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Karel de Grote (742-814), de illustere Frankische vorst die in 1165, ruim driehonderd na zijn
dood, heilig werd verklaard, is uit vele middeleeuwse verhalen bekend. Hoewel hij altijd de rol
van monarch vervult, wordt zijn personage wisselend neergezet. Soms verschijnt Karel als een
daadkrachtig strijder en aanvoerder, soms als een twijfelaar en een enkele keer zelfs als een
despoot die zich door slechte raadgevers laat misleiden. In Karel ende Elegast zien we hem in
een opmerkelijke dubbelrol: de grote koning speelt - in opdracht van God - voor dief. Maar
door aan het goddelijke gebod te gehoorzamen krijgt Karel de gelegenheid om de trouw van
twee van zijn vazallen te toetsen. Hij ontdekt dat de verbannen Elegast hem altijd trouw is
gebleven en ten onrechte te zwaar is gestraft en dat hij de verraderlijke vazal ten onrechte
heeft vertrouwd. Door deze ontdekking kan hij een aanslag op zijn leven voorkomen en ervoor
zorgen dat ieder krijgt wat hij verdient. De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit
verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op
eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur
geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en
woordverklaringen voorzien.
‘Het leven wordt vaak vergeleken met een spel. Helaas krijgen we er geen spelregels bij en
vertelt niemand ons hoe we het moeten spelen. We beginnen dus gewoon bij “Af”,
verplaatsen ons over het bord, en hopen maar dat we het goed doen.’ Vijfentwintig jaar
geleden maakte Chérie Carter-Scott Ph.D. een lijstje van haar Tien regels om een mens te
zijn. De regels werden driftig gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen, kantoren
en binnen gespreksgroepen. Niemand wist wie de schrijfster was en ze werden twintig jaar
later dan ook onder het kopje ‘Anoniem’ opgenomen in de wereldwijde bestseller Balsem
voor de ziel. Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels is de uitgebreidere versie van het
oorspronkelijke lijstje. In heldere taal legt de schrijfster hier uit wat de regels inhouden en hoe u
ze kunt toepassen om een gelukkiger mens te worden. ‘De regels stralen een zeer positieve
kracht uit…’ Libelle ‘Een gids in het moderne level.’ GPD
De leeftijd der wonderen / druk 1nieuwe inspiratie na je veertigste
Zes essays over de geschiedenis van de literatuur in Brugge in de vijftiende eeuw.
Een student raakt bezeten van een waardevol, cryptisch en tot nu toe onontcijferbaar Italiaans
boek uit de 15e eeuw.
De New Yorkse politieman-met-Russische-roots Artie Cohen vindt in een speeltuin in Brooklyn
een dood meisje, dat vastgetapet is aan een schommel. Algauw komt hij erachter dat de
moordenaar het verkeerde meisje heeft vermoord: het slachtoffer had de dochter van Arties
goede vriend Tolya moeten zijn. Artie opent de jacht op de dader – het spoor voert hem naar
Londen, de nieuwe thuishaven van de Russische maffia. Hij raakt verstrikt in een maalstroom
van geld en criminaliteit en ontdekt een pijnlijk detail over zijn verleden. Zijn de dingen wel
zoals ze altijd leken te zijn? Reggie Nadelson schrijft spannende en tegelijkertijd toegankelijke
boeken over internationale criminaliteit. Haar personages zijn van vlees en bloed en de
dialogen spatten van de pagina.

De wereld van een losgeslagen jeugd, beschreven door een 17-jarig wonderkind
Zelden is een literair debuut zo lyrisch ontvangen als Axolotl Roadkill. Helene
Hegemann, 17 jaar oud bij verschijning van het boek, werd door recensenten en lezers
terstond herkend als de authentieke, rauwe stem van de generatie Nul. In deze radicale
roman maken we kennis met de 16-jarige Mifti, die, getraumatiseerd door de dood van
haar moeder, bij haar halfzus in Berlijn gaat wonen. Hoewel ze intelligent is en uit een
goed milieu komt weigert ze naar school te gaan. Ze verdeelt haar tijd tussen haar bed,
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de flats van oudere vrienden en het Berlijnse nachtleven, waar ze zich overgeeft aan
seks, drugs en verveling. Mifti is een fascinerende verteller die ons nauwgezet laat zien
hoe ze van de rails raakt. Daarbij geeft ze blijk van een verbluffend psychologisch
inzicht in haar situatie. Ze vergelijkt zichzelf met een axolotl, een glimlachende
salamander die nooit volwassen wordt, en met een 'roadkill', een dier dat na een
aanrijding dood langs de weg blijft liggen.
Pleidooi voor spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te
aanvaarden en ten volle te gaan leven.
Tokio is Mo Hayder op haar best: uniek, stijlvol en bovenal bloedstollend spannend.
Van de auteur van Vogelman. De Britse studente Grey Hutchins reist naar Tokio, op
zoek naar unieke filmbeelden van de beruchte massamoord van Nanking. Slechts één
man kan haar helpen, een overlevende die nu gasthoogleraar is aan de befaamde
Todai-universiteit. Maar hoe kan Grey zijn vertrouwen winnen? Het zit haar niet mee.
Wanhopig en eenzaam accepteert ze een baan als hostess in een luxe nachtclub voor
zakenlui en criminelen. Eén gangster domineert – een oude man in een rolstoel,
bewaakt door een sinistere lijfwacht. Men zegt dat zijn rijkdom en gezondheid te
danken zijn aan een krachtig elixer. Een elixer dat anderen tot elke prijs willen
hebben... Mo Hayder combineert in deze literaire meesterthriller snijdende spanning,
sinistere psychologie en geobsedeerde personages met een fraaie stijl, historische
diepgang en een grote kennis van het moderne Japan.

De jonge Heloise is opgegroeid in Hotel Vendôme, een elegant vijfsterrenhotel in
Manhattan dat gerund wordt door haar vader Hugues. Ze is door hem alleen
opgevoed, nadat haar moeder er met een popster vandoor is gegaan. Vader en
dochter zijn twee handen op één buik. Wanneer Heloise naar Zwitserland gaat
voor een hotelopleiding, mist Hugues haar verschrikkelijk. Dan komt er een
nieuwe liefde in zijn leven. Kan Heloise een nieuwe moeder accepteren? Danielle
Steel is een van s werelds populairste auteurs. Van haar romans zijn wereldwijd
600 miljoen exemplaren verkocht. Haar meest recente bestsellers zijn onder
meer Erfenis, Charles Street 44 en De verjaardag.
Lisa Wingate verrast met ‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die begint in het
kantoor van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North
Carolina.Als redacteur Jen Gibbs een mysterieus manuscript in handen krijgt, is
ze al snel gegrepen door het historische verhaal. Maar de roman is niet
compleet. Jen zet alles op alles om de schrijver te vinden, zelfs als dat betekent
dat ze terug moet naar waar ze opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een
beladen plek waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed achter zich had gelaten.
“‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische en prachtige
reis.” – Julie Cantrell, auteur van ‘Het lied van de bomen’. Lisa Wingate schreef
eerder ‘Bloeimaand’, ‘De zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is
uitgegeven onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.
Josslyn kent de ware liefde, en ze weet dat ze het niet nog eens zal vinden. Nu
ze weduwe is zoekt ze het enige wat haar echtgenoot haar niet kon geven:
dominantie. Ze komt terecht in een exclusieve club voor mensen die toegeven
aan hun geheimste fantasieën. De laatste die ze daar verwacht tegen te komen
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is een man die in de zwaarste tijd van haar leven een bron van troost en
heimelijk verlangen is geweest: de beste vriend van haar man. Dash heeft
jarenlang geworsteld met zijn verliefdheid op de vrouw van zijn beste vriend. Hij
wachtte geduldig, bood haar troost en steun toen ze rouwde, en hoopte in stilte
dat hij haar ooit meer zou kunnen bieden. Als ze elkaar in de club tegen-komen,
denkt Dash eerst dat Josslyn niet weet waar ze aan begint. Als eenmaal tot hem
doordringt dat hun behoeften en verlangens perfect op elkaar aansluiten, wil hij
nog maar één ding: de eerste en enige man zijn die op de juiste manier van haar
houdt, en aan wie ze zich volledig onderwerpt.
Amram is een kolossale Abessijn, Zelikman een broodmagere Frank. Rond het jaar
1000 reist dit dynamische duo langs de Zijderoute. De heren van de weg verdienen de
kost als huursoldaat, kwakzalver en door goedgelovige omstanders geld uit de zak te
kloppen met voorgekookte weddenschappen.. Amram en Zelikman raken bevriend met
prins Filaq, de jeugdige, licht ontvlambare zoon van de vermoorde vorst van Khazaria,
een joods koninkrijk aan de Kaspische Zee. Zijn wrede oom Bulan is nu koning en Filaq
is erop gebrand hem van de troon te stoten. Dat vereist doortrapte sluwheid,
buitengewone dapperheid en dwaze overmoed. Daarover beschikken Amram en
Zelikman in ruime mate. Maar of onze helden het in zich hebben als generaals een
grootschalige revolutie aan te voeren... . Zeker is dat de weg van de Kaukasus door het
land van Arran naar Atil, de hoofdstad van Khazaria, bezaaid is met stoutmoedige
krijgers, inslechte keizers, prachtige prostituees, dronken Vikingen, stampende
olifanten, duistere geheimen en bloedstollende zwaardgevechten.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van
je dromen? Hoe sla je iemand aan de haak? Welke signalen geven aan dat iemand
interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is oogcontact?
Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de
vrouwen regels en lezen de mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige
relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij de andere sekse.
Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het
succesvolle auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal
in de liefde is.
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