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"Ad Amsterdam i canali del Secolo d'Oro fanno da sfondo a meravigliosi musei, a eleganti negozi di moda e design, a un
panorama gastronomico creativo e a una vivace scena notturna." In questa guida: esperienze straordinarie; personalizza
il tuo viaggio; scelte d'autore; musei e gallerie d'arte; locali e vita notturna; arte e design olandesi; Amsterdam in
bicicletta.
Een nieuw deel in de Meulenhoff Schatkamer, gekozen door Arjan Peters De fikser werd bekroond met de National Book
Award en de Pulitzer Prize De Joodse Jakov Bok verlaat zijn geboortedorp om in Kiev werk te zoeken. Hij is de ‘fikser’
van kleine karweitjes, met weinig kans om verder te komen in de wereld. Na zijn aankomst wordt in Kiev een Russisch
jongetje om het leven gebracht, en via pamfletten beschuldigt de geheimzinnige organisatie ‘Zwarte Honderd’ de Joden
van de rituele moord. Jakow Bok wordt gearresteerd en brengt in afwachting van zijn proces twee jaar in de gevangenis
door, waar hij wordt vernederd en mishandeld . Maar hij geeft niet toe en houdt zijn onschuld hardnekkig vol. Zijn triomf
over de haast ongelooflijke wreedheid maakt hem tot moraalridder. In deze immer actuele roman toont de literaire gigant
Malamud de vastbeslotenheid en de wil om te overleven, ondanks de bedreiging met vernietiging. De pers over De fikser
‘Bernard Malamud is van de belangrijkste Amerikaanse romanciers de meest geacheveerde. Zijn zinnen en alinea’s zijn
gaaf en kunstig als geblazen glas.’ Vrij Nederland ‘Na het lezen van zijn verzamelde verhalen of De fikser moet je wel
concluderen dat Malamud niets ondermaats heeft gepubliceerd.’ Pieter Steinz, Lezen etcetera. Gids voor de
wereldliteratuur ‘Wat kun je nog meer van een schrijver verwachten dan een aantal schitterende boeken, een aantal
verhalen die waarschijnlijk gelezen zullen worden zolang er nog lezers bestaan?’ Henk Romijn Meijer
De 15-jarige Jem wordt slachtoffer van zinloos geweld. Dat heeft grote gevolgen voor zijn ouders. Verhaal in korte zinnen
en gemakkelijke woorden.
In chronologische volgorde worden in het kort 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.
Londen, 1958. Thomas Foley, een weinig opvallende ambtenaar, wordt achter zijn bureau vandaan geplukt en op
werkreis naar Brussel gestuurd. Zijn taak: een oogje in het zeil houden bij de Britannia, een bar die het hart zal vormen
van het Engelse paviljoen tijdens de Expo 58 de grootste wereldtentoonstelling van de twintigste eeuw en de eerste
sinds de Tweede Wereldoorlog. Zodra hij in Brussel arriveert, voelt Thomas zich bevrijd van de ketens van zijn thuisland
en zijn huwelijk en raakt hij betoverd door het gigantische Atomium, dat centraal staat in deze nieuwe wereld, en door
Anneke, de aantrekkelijke Vlaamse gastvrouw die hem op het vliegveld opwacht. Maar Thomas merkt al snel dat de
vrijheid een prijs heeft: de Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt, de ondeugende Belgen hebben het Amerikaanse en het
Russische paviljoen pal naast elkaar geplaatst, en waarom wordt hij overal gevolgd door twee mysterieuze afgezanten
van de Britse geheime dienst? Expo 58 is een heerlijke roman: geestig en scherp, over de jaren vijftig, de Mad Menperiode. Jonathan Coe weet in deze roman feilloos de spanningen van de Koude Oorlog op te roepen en heeft met
Thomas Foley weer een onvergetelijk personage gecreëerd.
Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en sagen. De motieven vindt men vaak terug in de sprookjes van andere
volken, de uitwerking is telkens typerend voor de aard en de beschaving van een bepaald volk. Dat geldt ook voor de
sprookjes die in Italië van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Ze handelen over schone prinsessen en machtige
koningen, over monsters en struikrovers, over iedele ridders een arme boeren, over heksen en tovenaars. De beroemde
schrijver Italio Calvino verzamelden meer dan tweehonderd van die sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein Valkhoff er vijftig, die typerend zijn voor de Italiaanse mentaliteit
en die boeien zowel door het verhaalde zelf, als door de vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo ontstond een
aantrekkelijk boek voor iedereen - jong of oud - die van sprookjes houdt.
Twee magiërs weten in het Engeland van begin 19e eeuw de toverkunst nieuw leven in te blazen.
Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Yui is een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder en haar dochtertje is verloren, en
sindsdien niet goed weet hoe ze verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man
die een kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die plek lukt het mensen die een geliefde zijn verloren om met hen te communiceren
via de wind en zo enigszins om te gaan met hun verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen van steeds
verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui besluit de reis te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de moed om
de telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om de mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze Takeshi, een
weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder... ‘Absoluut adembenemend.’ – Christy Lefteri,
auteur van De bijenhouder van Aleppo
Cucina Vitale: 400 deliziosi e sani ricette idee dalla cucina atleta (Cucina Vitale) Tutte le ricette con le istruzioni dettagliate.
Lotta en haar broertje vinden een hond; de hond kan praten en vertelt prachtige verhalen over het ontstaan van de aarde. Vanaf ca. 10 jaar.
Beschrijving van de ondergang van het nazirijk in de eerste week van mei 1945, vanaf de zelfdoding van Hitler op 30 april tot en met de
definitieve, onvoorwaardelijke overgave op 7 mei.
] In non-fictie werd alles al over Benito Mussolini geschreven. We meenden hem wel te kennen. Tot de gelauwerde, eigenzinnige schrijver
Scurati hem in een romanfiguur omdoopte. Zonder er feiten bij te verzinnen. Het resultaat is een indrukwekkende, documentaire roman, die
een kleurrijke geschiedenis tot leven brengt, en ons waarschuwt. De jonge Mussolini is als een beest: hij voelt en ruikt de tijd die eraan komt,
in het uitgeputte Italië van net na de Eerste Wereldoorlog. Afgezet als socialistisch leider, plaatst de onvermoeibare politieke agitator zich aan
het hoofd van de onwettigen, de misdadigers, brandstichters en andere woeste dwazen. Met afschuw en fascinatie beschrijft Scurati hoe zijn
opportunistische personage, hongerend naar macht en seks, zich van 1919 tot 1924 leugenachtig en instinctmatig van socialisme naar
fascisme beweegt.

Sandra is dertig en zwanger van een man van wie ze niet houdt. Nadat ze haar baan heeft opgezegd, heeft ze zich
teruggetrokken in een dorpje aan de Spaanse kust, waar ze de bejaarde Fredrik en Karin Christensen leert kennen. Het
Noorse echtpaar vangt Sandra op en biedt haar zelfs kost en inwoning aan in ruil voor de zorg voor Karin, die slecht ter
been is. De komst van de mysterieuze Julián verstoort hun idyllische samenleven. Julián vertelt Sandra over
choquerende gebeurtenissen uit zijn eigen Tweede Wereldoorlogs-verleden en dat van de Christensens. Hoewel Sandra
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Julián aanvankelijk niet gelooft, beginnen haar stukje bij beetje de geheimzinnige gewoontes van het koppel en hun
duistere vrienden op te vallen. Ze beseft echter niet dat ze door haar groeiende inzicht haar eigen leven en dat van haar
kind in gevaar brengt.
De onvergetelijke bewoners van Quinnipak, een denkbeeldig stadje, proberen onmogelijke dromen te realiseren. Meneer
Rail, directeur van een glasfabriek, is een bevlogen reiziger en bedenker van dwaze projecten. Zijn ultieme droom is een
kaarsrechte spoorweg van tweehonderd kilometer aanleggen en een eigen trein bezitten. En dan zijn er nog de vele
andere personages met hun wonderlijke verhalen en ideeën, zoals Pekisch, die droomt van muziek met voor anderen
onhoorbare tonen, Hector Horeau, die droomt van het Crystal Palace en van een complete stad van glas, en Pehnt, die
elke dag iets in zijn paarse schrift schrijft om het niet te vergeten. Land van glas is een kafkaësk verhaal met een bonte
stoet aan kleurrijke personages, vol verbeeldingsrijke visioenen en fantastische dromen.
De helderziende Cassandra, de dochter van koning Priamus, vertelt over haar ervaringen tijdens de Trojaanse oorlog.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel
Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker en een groots werk in de Engelstalige
literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn.
De hoogte komt overeen met het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar
naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk
zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De
roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen
nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is als een spiegel
voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een
vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur
lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en
televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek commentator, die ook
lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726,
maar hij schreef vele werken in talloze genres.
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met gigantische muren eromheen. De
jongens die er al wonen hebben geen idee wat ze er doen of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze
gevangen zitten in een labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te vinden,
maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet alles op het spel
om uit het labyrint te ontsnappen, en om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.
Sofia zou zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd zwart. Op haar tiende droomt ze er nog van het liefje van een
piraat te worden, maar op haar zestiende neemt ze een overdosis pillen en wordt ze opgenomen in een kliniek. En op
haar achttiende volgt ze een prestigieuze theateropleiding in Rome, om vervolgens in New York te belanden als een van
de vele jonge actrices die hopen ontdekt te worden. Maar uiteindelijk is Sofia altijd op de vlucht, voor haar vrienden, voor
haar ouders, voor haar geliefden en bovenal voor zichzelf. Met grote emotionele zeggingskracht en psychologische
diepgang beschrijft Paolo Cognetti de moeizame volwassenwording van de onvergetelijke Sofia. Net als in zijn geliefde
roman De acht bergen bewijst hij een scherp besef te hebben van de dringende vragen in het leven.
Een onbeholpen antiquair die zichzelf voor de gek houdt; twee moeders die allebei het beste willen voor hun kinderen; een
jongeman die het zwaar te verduren krijgt als hij wordt onderworpen aan een reeks farmaceutische experimenten die hem
opgeilen, doen liefhebben en doen doden dat zijn slechts enkele van de onvergetelijke personages die Tien december bevolken.
George Saunders schrijft over klassenverschillen, seks, liefde, verlies, vertwijfeling en oorlog. Tien december is de meest integere,
meest toegankelijke en meest ontroerende bundel die George Saunders tot dusver heeft gepubliceerd. George Saunders is een
van de belangrijkste en oorspronkelijkste schrijvers uit het Engelse taalgebied en een onbetwiste meester van het korte verhaal.
Eerder verschenen van hem de verhalenbundels CivilWarLand in Bad Decline, Pastoralia en In Persuasion Nation. Saunders
publiceert onder andere in The New Yorker en McSweeneys en werd in 2013 door Time Magazine opgenomen in de lijst van de
100 meest invloedrijke mensen ter wereld. `Al jaren probeer ik iedereen aan George Saunders te krijgen. Dave Eggers `Tien
december is een warm en grappig boek. [...] Sommige verhalen dansen bijna van plezier. De Groene Amsterdammer `Tien
december toont George Saunders op zijn grappigst, meest revolutionair en indringendst. Authentiek, altijd vindingrijk, en tegelijk
diep menselijk. Jennifer Egan
'De Reuzenkrokodil' is een fantastisch kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen in
kleur van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone
of tablet zie je bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. In de
grootste, bruinste, modderigste rivier van Afrika lagen twee krokodillen met hun koppen net boven het water. Een van de
krokodillen was reusachtig. De andere was niet zo groot. ‘Weet je waar ik vandaag zin in heb voor mijn middageten?’ vroeg de
Reuzenkrokodil. ‘Nee,’ zei de Nietzogrote. ‘Waarin dan?’ De Reuzenkrokodil grijnsde met wel honderd scherpe witte tanden.
‘Voor het middageten,’ zei hij, ‘zou ik vandaag een lekker mals jongetje lusten.’ Terwijl de Reuzenkrokodil allerlei stiekeme
plannetjes bedenkt om zich te vermommen, schakelt de Nietzogrote gauw de hulp van de andere dieren in. Ze willen de
Reuzenkrokodil tegenhouden op zijn jacht naar malse kindertjes... 'De Reuzenkrokodil' is volledig in kleur geïllustreerd door
Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Sinds psychiater Jan Forstner een groot schandaal in de Boskliniek aan het licht heeft gebracht, wordt hij tegen zijn zin als lokale
beroemdheid behandeld door de inwoners van zijn woonplaats Fahlenberg. Dat is dan ook de reden waarom Jan in eerste
instantie niet zoveel aandacht besteedt aan de bos rode rozen die hij opgestuurd krijgt van een anonieme vrouwelijke fan. Hij heeft
wel meer aan zijn hoofd, zoals het vreemde telefoontje van journalist Volker Nowak, die hem diezelfde avond nog wil spreken over
een urgente kwestie. Als Volker nog voor hun afspraak bruut wordt vermoord en zijn fan wel heel opdringerig begint te worden
realiseert Jan zich dat hij verwikkeld is geraakt in een ziek spelletje van een waanzinnige vrouw. Maar wie is zij? Jans zoektocht
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naar de identiteit van de moordenares verandert al snel in een nachtmerrie van paranoia, manipulatie en wreedheid waaruit geen
ontsnapping mogelijk lijkt te zijn...
AmsterdamEDT srl
‘Marías’ grote stilistische vermogen blijkt uit het gemak waarmee hij gedachtestromen en dialogen verweeft om zo de spanning
bloot te leggen tussen wat gezegd wordt en verzwegen.’ Trouw ‘De eerste scène van Denk morgen op het slagveld aan mij is
magnifiek.’ NRC Handelsblad De scenarioschrijver Victor Francés is kortgeleden gescheiden en wordt uitgenodigd voor een
intiem etentje bij Marta, een getrouwde vrouw wier echtgenoot op zakenreis is. Maar nog voordat ze tot hun geplande liefdesspel
over kunnen gaan, wordt Marta plotseling onwel en sterft. Wat moet Victor doen met haar lichaam, wat moet er gebeuren met haar
slapende kind en hoe moet haar echtgenoot op de hoogte worden gesteld? In een winters en nachtelijk Madrid, omgeven door
mist en noodweer, loopt Victor besluiteloos rond. Marías slaagt erin de lezer volledig in zijn ban te krijgen. Hij gaat in op zaken die
ons allen raken: het verzwijgen, het handelen zonder te weten, het verlangen dat maar zelden bevredigd wordt, de verloochening
van degenen van wie we ooit hielden, het afscheid en ten slotte de vergetelheid. Javier Marías bewijst eens te meer hoe
onthullend leugens kunnen zijn en wat de waarheid kan verbergen in deze diepgaande, eigenzinnige en prachtige roman. In de
pers ‘Schitterend bedacht en ingenieus opgezet is deze roman een enorm plezier om te lezen’ La Vanguardia ‘Iedereen die het
geluk heeft op de pagina’s van Denk morgen op het slagveld aan mij te belanden, zal worden gegrepen. Dit boek is onmogelijk
weg te leggen.’ Corriere della Sera ‘Beslist het allermooiste contemporaine boek.’ La Repubblica ‘Het verhaal stroomt als een
psychologische thriller met humoristische en macabere intermezzo’s: de verteller is een meester in zijn vermogen tot ambiguïteit.’
The Independent Times
Hoe fictie werkt is een fonkelend en scherp boek over hoe romans en verhalen in elkaar zitten. Het gaat in op vertelperspectief,
het juiste gebruik van details, hoe een personage wordt opgebouwd, dialogen, realisme en stijl. James Wood, een van de meest
prominente literaire critici van onze tijd, buigt zich over de vraag hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat: het schrijven en lezen van
literaire fictie. Wat bedoelen we precies wanneer we zeggen dat we een personage ‘kennen’? Wanneer is een detail
veelzeggend? Wanneer werkt een metafoor? Hoe waarheidsgetrouw is realisme?
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Een man en zijn eiland. Wanneer de kosmopoliet Cees Nooteboom op zijn geliefde Menorca is, staat hij met beide benen in de vruchtbare
aarde, omgeven door zee, palmen en cactussen. Maar zijn blik strekt zich ook ver voorbij de horizon uit, oplettend en nieuwsgierig als hij is.
Met scepsis kijkt Nooteboom naar een Europa dat dreigt uiteen te vallen, hij overdenkt de dood van David Bowie, hij ziet de sterren en voelt
de vergetelheid. Vijfhonderddrieëndertig dagen uit het leven van een groot schrijver, met zijn dagelijkse zorg voor zijn huis en zijn planten, en
zijn gedachten over de wereld en zijn plek in het universum.
Low Carb Food: 100 deliziose ricette low-carb (Low Carb Cucina) Tutte le ricette con le istruzioni dettagliate.
De vriendinnen Tamara en Dana runnen een zeer speciale B&B op een beeldschoon eiland in de Middellandse zee. De idyllische plek staat
niet in de reisgidsen, heeft geen website, er kunnen maar vijf mensen verblijven en de enige manier om je reservering te bevestigen is door
het tonen van een handgeschreven brief. Eva, Jonas, Olivia, Lisa en Lara zijn de vijf gelukkigen die de reis mogen maken. Ieder van hen
heeft een eigen verhaal, een eigen wens en natuurlijk een eigen verleden... Kan deze unieke vakantie hun leven voorgoed veranderen? De
geheime bed & breakfast is een heerlijke mix van mysterie en ontspanning, inspiratie en romantiek. Na het lezen hoop ook jij dat die ene brief
op je deurmat valt...
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