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Crociata Nel Sud Della Francia
De kleine Cassie O'Malley wil maar één ding: vliegen. Cassies vader Pat,
veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, wil niet dat zijn roekeloze roodharige
dochter vliegenier wordt. Maar Cassie blijkt aanleg te hebben en zij wordt
gestimuleerd door haar vaders jongere compagnon, Nick, die alles op het spel
zet om haar te leren vliegen. Cassie groeit op tot een jonge, mooie vrouw die alle
conventies van haar tijd aan haar laars lapt in haar poging een beroemd pilote te
worden... Vleugels is een meeslepend verhaal dat zich afspeelt aan de
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin moed en durf de
moderne luchtvaart voorgoed veranderen.
Een schrijver van Spaans-Italiaanse afkomst vraagt een journalist om na zijn
overlijden de roman af te maken waaraan hij een groot deel van zijn leven heeft
gewerkt.
Een politieman in Massachusetts krijgt opdracht om een twintig jaar oude
moordzaak te heropenen om met de allernieuwste DNA-technieken alsnog de
dader op te sporen.
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.
Wanneer het gastenverblijf van de abdij na een flinke sneeuwbui mankementen
aan het dak vertoont, wordt broeder Haluin gevraagd de reparatie uit te voeren.
Hij glijdt echter tijdens de werkzaamheden uit en wordt meer dood dan levend
naar de ziekenzaal vervoerd. Haluin voelt zijn einde naderen en doet ten
overstaan van de abt en broeder Cadfael een uiterst schokkende biecht, waarin
zowel aardse liefde als een onnatuurlijke dood een grote rol spelen.Wonder
boven wonder herstelt Haluin, hetgeen Cadfael ertoe noopt om samen met de
geplaagde broeder een onderzoek in te stellen naar diens duistere verleden...
In De geur van hooi memoreert Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt
over de mensen die hij heeft ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het
verdriet en de jaloezie die zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over
slechte hotels, armoedige dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de
joodse begraafplaats in Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de
jaren dertig in Italië en het opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en
romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen
een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich
allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van
de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara
een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht
voor het wegvallen van het verleden.
Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury,
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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.
Tijdens het omploegen van een stuk land dat recentelijk aan de abdij is
toegevoegd, doet een van de broeders een gruwelijke vondst. In de aarde wordt
een ontzield lichaam gevonden. Een lange zijdeachtige haar duidt op de
stoffelijke resten van een vrouw.Broeder Cadfael wordt erbij gehaald en voor hij
het weet staat hij voor een van de moeilijkste raadsels uit zijn bestaan een
raadsel dat pas na enkele zeer onverwachte wendingen wordt opgelost.
De klassieke everseller van Allan Folsom: de perfecte thriller voor de lezers van Ik ben
pelgrim Paul Osborn, een Amerikaans chirurg, herkent in een Parijse bistro de man die
jaren geleden zijn vader heeft vermoord. Osborn gaat op jacht naar deze man.
Daarmee begint een verbijsterende geschiedenis die voert naar een internationale
moordzaak met onthoofde lijken. Langzamerhand wordt duidelijk dat achter al deze
moorden een geheimzinnige organisatie schuilgaat, die bindingen heeft met het
nazisme. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde thriller.’ De
Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs
niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo goed als
Frederick Forsyth.’ GPD
Autobiografisch relaas van de kinder- en studietijd van de Russische letterkundige
(1795-1859).
In het India van de 7e eeuw doet een jongeman, die krijgsgevangene is, er alles aan
om zijn ontvoerde zusje terug te vinden.
De jonge Michele Balistreri groeit op in het Tripoli van de jaren zestig, toen Libië nog
een Italiaanse kolonie was. Na de staatsgreep van Khadaffi lopen de spanningen
tussen de Italiaanse bewoners en andere bevolkingsgroepen snel op. De westerse
belangen komen op het spel te staan. Als zoon van een machtige ingenieur lijkt Michele
lange tijd onkwetsbaar, tot de dood van zijn buurmeisje Nadia en zijn moeder die illusie
ruw verstoren. Vele jaren later is Balistreri een gedesillusioneerde politiecommissaris in
een ingeslapen wijk in Rome. Zijn nachten vult hij met seks, alcohol en poker. Overdag
houdt hij een oogje op Claudia, de roekeloze dochter van een collega, en onderzoekt
hij de mysterieuze moord op de Zuid-Amerikaanse Anita Messi. Als Balistreri ontdekt
dat beide vrouwen iets te maken hebben met de dood van zijn vroegere buurmeisje
Nadia, opent de beerput van het verleden zich. 'Vergeet de Millenniumtrilogie. In
vergelijking met Roberto Costantini schreef Stieg Larsson saaie detectiveverhaaltjes.
Maak kennis met Costantini's cynische commissaris Balistreri. [...] De wortels van het
kwaad is een uitstekend geschreven thriller die de diepgang heeft van een grote
klassieke roman. *****' Knack
Biografie van Pius XII (1876-1958), de paus die vooral bekend werd vanwege het
concordaat met Hitler-Duitsland en zijn zwijgen over het uitroeien van de joden.
Twee tijden, twee vrouwen, één noodlot... Kunnen ze beschermen wat hun lief is? Juli
2005. Bij archeologische opgravingen aan de voet van de Pyreneeën ontdekt Alice
Tanner twee eeuwenoude skeletten. Het zijn niet alleen de oude botten die haar een
onprettig gevoel geven, de gehele tombe straalt een overweldigende, kwaadaardige
sfeer uit. Als de politie zich met de vondst gaat bemoeien, besluit Alice om op eigen
houtje naspeuringen te doen en stuit ze op zeer merkwaardige zaken... Juli 1209. Aan
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de vooravond van de kruistocht die de Languedoc uit elkaar zal rijten, krijgt de
zestienjarige Alaïs een mysterieus boek van haar vader. Hoewel Alaïs de vreemde
woorden en symbolen niet begrijpt, beseft ze dat het haar lotsbestemming is om dit
geheim tegen elke prijs, hoe hoog ook, te beschermen..
Een schrijfster raakt door een voortschrijdende ziekte langzamerhand verlamd en daardoor
steeds meer aan huis gekluisterd. De bloeiende tuin en de literatuur bieden haar troost.
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. Aan het begin van de zomer wordt de abdij
bezocht door twee gasten. De eerste is Gerbert, een belangrijke geestelijke uit Canterbury; de
tweede is de pelgrim William van Lythwood, maar die arriveert in een doodskist, gedragen
door zijn trouwe knechtje Elave. De jongen wil graag dat zijn meester in de abdijtuin wordt
begraven, maar Gerbert acht de levenswijze van de overledene daar niet vroom genoeg voor...
In het grimmige conflict dat hierover ontstaat, speelt Elave ongewild de hoofdrol.Pas wanneer
er een dode valt, begeeft Cadfael zich op het strijdtoneel.
Wanneer detectives van een speciale eenheid in Los Angeles een koelbloedige, sluwe
moordenaar op de hielen zitten, krijgt het jongste lid gewetensbezwaren over de gang van
zaken.
Fascinerende gesprekken over hipsters, millenials, tatoeages, social media en andere
cultuuruitingen van deze tijd. Eminent filosoof Zygmunt Bauman kruist de degens met de jonge
Italiaanse filosoof Thomas Leoncini. Wie is de meester en wie de leerling? Een heerlijk boek
voor iedereen die zich jong voelt, of oud, ingeleid door een voorwoord van voormalig Denker
des Vaderlands Marli Huijer.
Een tienerjongen groeit op in Ferrara in de jaren dertig. Op school, altijd al een plek van
rivaliteit en hiërarchie, is de spanning van de politieke veranderingen in Italië duidelijk
merkbaar. De jongen realiseert zich langzaamaan dat zijn joodse identiteit impliceert dat hij
wordt buitengesloten en verstoten en dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn jonge,
onschuldige jaren. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en vormen een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen
zich allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse
cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem
voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.
Bill Thigpen is als succesvolle soapschrijver beroemd in Hollywood. Hoewel de scheiding van
zijn vrouw en zijn twee zonen hem nog regelmatig pijn doet, is hij redelijk gelukkig. De jonge
productieassistente Adrian Townsend lijkt een sprookjeshuwelijk te hebben. Maar haar geluk
wordt wreed verstoord. Dan botsen Adrian en Bill op elkaar in de supermarkt. Een gebeurtenis
die niet zonder gevolgen kan blijven... ‘De koningin van de smulromans.’ – Cosmopolitan
Levensbeschrijving van William Marshall, adviseur van vijf Engelse vorsten in de 12e en 13e
eeuw.
Als een jongeman vermoord wordt aangetroffen voert het onderzoek naar een scala aan
fraude, corruptie en moorden binnen de psychotherapie.
Door een sterke stroming tijdens een storm wordt Regenboog zo ver meegesleurd dat hij
verdwaalt. Gelukkig krijgt hij hulp van andere vissen. Prentenboek met sfeervolle, paginagrote
aquarellen met glinsterende elementen. Vanaf ca. 4 jaar.
De kleindochter van een leerling van Gaudi krijgt opdracht het christendom te redden van het
Kwaad door raadsels rond symbolen in Gaudi's werk te ontrafelen.
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte cadeau voor de lezers van Ik ben
pelgrim Harry Addison is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een prettig leven
van hard werken, veel geld verdienen en af en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit
Rome een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny. Een week later is Harry Addison
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de meest gezochte man van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in de riolen van
Rome. De balans van de afgelopen week: zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaal-vicaris Parma, een van de
vertrouwensmannen van de paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en posters
met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer hij ook nog verdacht blijkt te worden van de
moord op een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn leven niet zeker. Harry
Addison ziet maar een uitweg: uit handen blijven van de politie en proberen zelf achter de
raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers over de boeken van Allan Folsom ‘Een
zeer geslaagde thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers van dit kaliber kom je
niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker zo
goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Isabella en Amadeo, verbonden door een diepe liefde, zijn de onbetwiste leiders van de
modewereld in Rome. Totdat hun droom uiteenspat en Amadeo voorgoed verdwijnt. Kan
Isabella het verleden achter zich laten en ooit weer de liefde vinden?
'Vergeef mij, Vader, want ik heb gezondigd...' Bijna een week nadat de tienjarige Danny
Alvarez tijdens het lopen van zijn krantenwijk verdween, wordt zijn gruwelijk toegetakelde
lichaam gevonden. Zijn verwondingen komen overeen met het handelsmerk van Ronald
Jeffreys, een bekende seriemoordenaar. Toch is het onmogelijk dat deze Jeffreys de dader is hij is een paar maanden eerder geëxecuteerd. FBI-agent Maggie O'Dell wordt ingeschakeld
om uit te zoeken wat er aan de hand is. Is er sprake van een copycat of is Jeffreys ten
onrechte terechtgesteld? Zeker is dat er een levensgevaarlijke psychopaat rondloopt, een feit
dat wordt bevestigd als een tweede lichaam wordt gevonden en er weer een jongetje wordt
vermist. Kan O'Dell dit kind wél redden?.
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar probeert onder te duiken in Osaka maar wordt
gedwongen toch nog een opdracht uit te voeren als de Japanse geheime dienst hem op het
spoor komt.
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de schuldvraag
inzake oorlogen.
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. In Shrewsbury heerst een opgewonden
sfeer. Er worden overstromingen verwacht en men vreest vooral voor de waardevolle schatten
die zich in de abdij bevinden. Vandaar dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen
ineenslaan en gezamenlijk zorgdragen voor het veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er
iemand die grove misbruik maakt van alle verwarring...
Lo sterminio dei Catari. 1207-1244: il mistero di una crociata nel Sud della FranciaIl vescovo di
Cosa NostraSovera EdizioniLa Chiesa e la guerra. Dalla Bibbia all'èra atomicaEDIZIONI
DEDALOComo e la sua storiaDe KatharenPearson EducationHitlers pausde verborgen
geschiedenis van Pius XII
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