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In de perfecte chaos van een huis zonder volwassenen, voeden vijf broers elkaar op
volgens hun eigen regels. Hun moeder is gestorven, hun vader is gevlucht. Terwijl de
Dunbar jongens met elkaar vechten, samen lachen en samen hun verdriet verwerken,
probeert Matthew als oudste de rol van zijn ouders over te nemen in het ontwrichte
gezin. Tot Michael, hun vader, op een dag plotseling weer binnenstapt met een
verrassend verzoek. Slechts één van hen accepteert en besluit mee te gaan. Het is
Clay, de vierde zoon, getormenteerd door een lang begraven geheim.
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het
plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke
vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig een
boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar
verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon
als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist
in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is
nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.

De lange weg naar de vrijheidde autobiografieAtlas Contact
De nieuwe jeugdcatechismus voor de Wereldjongerendagen 2011;;;Deze jeugdcatechismus
stelt de rijkdom van het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier voor aan jongeren.
Deze nieuwe jeugdcatechismus van de katholieke kerk is een publicatie waaraan pedagogen,
theologen, religieuzen én jongeren gedurende vier jaar hebben samengewerkt. De taal en de
kleurenillustraties zullen al wie jong van hart is aanspreken. Dit boek verschijnt naar aanleiding
van de Wereldjongerendagen in Madrid in augustus 2011. Meer dan 700.000 jongeren zullen
eraan deel nemen. Deze uitgave wil jongeren helpen om hun geloof beter te verwoorden en
beleven. Deze uitgave geniet de steun van de Belgische en Nederlandse
bisschoppenconferentie en kwam mede tot stand dankzij de Oostenrijkse kardinaal
Schönborn.
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