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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 schrijft zoals hij. The
Guardian `Etgar Keret is een genie. The New York Times
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Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het eind van de
twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen persoonlijk, historisch en
genetisch bij elkaar betrokken. De families hebben verschillende huidskleuren,
verschillende godsdiensten en een verschillend koloniaal verleden, maar ze
hebben één ding gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in Londen, waar
racisme en extremisme oplaaien. In Witte tanden vatten Archibald Jones en
Smad Iqbal _ de een geboren en getogen Brit, de ander afkomstig uit
Bangladesh _ een diepe vriendschap voor elkaar op, die ontstaat in de Tweede
Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden bevat de geëngageerde
geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in het steeds veranderende,
veelkleurige Engeland en vertelt het sprankelende en humoristische verhaal van
een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van Jamaicaans-Britse afkomst en
studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de Whitbreadliteratuurprijs. Met haar roman Over schoonheid werd ze genomineerd voor de
Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is een satirische
minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs briljant.' nrc
handelsblad 'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn.
De grote thema's van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie
en godsdienst, worden met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _
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beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen een van de beste boeken die we in jaren
hebben gelezen, maar een van de beste boeken ooit.' juryrapport whitbreadliteratuurprijs
In de lente van 1836 wordt Eli McCullough geboren, het eerste mannelijke kind
dat het levenslicht ziet in de zojuist opgerichte staat Texas. Twaalf jaar later
worden zijn zus en moeder vermoord door een groep Comanche-indianen. Eli
wordt gevangengenomen, maar hij weet zich snel aan te passen aan het
bikkelharde leven van de Comanches. Hij leert hun taal en gewoonten, krijgt een
nieuwe naam en vecht met hen tegen hun veelal blanke vijanden. Wanneer de
stam door ziekte, hongersnood en blanke soldaten wordt gedecimeerd, raakt Eli
geïsoleerd; hij is geen indiaan, maar ook zeker geen blanke meer. Wat volgt is
een avontuurlijke reis vol tragiek, geweld en geluk van een man die koste wat
kost iets wil bereiken in zijn leven. Naast Eli s verhaal wordt ook dat van zijn zoon
Peter verteld, die de prijs moet betalen voor zijn vaders onophoudelijke onrust en
zucht naar macht. En het verhaal van de achterkleindochter, Jeanne Anne, een
vrouw die zich staande moet zien te houden in de door mannen gedomineerde
olie-industrie. In De zoon beschrijft Philipp Meyer op wonderlijke wijze hoe Eli s
overlevingskracht en pragmatisme de latere generaties van de McCulloughs
beïnvloeden. Liefde, eer en kinderen worden opgeofferd in naam van de ambitie,
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waardoor de familie een van de rijkste van Amerika wordt. De zoon is een
absoluut meesterwerk van een groot literair talent.
1305.230
Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime
dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud
zal vinden om nog een rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke
regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot
haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze
zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Parenting adottivo. Funzioni, stili e competenze genitoriali adottiveGenitori sotto
scaccoLa relazione con i figli nel rischio evolutivo e nei disturbi del
neurosviluppoRaffaello Cortina Editore
Stotteren begint op heel jonge leeftijd. De ouderrs en het kind winnen erbij om heel
jonge stotterende kinderen (tussen 2 en 6 jaar oud) hulp te bieden: stotteren valt beter
te behandelen op jonge leeftijd. De indicatie, verantwoording en methodiek van de
hulpverlening worden in dit boek beschreven en geïllustreerd met voorbeelden uit de
behandeling.
Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de ban van de materiële kanten van
de welvaart.
De psychoanalytica (1895-1932), dochter van Sigmund Freud, analyseert hoe de
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persoonlijkheid met driftimpulsen omgaat.
De opkomst van vreemde nieuwe ziekten is een schrikwekkend probleem dat alleen
maar erger lijkt te worden. Dankzij de luchtvaart dreigt iets als SARS of de Mexicaanse
griep gauw uit te lopen op een wereldwijde pandemie. Ziekten als vogelgriep, ebola,
hiv, en in ons eigen land Q-koorts, hebben één ding gemeen: ze zijn afkomstig van in
het wild levende dieren en worden op mensen overgebracht via een proces dat
spillover wordt genoemd: ‘soortoverschrijdende overdracht’. Maar bij veel ziekten blijft
de bron zo onvindbaar – en dus onbeheersbaar. In Van dier naar mens neemt David
Quammen de lezer mee op een adembenemende speurtocht naar de verwekkers van
deze ziekten. Hij doet verslag van avontuurlijke onderzoeken in het veld – vleermuizen
vangen in China, gorilla’s op de voet volgen in Congo – met de voornaamste
deskundigen op het gebied van infectieziekten. En hij beantwoordt de vraag: wat zou
de volgende grote ziekte kunnen zijn?
Vertaling van het hoofdwerk van de Franse filosoof (1905- ).
Bordeaux, jaren vijftig. Terwijl de littekens van een duister oorlogsverleden nog duidelijk
zichtbaar zijn, gaat het leven in de Franse stad door als voorheen. Politiecommandant
Darlac, die tijdens de oorlogsjaren nog heulde met de nazi’s, zit weer op zijn post en in
Algerije dient zich alweer een nieuwe oorlog aan die vraagt om Franse militairen. De
twintigjarige Daniel verloor tijdens de Duitse bezetting zijn beide ouders, omgekomen in
concentratiekampen. Zelf wist hij de oorlog te overleven, maar het verleden laat hem
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niet los. Als er plotseling een mysterieuze man in de garage komt waar Daniel werkt,
vindt er gelijktijdig in Bordeaux een serie onverklaarbare gewelddadige acties plaats. Is
er een verband? Politiecommandant Darlac gaat op onderzoek uit en raakt verwikkeld
in een duister kat-en-muisspel. Als zijn betrokkenheid bij de donkere
oorlogsgeschiedenis stukje bij beetje aan het licht komt, wordt het Daniel steeds
duidelijker wat er werkelijk met zijn ouders gebeurd is. Altijd oorlog is een
ijzingwekkende thriller over de dunne grens tussen goed en fout, over onomkeerbare
keuzes en de gruwelijke geheimen van een oorlog.

Verzameling notities van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951).
La relazione affettiva tra un genitore e un figlio può costituire il fulcro di tutte le
energie positive o l’anello più fragile dell’esperienza psicologica del bambino.
Che cosa accade in presenza di un rischio o di un disturbo evolutivo? Quale
nuovo equilibrio si crea tra un bambino che cresce con una difficoltà dello
sviluppo e un adulto che deve riformulare il proprio ruolo genitoriale? Questo libro
approfondisce le caratteristiche della relazione genitoriale all’interno di tre
diverse dimensioni: nello sviluppo tipico con le sue trasformazioni e i suoi
imprevisti, nel rischio evolutivo tra immaturità e atipie, nei disturbi del
neurosviluppo tra le rappresentazioni e i vissuti di adulti e bambini che la
patologia altera e modifica. Si rivolge a tutti coloro che lavorano in ambito
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psicologico, medico, riabilitativo e educativo in età evolutiva e a tutti i genitori che
desiderano orientarsi tra le tante incertezze del proprio compito.
In 'De onzichtbare steden' brengt Marco Polo verslag uit van zijn reizen aan zijn
gastheer, de machtige Kublai Kan, keizer der Tataren. Langzaamaan beseft de
keizer echter dat hem fictieve plaatsen worden beschreven, die alle verwijzen
naar Marco Polo’s eigen stad Venetië. De ‘werkelijke’ ervaringen van de
ontdekkingsreiziger en de interpretatie van de keizer worden verweven in een
bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.
Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze
bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In
Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde.
Aan de hand van drie urgente problemen de positie van mensen met een
handicap, van immigranten en van dieren waarvoor tot nu toe niet alleen in
theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden
zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.
Deze ideeën kunnen ons leiden naar een verantwoorde omgang met deze
problemen.
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