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La Gerusalemme liberata
Een krachtig literair debuut dat het menselijke aspect van geweld en armoede belicht Een bestseller in Spanje - vijf herdrukken
binnen een maand - en de roman zal in 24 landen verschijnen Caracas, Venezuela. Adelaida Falcón staat voor een open graf.
Ze is helemaal alleen, buiten het gezelschap van de begrafenisondernemers en een priester dan, en begraaft haar moeder, de
enige familie die ze ooit had. Verdoofd door rouw keert ze terug naar het appartement dat zij en haar moeder deelden. Elke
nacht verzegelt ze de ramen met tape om te voorkomen dat het traangas waarmee de demonstranten buiten worden
bestreden naar binnen komt. Als plunderaars die zich voordoen als revolutionairen haar huis willen bezetten, verweert
Adelaida zich en wordt ze in elkaar geslagen. Het is het begin van een gevecht om te overleven in een land in vrije val, waar
geweld en anarchie de boventoon voeren en burgers tegen elkaar worden opgezet. Nacht in Caracas is het krachtige verhaal
van een vrouw die wordt geconfronteerd met de meest extreme omstandigheden en een ijzingwekkende herinnering aan hoe
snel sociale omstandigheden kunnen veranderen, overal, op ieder moment. De pers over nacht in Caracas ‘Hoge literatuur die
stamt uit woede en ontworteling. Precies de plek waar goede verhalen vandaan komen.’ La Razón ‘Een uitstekende
beschrijving van de tegenstelling tussen de wil om te leven en de afkeer van de realiteit.’ Heraldo de Aragón ‘Een samenspel
van geweld en schoonheid.’ Vozpópuli ‘De literaire knaller van het jaar.’ El Confidencial ‘Een indrukwekkend boek.’ La
Ventana, Cadena SER ‘Dit boek zal overal voor gesprekken zorgen en bejubeld worden. Dit belooft de roman van het jaar te
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worden.’ Más de uno, Onda Cero ‘Sainz Borgo gebruikt metaforen die tot leven komen, heeft een verfijnde smaak en schrijft
intellectueel uitdagend.’ Babelia ‘Een magistrale roman.’ La Reppublica

Dood kalm
Het Tweede Legioen zit middenin een campagne om het zuidwesten van Engeland te veroveren. Rome heeft een alliantie met
Verica, de leider van de Gallische stam de Atribati. Centurions Macro en Cato krijgen de taak de strijders van de stam te
trainen, zodat ze de grens beter kunnen verdedigen. Op papier zijn de Atribati trouw aan Rome, maar er is veel weerstand
tegen de Romeinen onder de strijders. Macro en Cato moeten de loyaliteit van de Atribati verdienen en het onrustige
grensgebied verdedigen. Ze staan voor de grootste uitdaging van hun leven.

Pragmatische antropologie
Via dell'impero rivista mensile di cultura e d'arte
De man die van vrouwen hield
Voor een dagblad geschreven reportage van de wielerronde van Itali
beeld van de tijd en van het leven van de renners oproept.

van 1949, waarin de verweving van feiten en fictie een

De ronde van Itali
Op een dag in mei 2015 reist de 69-jarige Ivo Brandani ziek van Ca ro terug naar Rome. In Egypte heeft hij in het diepste
geheim gewerkt aan een opdracht van een multinational: het koraalrif in de Rode Zee, dat door vervuiling en uitputting aan het
afsterven is, vervangen door een rif van synthetisch materiaal. Op zijn terugreis trekt zijn leven aan zijn koortsige geestesoog
voorbij: de decadentie van de jaren 2000, de hypocrisie van de jaren negentig, en verder terug in de tijd de studentenprotesten
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in de jaren zestig, de ontdekking van liefde en seks, de harde jaren van zijn kindertijd onmiddellijk na de Tweede
Wereldoorlog. Wanneer hij de balans opmaakt, moet hij gedesillusioneerd constateren dat in die bijna zeventig jaar van vrede
Europa volop kansen heeft gehad om de wereld een betere plaats te maken, maar dat er niets van terecht is gekomen. En de
verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij hem, en mensen als hij. Zij waren onverschilligen, conformisten, zij kozen de
makkelijkste weg. Messcherp en genadeloos vertelt deze roman het verhaal van een land, van het westerse continent, van
ons. Het is het verhaal van de middenklasse met haar zwaktes en ambities, haar enthousiasme en verveling, haar goede
bedoelingen en gemakzucht, het verhaal van wat we ooit wilden en wat we uiteindelijk zijn geworden.

Steenkoud
Hero & Leander
Drie zussen bewonen ieder een van de drie overgebleven appartementen van een statig palazzo in Cagliari, dat ooit in zijn
geheel eigendom was van hun adellijke familie. Noemi, de oudste zus, droomt ervan het verloren bezit terug te kopen en te
restaureren. Maddalena, de middelste, droomt van een zoon maar raakt niet zwanger, terwijl de jongste alleen van de liefde
droomt.

Koninklijke hoogheid
Getrouwe bewerking van het bekende sprookje over Hans en Grietje. Vierkant pop-up boek met warme groen- en bruintinten.
Vanaf ca. 5 jaar.

Fingal
Rüdiger Safranski is een van de grootste biografen van onze tijd. E.T.A. Ho?mann. Het leven van een sceptische fantast is zijn
eerste biografie, verschenen in 1984 en nu voor het eerst vertaald in het Nederlands. Het achttiende-eeuwse Duitse genie
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) was schrijver, jurist, componist, dirigent en tekenaar. Hij wordt beschouwd als
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een van de belangrijkste auteurs van de Romantiek. In Nederland is hij vooral bekend om zijn invloed op Gerard Reve, Louis
Couperus en Simon Vestdijk. Zijn vaak sinistere werk inspireerde ook Edgar Allan Poe en Tsjaikovski. Safranski geeft een
compleet en levendig beeld van dit wonderkind en veelzijdig kunstenaar.

De verkoper
Gedicht over een tragische liefdesgeschiedenis rond de Hellespont in de late oudheid.

Cupido cruciatus
Thea’s carrière als fotograaf heeft een enorme vlucht genomen, maar ondanks al het succes geeft het haar niet de voldoening
die ze zoekt. Ze hangt haar fototoestel aan de wilgen en trekt zich terug op het Engelse platteland. Maar als ze tijdens een
vakantie in de Provence de sexy Ierse schilder Rory ontmoet, begint haar artistieke bloed toch weer behoorlijk te bruisen.
Thea is enorm onder de indruk van het werk van de charismatische Ier, en is vastbesloten zijn schilderijen bekend te maken
bij het grote publiek. Dat Rory ook nog eens waanzinnig aantrekkelijk is en bovendien gezegend is met een heel grote dosis
van de spreekwoordelijke Ierse charme, heeft er natuurlijk helemaal niets mee te maken. Dus als ze dat maar vaak genoeg
tegen zichzelf zegt, gaat ze het vast zelf ook wel eens geloven

Statische gedichten
Wanderlust
Personal shopper Annie Valentine staat op het punt door te breken: ze mag een glamoureus makeover-programma
presenteren op televisie. Helaas komt ze er te laat achter dat het ongelooflijke lowbudget-tv is. Ze wordt betaald met
spiegeltjes en kralen, en haar shopbudget is zero. Kan ze iets met spullen uit de kringloopwinkel als ze eigenlijk droomt van
Prada? Terwijl Annie moet roeien met de riemen die ze heeft, zit haar vriend Ed thuis. Ontevreden. Hij wil meer van Annies
tijd. Tijd als stelletje. Misschien wil hij zelfs wel een kind. Maar of de hyperactieve, superambitieuze Annie daar wel op zit te
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wachten

Ik en zelf
Lofspreuken op de glasarchitectuur uit 1914 door een Duitse schrijver/kunstenaar (1863-1915).

Ruimten rondom / druk 2
Wandelen is waarschijnlijk de meest simpele en dagelijkse bezigheid die we kennen. In een wereld waar het steeds
makkelijker is geworden om ons snel en zonder fysieke inspanning te verplaatsen, laat cultuurhistorica en bekroonde
bestsellerauteur Rebecca Solnit ons zien hoe belangrijk het is om te lopen, nietig te zijn in een eindeloos landschap, te
wandelen zonder te weten waarnaartoe, of te verdwalen in een stad. Solnit verbindt de evolutie van het menselijk lichaam –
ons vermogen om rechtop te staan en ons voort te bewegen – met de belangrijkste wandelaars uit de geschiedenis en
literatuur: van Kierkegaard, Thoreau en Gary Snyder tot Jane Austens romanpersonage Elizabeth Bennet. Wanderlust is een
fascinerend, persoonlijk portret waarin Solnit de diepgaande, onlosmakelijke relatie tussen wandelen en denken blootlegt.
‘Solnit is briljant en de sociale kwesties waar ze over schrijft zijn zeer urgent.’ DE CORRESPONDENT Over Wanderlust :
‘Radicaal, menselijk, humoristisch, hartstochtelijk en belangrijk.’ ALAIN DE BOTTON ‘Een schrijver met verrassende frisheid
en precisie.’ NEW YORK TIMES BOOK REVIEW ‘Ik loop van kust naar kust dus neem ik Rebecca Solnits diepgravende en
fascinerende Wanderlust mee om me te laten inspireren.’ THE OBSERVER ‘Magistraal.’ THE GUARDIAN ‘Deze aangename
en verhelderende geschiedenis van het wandelen ontvouwt zich als een gesprek met een bijzonder goed ge nformeerde en
breed geori nteerde medewandelaar.’ PUBLISHERS WEEKLY ‘Het thema van Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij
ermee doet is ronduit fascinerend.’ L.A. WEEKLY

Dom Carlos
Glasarchitectuur
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Nacht in Caracas
La sottile linea dell'amore. Reverie series
43 n.Chr.: centurio Marco trekt met het Tweede Legioen op tegen de Brittanni rs. Al snel stuiten ze op de eerste hindernis:
een brede rivier met op de andere oever versterkingen waarachter de barbaren zich verschanst hebben. De Brittanni rs
compenseren hun primitieve strijdwijze met een ongelooflijke moed en onverzettelijkheid. Samen met zijn tweede man Cato
staat Marco voor de steeds moeilijkere taak de Brittanni rs zo snel mogelijk te verslaan. Het echte gevaar komt echter uit een
andere, onverwachte hoek. De bloedige strijd tegen de dappere barbaren, de tegenslag die Cato en Marco ondervinden en de
op de achtergrond slepende samenzweringen maken ook het tweede deel uit de Adelaar-reeks bloedstollend spannend.

Het leven in tijden van vrede
Verhandeling door de Duitse filosoof (1724-1804) over de praktische eigenschappen van de mens zoals zelfbewustzijn,
verstand, geheugen, smaak en emoties.

De adelaar en de wolven
Frans-Indochina, 1952. Sinds het overlijden van haar moeder leeft de achttien jaar oude half Franse, half Vietnamese Nicole in
de schaduw van haar knappe oudere zus Sylvie. Wanneer hun vader de leiding over het familiebedrijf, dat zich specialiseert in
zijde, overdraagt aan Sylvie, krijgt Nicole een verwaarloosde zijdewinkel in de Vietnamese wijk van Hanoi. In dat gedeelte van
de stad wemelt het echter van de strijdlustige rebellen, die koste wat het kost een einde willen maken aan de Franse
overheersing. Voor de eerste keer in haar leven staat Nicole recht tegenover de corruptie van het koloniale bewind - en de
betrokkenheid van haar eigen familie beangstigt haar tot op het bot Tr n, een welbekende Vietnamese rebel, lijkt een ideale
uitweg te bieden uit haar problemen. Tegelijkertijd blijkt Marc, een charmante Amerikaan, de man te zijn van wie ze altijd al
heeft gedroomd. Maar wie kan ze vertrouwen in een wereld waarin niets is wat het lijkt? Dinah Jefferies' nieuwe roman is een
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aangrijpende, onvergetelijke vertelling over een vrouw die gevangenzit tussen twee werelden. Dinah Jefferies werd in 1948 in
Maleisi geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor ZuidoostAzi . Pas in 2014 publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid van de tropen, en in 2015 haar tweede, de bestseller De
vrouw van de theeplanter. De dochter van de zijdekoopman is haar derde roman. Dinah Jefferies woont met haar man in
Gloucestershire. 'Nicole is een ongelooflijk kwetsbare en toch sterke vrouw, en je vraagt je de hele tijd af wat jij zou doen als je
in haar schoenen stond.' DAILY EXPRESS 'Wees voorbereid om omvergeblazen te worden door dit boek. Dinah Jefferies
heeft een wonderbaarlijke gave voor het cre ren van een andere plek en tijd met rijke beschrijvingen, vol kracht en intensiteit.'
KATE FURNIVALL 'Dit boek is een schitterende beschrijving van het koloniale Vietnam op de drempel van een nieuw tijdperk.
Ik kon de vochtige lucht voelen, de zoete geur van de frangipaneboom ruiken. Jefferies schrijft met ontzettend veel spanning,
en sluit haar ogen niet voor de harde realiteit van de oorlog.' LUCINDA RILEY Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale
boek; mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' SANTA MONTEFIORE

Leonardo da Vinci
Speelse uitweidingen over onze beleving van het begrip 'ruimte'.

E.T.A. Hoffmann
Namens de dingen
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 Veneti . De ‘werkelijke’ ervaringen van de ontdekkingsreiziger en de interpretatie van de keizer worden
verweven in een bloemrijke beschrijving van onzichtbare droomsteden.

Proust
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De onzichtbare steden
Gravin van de hemel
Gedichtenbundel van de Duitse dichter (1886-1956) met vertaling.

Stoppen met shoppen
Dall’autrice del bestseller Il mio sogno proibito Un fenomeno editoriale da oltre 100.000 copie Reverie Series Dall'autrice del
bestseller Non dirmi un'altra bugia Tutto cambia in un batter d’occhio. Tutta la mia vita come l’ho sempre conosciuta ormai non
c’è più. Tutti i segreti sono stati rivelati e le promesse fatte sono state disattese irrimediabilmente. La mia famiglia non sarà
mai più quella di prima. Così, quando Nicholas Fairfield torna nella mia vita come se non se ne fosse mai andato, io divento
matta. Sono fuori di me. Ma anche eccitata. Dentro il mio cuore c’è una battaglia all’ultimo sangue e non capisco chi vincerà.
Nonostante la mia confusione, voglio stare con lui. Lo amo. Questo non significa che non sia pericoloso. Qualcuno farà di tutto
per allontanare Nicholas da me. E io so solo che non devo lasciarlo andare mai più La travolgente serie dall’autrice bestseller
di New York Times e USA Today che ha conquistato le lettrici Odio l’ottovolante al luna park, ma adoro sentirmi
sballottare il cuore così!
Una serie che mi sta facendo innamorare di Nick!
Ho amato ogni singola pagina di questo
romanzo. Vorrei che questa storia non finisse mai. Monica MurphyÈ autrice di diversi romanzi, bestseller del New York
Times e di USA Today . Oltre all’acclamata serie One Week Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità,
Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton Compton
ha pubblicato con successo anche la Private Club Series (Non posso fare a meno di te, Ti odierò fino ad amarti, La risposta è
amore e Scommettiamo che sarà per sempre?). Con Il mio sogno proibito inizia una nuova saga, la Reverie Series, incentrata
sull’amore di Nick e Reverie Hale.

La sottile linea dell'amore
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‘Nicholls boek is een zuivere biografie, vol met zorgvuldig onderzochte en soms weinig bekende feiten, meesterlijk door
ineengevlochten. Vanaf de eerste bezoeken aan de plaatsen waar Leonardo’s vroegste jeugd zich heeft afgespeeld tot het
relaas van zijn laatste jaren in Frankrijk is Nicholl uiterst gevoelig voor alles dat ons in aanraking kan brengen met de mens
Leonardo. Hij wil die dingen weten die haast onmogelijk zijn om te weten te komen en die zo bij iemand horen: hoe sprak hij,
hoe gedroeg hij zich, hoe betuigde hij zijn liefde, wat voor gevoel voor humor had hij? (Leonardo schijnt graag moppen verteld
te hebben, die nogal plat zijn opgeschreven in zijn aantekenboeken []) Meer biograaf dan kunstcriticus spendeert Nicholl niet
veel tijd aan de schilderijen en tekeningen, hij gebruikt ze hooguit om aanwijzingen uit te putten om Leonardo’s leven te
reconstrueren.’ Alexander Nagel, Washington Post

De overwinning van de adelaar
Reizen en lotgevallen van Kapitein Hatteras
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype
zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Steenkoud Het is zijn eerste werkdag na een lange afwezigheid. Een
slechter begin kan inspecteur Logan McRae zich niet wensen. In een greppel wordt het lichaam van een driejarig kind
gevonden. Het is gewurgd, mishandeld en al een hele tijd dood. Terwijl de regen in sneeuw overgaat worden er meer dode
slachtoffertjes gevonden. De wel heel accurate berichtgeving in een lokale krant duidt op een lek binnen het politiekorps. Maar
niet alleen de reputatie van het politiekorps staat op het spel. Als de kleine Jamie McCreath wordt ontvoerd, moet Logan alles
op alles zetten om een volgende tragedie te voorkomen…

Ik zonder jij
Een jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Lilah MacDonald – mooi, eigenzinnig en geweldig in zoveel opzichten
dat ik er geen woorden voor heb. De vrouw die me weer leerde leven. Lilah, die me zoveel gaf, maar die toch iets voor me
verborg. Een geheim dat mijn hart zou breken. Mijn naam is Callum Roberts, en dit is ons verhaal. Ik zonder jij is een prachtige
roman over verliefd worden als je het niet verwacht. Callum en Lilah ontmoeten elkaar en weten dat ze soulmates zijn. Maar
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hun liefde speelt zich af in geleende tijd. Een roman over een grootse liefde en over een hartverscheurend geheim. ‘Een
geweldige combinatie van emoties, echte liefde, geheimen, een lach en een traan.’ Sky’s Book Corner ‘De mooiste
beschrijving van verliefd worden die ik ooit heb gelezen.’ GirlsLoveToRead

De ontdekking van Parijs / druk 1
Keizer van Rome
Nog geen paar maanden geleden was brigadier Logan McRae nog de held van het politiekorps. Toen maakte een mislukte
inval waarbij een colllega zwaar gewond raakte een einde aan zijn gouden toekomst. Logan werd overgeplaatst naar het
falende team van de cynische inspecteur Steel.Nu betekent de vondst van het levenloze lichaam van een prostituee de start
van alweer een belabberde dag. Dan worden er nog zes lijken worden gevonden in een afgebrande woning waarvan alle
ramen en deuren zijn dichtgetimmerd. Het lijkt de kans bij uitstek om te bewijzen dat Logan niet thuishoort in Steels unit. Maar
dan duikt er een tweede vermoorde prostituee op.

De dochter van de zijdekoopman
Prozagedichten over het leven der dingen.

Hans en Grietje / druk 1
De kunstminnaar
Vespasianus heeft van keizer Nero opdracht gekregen om de opstand in Judeae neer te slaan. Hij weet dat als hij succes
heeft, hij het risico loopt dat de onvoorspelbare Nero jaloers op hem wordt, met alle gevaren van dien. Maar ook het
vertrouwen van zijn mannen en zijn zoon Titus staan op het spel. Vespasianus hoopt als held naar Rome terug te keren.. In de
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tussentijd blijkt dat Nero zelfmoord heeft gepleegd. Rome gaat gebukt onder de gewelddadige strijd tussen de wrede Aulus
Vitellius en de nobele Marcus Salvius Otho. Maar de troon is nog steeds leeg en met een eigen leger lijkt de tijd rijp voor
Vespasianus. Gaat de lang geleden gedane voorspelling van de waarzeggers uitkomen? Zal het Vespasianus eindelijk lukken
om keizer van Rome te worden?

Die Schlafwandler
Billy Sweeney is verkoper van schotelantennes. Zijn werk is houvast, tot zijn jongste dochter, Maeve na een gewelddadige
overval in coma raakt. Als een van de vier daders ontsnapt, maakt Sweeney zich op voor een bloedstollende wraakactie. Met
een wrang gevoel voor humor weet O'Connor de lugubere mentale oorlog tussen de twee mannen tot een onvermoed einde te
voeren. De verkoper is een zwartgallige biecht en een psychologische thriller, maar ook een weemoedig verslag van een
hartstochtelijke liefde.
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