutie, een tijd van
ongekende werveling, waarin al het denkbare plotseling
mogelijk wordt. Meegesleept door de nieuwe geest die in
Parijs gaat heersen, begint Etta gretig aan een tweede leven.
Ze stort zich in de politiek, richt een feministische club op ter
verdediging van de vrouwenrechten en wordt onderwijl
verliefd op de twintig jaar jongere jakobijnse
volksvertegenwoordiger Claude Basire. Tegelijkertijd raakt ze
als geheim informante van de raadpensionaris betrokken bij
de internationale politiek, waar ze zich al snel ontpopt tot
dubbelspionne in het diplomatieke verkeer tussen het nieuwe
Frankrijk, de Nederlandse Republiek en het militante Pruisen.
Totdat de oorlog uitbreekt, die aan alle mogelijkheden een
einde maakt. Juist dan, als haar rol lijkt te zijn uitgespeeld,
vindt Etta haar ware Missie. '
Esmee studeert kunstgeschiedenis in New York. Ze houdt
van de stad en is stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell
haar dumpt - net voordat ze hem wil vertellen dat ze zwanger
is. Esmee besluit haar kind alleen op te voeden. Ze vindt een
baantje bij De Uil, een rommelige tweedehands boekwinkel in
Manhattan, met een kleurrijke personeelsbezetting en een
aantal tijd-, tact- en thuisloze vaste bezoekers. In De Uil voelt
Esmee zich op haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell alles
op alles zet om haar terug te krijgen.
Op 3 juli 2009 zat Lubna Ahmad Al-Hussein met vrienden in
een groot restaurant in Khartoum. Plotseling viel de politie
binnen en arresteerde haar en nog elf andere vrouwen
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wegens hun `onfatsoenlijke kledij : onder hun traditionele
tuniek en sluier droegen ze een `sarwal , een soort broek die
door de politie als verboden wordt beschouwd. Ze werd
veroordeeld tot veertig zweepslagen. Lubna was niet de
enige die dit overkwam: in Sudan worden hiervoor jaarlijks
meer dan 40.000 vrouwen gearresteerd. Lubna besloot haar
veroordeling wereldkundig te maken en het vonnis uit alle
macht aan te vechten. Ze wilde de situatie in Sudan aan de
kaak stellen. Lubna is een voormalig journaliste die in Sudan
grote bekendheid geniet door haar wekelijkse columns. Ze
werkte sinds twee jaar voor de lokale VN-missie, maar ze
weigerde de bescherming die haar werkgever haar
garandeerde, nam ontslag en trok ten strijde tegen de in haar
ogen ongrondwettelijke sharia-eisen. Ze trok aan de bel bij
alle internationale media en Le Monde, Libération, The
Guardian, The Times, CNN en de BBC besteedden aandacht
aan haar zaak. Intussen is ze een boegbeeld van de
Sudanese emancipatie geworden.
Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld
bestaat van ridders en jonkvrouwen, zijn de vroege 'donkere'
middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der
Tuuk brengt daar verandering in. In zijn nieuwe boek De
Franken in België en Nederland legt hij uit hoe de Frankische
tijd juist een periode van grote verandering was, waarin zich
een nieuw elan aftekende. Van der Tuuk schetst het optreden
van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte,
maar ook van minder bekende Frankische heersers van de
Nederlanden. Het boek bevat tal van prachtige illustraties.
Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum
Dorestad. Recentelijk publiceerde hij onder meer het boek
Vikingen, dat met vijf sterren werd beoordeeld door NRC
Handelsblad.
Deze laatste zomer is een indringende roman over een
ernstig zieke vrouw die, al dromend, afwisselend bewust en
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onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de goede
als de slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon, Z., is een
non-conformistische vrouw, barstend van intellectuele
nieuwsgierigheid, die haar dromen en aspiraties door haar
gevoeligheid echter niet in vervulling heeft kunnen laten
gaan. Haar behoefte zich uit te drukken door middel van
schrijven wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt haar om
haar in wezen pessimistische karakter te overwinnen. Met
een cynische en vaak geamuseerde kijk op de
gebeurtenissen herleeft Z. haar verleden: Het leven is een
tragedie als je het van dichtbij bekijkt, maar een komedie
vanaf een afstand. De openhartigheid van deze dramatisch
late debuutroman, maar ook de fijngevoelige, treffende
woorden waarmee de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen
als lijden, ouderdom en dood aanpakt, zijn bijzonder
verrassend. Deze laatste zomer is een unieke literaire roman,
die door de Italiaanse pers werd bestempeld als een
glorieuze ode aan het leven.

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
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar
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beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van
haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de
kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd
wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel
tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers.
Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen
Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson
woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze
schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens
je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl
'Heerlijke roman.' Vriendin
Zeer oud zeer, de nieuwe roman van Marjolein van
Diest, bekend van Niet alleen, maar samen Emma
Buitens is goed in knopen doorhakken. Daarom besluit
ze tot een scheiding als haar man voor de tweede keer is
vreemdgegaan. Ze maakt noodgedwongen een
carrièreswitch en steekt de handen uit de mouwen in een
verzorgingstehuis. Dat bevalt haar buitengewoon goed,
ze is blij dat ze haar talenten volop kan benutten. Maar
ook hier zijn dingen niet altijd wat ze lijken! Marjolein van
Diest is de dochter van de bekende familieromanauteur
Julia Burgers-Drost, die in 2013 overleed
Italië, 1943. De jonge Elodie stapt met valse papieren
van boord in de Italiaanse kustplaats Portofino. Na de
barre, gevaarlijke tocht, moet ze nu nog ongemerkt langs
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een Duitse officier zien te glippen om paspoortcontrole te
voorkomen. Onverwacht krijgt zij hulp van de
mysterieuze dokter Angelo Rosselli. Een paar maanden
daarvoor was Elodie Bertolotti nog een begaafd celliste
in Verona, maar door de machtsovername van Mussolini
loopt niet alleen zij, maar ook haar familie gevaar.
Verscheurd door pijnlijke herinneringen en bittere
verliezen vinden Elodie en Angelo in de donkere
oorlogstijd steun bij elkaar. Zijn ze in staat het verleden
te laten rusten?
Il libro delle tapasVocabolario universale italiano,
compilato a cura della Società tipografica Tramater e C.i
[vol. 7 including “Teorica de verbi italiani, regolari,
anomali, difettivi e mal noti.”]Pubblicazioni del R. Istituto
di studi superiori pratici e di perfezionamento in
FirenzeSezione di filosofia e
filologiaPubblicazioniMaestri e scolari nell'India
brahmanica: saggioStudi di Caro Troya intorno agli
Annali d'Italia del Muratori ...Studii di Carlo Troya intorno
agli Annali d'Italia del MuratoriStudii intorno agli annali
d'Italia del MuratoriD. - LUT.De boekwinkelOveramstel
Uitgevers
Hét antwoord op de vraag: wat wil ik met mijn leven? Life
Design is de nieuwe, innovatieve methode om je leven
vorm te geven. Deze manier van denken, die met
wetenschappelijk onderzoek aan de prestigieuze
Stanford University is ontwikkeld, ligt onder andere aan
de basis van de succesverhalen van Silicon Valley. Of je
nu twintig, veertig of zestig bent, dit boek is dé manier
om eindelijk antwoord te krijgen op de eeuwige vraag:
'Wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven?' Bill Burnett en
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Dave Evans stonden aan de wieg van talloze innovatieve
Silicon Valley-projecten zoals de Apple-muis, de eerste
laptops, laserprinters en de Electronic Arts videogames.
Stanford University haalde de mannen binnen om een
reeks colleges te geven over Life Design. In korte tijd
groeide hun vak uit tot een van de populairste
collegereeksen van de universiteit. In Life Design maken
Evans en Burnett korte metten met hardnekkige en
beperkende overtuigingen die in de weg staan van een
succesvol en bevredigend leven. Life Design is een
wetenschappelijk onderbouwde must read voor iedereen
die genoten heeft van Malcolm Gladwells The Tipping
Point.
De liefde tussen Liselot en Lander dreigt definitief tot een
einde te komen als Liselot na een ernstig ongeluk zwaar
gehandicapt wordt. Vanaf ca. 13 jaar.
Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van
management.
Bundeling van eerder in Harper's Magazine verschenen
artikelen tegen Sexual Politics van Kate Millett, o.a. over
homoseksualiteit.
De vlinder en de storm van Walter Lucius is een razend
spannende thriller voor de lezers van Stieg Larssons
Millennium-serie. Het is het eerste boek in de Hartland
Trilogie en werd bekroond met de Schaduwprijs. Achter een
ordinaire hit-and-run op een Afghaans jongetje in het
Amsterdamse Bos blijkt een wereld van kindersmokkel en
machtsmisbruik schuil te gaan. Journalisten Farah Hafez en
Paul Chapelle gaan op onderzoek uit en raken
levensgevaarlijk verstrikt in een internationaal crimineel
netwerk en een politiek spel. ‘Debuteren met een
meesterwerk? Walter Lucius toont met De vlinder en de storm
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aan dat het kan.’ **** De Limburger
Het is 1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië,
proberen de bewoners de oorlog achter zich te laten en de
draad weer op te pakken. Voor sommigen een bijna
onmogelijke opgave. Voor Ani Lachlan, die na de oorlog haar
man verloor door een noodlottig ongeluk en die nu alleen hun
dochtertje moet opvoeden. Voor dichter Roy McKinnon, die
door wat hij in het leger meemaakte een writer's block heeft,
maar die zonder poëzie niet kan leven. En voor arts Frank
Draper, die getekend is door de gruwelijkheden waarvan hij in
de concentratiekampen getuige was. In de kleine bibliotheek
van Thirroul komen ze elkaar tegen - een ontmoeting die hun
levens opnieuw drastisch zal veranderen...
Wanneer de Deense politie een kraakpand wil ontruimen in
de wijk Nørrebro, komen de anarchistische krakers in
opstand. De rellen die volgen worden met harde hand
neergeslagen. Na afloop wordt een dode man gevonden met
een bivakmuts op en legerkistjes aan. Wie is deze man en
hoe kan hij zijn vermoord, terwijl de plaats delict zwaar
bewaakt werd door het hele Kopenhaagse politiekorps? De
rusteloze hoofdinspecteur Axel Steen, middenin een
persoonlijke crisis, wordt belast met het onderzoek. Al snel
merkt hij dat iemand binnen het politiekorps hem doelbewust
aan het tegenwerken is. Wie heeft er profijt bij? Toch is Steen
vastbesloten de zaak op te lossen. Maar de gevolgen blijken
groot, vooral voor Steen zelf. 'Het is hard, duister maar toch
ook in essentie warmbloedig.' - Lars Kepler

God heeft zijn woeste en wrede schepping al aan haar
lot overgelaten, als Hij zijn liefde voor de mens ontdekt.
Hij wil dan eindelijk zijn wens vervullen om zelf een
vader te hebben, en neemt een gedurfd besluit: Hij wordt
als mens geboren. Een vader trekt met zijn 13-jarige
zoon door het desolate landschap van de Antilibanon. Hij
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heeft hem ontvoerd om hem te behoeden voor de
vreselijke dood die hem voorspeld is. Ze proberen over
de grens van het Romeinse Rijk te vluchten. Het zijn
Jozef en zijn zoon Jezus.
In een helder historisch, politiek en maatschappelijk
essay toont Ernst Hirsch Ballin het belang van de
grondwetswijziging van 1917, nog altijd de basis voor
actuele maatschappelijke discussies over onderwijs en
burgerschap. Querido Fosfor publiceert dit essay naar
aanleiding van het feit dat honderd jaar geleden, op 29
november 1917, deze grondwetsherziening tot stand
kwam.
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 filmmaker in een
tijdperk van revolutie en verraad. Het is de 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
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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
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