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De geur van hooi Giorgio Bassani 2018-04-12 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.
Blauwe ogen Joanne Harris 2011-12-20 Op internet kun je worden wie je wilt zijn... Er was eens een weduwe
met drie zoons genaamd Zwart, Bruin en Blauw. Zwart was de oudste, humeurig en agressief. Bruin was de
middelste, timide en saai. Maar Blauw was moeders lieveling. En hij was een moordenaar. B.B. is een 42jarige man die als enige van drie broers nog thuis woont bij zijn moeder. Zijn leven speelt zich grotendeels
online af, op de website badguysrock. Hij noemt zich daar blueeyedboy en beweert een moordenaar te zijn.
Een klein groepje mensen volgt zijn blog en schrijft zelf ook, onder wie Albertine, met wie hij een duister
verleden deelt. Maar schrijven zij verhalen, of gaan de teksten over het echte leven? En als dat laatste het
geval is, wie schrijft dan de waarheid? Door hun verhalen en moorddadige fantasie'n komt de gruwelijke
waarheid over blueeyedboy aan het licht.
Lena's dagboek Lena Moechina 2013-05-16 In mei 1941 begint de zestienjarige Lena met het bijhouden
van een dagboek. Ze schrijft over alles wat een tiener bezighoudt: haar dromen en angsten, haar stille liefde,
Vova, en haar slechte cijfers op school. Maar na de inval van de nazi s maakt haar persoonlijke verhaal
steeds meer plaats voor de oorlog: de honger, de wanhoop, de doden in de belegerde stad. Het dagelijks
leven van de familie Moechina wordt in korte tijd ondraaglijk zwaar, en in Leningrad vallen door honger en
bombardementen tussen de zeshonderdduizend en anderhalf miljoen doden. Op 8 februari schrijft Lena:
`Gistermorgen is mama gestorven. Ik blijf alleen achter. Het dagboek eindigt abrupt op 25 mei 1942, de dag
waarop Lena schrijft dat ze denkt dat ze geëvacueerd zal worden. Lena s dagboek werd in 1962 door een
onbekende naar het Staatsarchief gebracht en werd ontdekt door een historicus aan de Universiteit van SintPetersburg, die een treﬀende vergelijking maakte met het dagboek van Anne Frank. Hij ging er vanuit dat
ook Lena was overleden. Uiteindelijk blijkt dat Lena Moechina de oorlog overleefd had.
Sette, settimanale del Corriere della sera 1997
Perfecte akoestiek Daria Bignardi 2014-10-02 Op een koude ochtend in december gaat in het huis van
Arno Cange onverwacht de wekker. De kinderen slapen nog, maar de tafel is gedekt voor het ontbijt. Arno
vindt daar een brief van zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten,
zonder uit te leggen waarom en waar ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn kinderen
moet zorgen, met de hulp van zijn humeurige en onhandige moeder, probeert hij erachter te komen waarom
Sara is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de liefde
van zijn leven, ooit terugzien?
Jacovitti Proibito. Kamasultra Benito Jacovitti 2015
Wraak Lotte Hammer 2011-05-09 DEEL 2 IN DE HOOFD-INSPECTEUR KONRAD SIMONSEN-REEKS De
koelbloedigste seriemoordenaar van Denemarken is eindelijk opgespoord. Er is één probleem: de politie
heeft geen enkel bewijs. Hoofdinspecteur Konrad Simonsen van de politie in Kopenhagen wordt naar een
plaats delict in Groenland gestuurd. Daar is het lijk van een jonge Deense vrouw gevonden, Maryann
Nygaard. De leeftijd en het uiterlijk van het slachtoﬀer en de modus operandi van de moordenaar roepen bij
Simonsen de huiveringwekkende herinneringen op aan een andere moordzaak waar hij tien jaar geleden bij
betrokken was. De toenmalige hoofdverdachte beweerde onschuldig te zijn en pleegde kort na zijn
veroordeling zelfmoord. Heeft Simonsen een onschuldig man de dood in gejaagd? Zijn team duikt in alle
recente onopgeloste dossiers waarin jonge vrouwen met een vergelijkbaar uiterlijk als vermist werden
opgegeven. Wat ze op het punt staan te ontdekken is zo schokkend dat ze, naarmate hun onderzoek vordert,
steeds minutieuzer in de gaten worden gehouden door de werknemers van de Deense premier zelf. Dit
weerhoudt junior-inpecteur Pauline Berg er echter niet van om deze zaak in haar eentje te willen oplossen.
Met alle gevolgen van dien... '**** [Een spannende thriller] die tot op de laatste pagina weet te boeien.' –
Nu.nl ‘**** Een buitengewoon spannende thriller. Vakkundig verteld en met boeiende personages. De
Hammers hebben met Wraak aangetoond geen eendagsvliegen te zijn.’ – De Telegraaf
De Midasmoorden Pieter Aspe 1996
Eeuwig de jouwe Daniel Glattauer 2014-07-31 Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af.
Judith, midden dertig en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de
droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen van de aandacht
van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn
voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem
uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat
steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op
onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis verandert in
een psychothriller die Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
Een kopersmarkt Anthony Powell 1987
Zeven kleine criminelen Christian Frascella 2019-04-12 Zeven twaalfjarige jongens beramen de overval
van de eeuw. De leider van de groep, Billo, heeft een plan: 'We leggen het aan met de serveerster uit het
café, stoppen een slaappil in de koﬃe die bestemd is voor de beveiliger van de bank en we worden allemaal
rijk!' Aan alles wordt gedacht: neppistolen, bivakmutsen, een vluchtplan en natuurlijk de slaappil. Waar de
zeven kleine criminelen echter niet op hebben gerekend is de terugkeer van 'de Mexicaan'.
Panorama 1977-12
Schaduwen in de schemering Henning Mankell 2013-01-14 Ontroerend en geestig boek over een jongetje dat
een Mirakel meemaakt ... Joel woont samen met zijn vader Samuel in een plaatsje in het koude noorden van
Zweden. Joels moeder is weggelopen toen hij nog heel klein was en sindsdien zorgt Joel voor zichzelf en voor
zijn vader. Op een dag beleeft Joel een heus Mirakel – hij wordt door een bus overreden en komt daar zonder
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één schrammetje onder vandaan. Joel raakt ervan overtuigd dat het Mirakel een teken is dat hij goede daden
moet gaan verrichten, maar dat blijkt helemaal nog niet zo gemakkelijk te zijn ... Integendeel, door Joels
goedbedoelde inspanningen raken niet alleen zijn vader, maar ook andere dorpsgenoten in de problemen.
Noem me Brooklyn / druk 1 Eduardo Lago 2009-02-20 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.
De laatste Weynfeldt Martin Suter 2009
Ideale buren Brenda Novak 2011-10-07 Het is een prachtige, zonnige dag in mei, en Samantha Duncan ligt
zich te pletter te vervelen bij het zwembad in haar achtertuin. Haar moeder, Zoe, is op haar werk; van haar
neurotische aanstaande stiefvader mag ze nergens aankomen, en omdat ze de ziekte van Pfeiﬀer heeft, is ze
gedwongen thuis te blijven van school. Ze is dan ook blij als ze de buurvrouw hoort thuiskomen. Misschien
heeft Tiﬀany wel tijd om even met haar te kletsen. Privédetective Jonathan Stivers van De Laatste Linie
wordt gevraagd om Zoe Duncan te helpen bij het opsporen van haar spoorloos verdwenen dochter. Omdat
niemand iets heeft gezien of gehoord en er geen enkel spoor is, is hij ervan overtuigd dat Sam door iemand
uit haar naaste omgeving is ontvoerd. Maar zelfs hij weet niet hoe dichtbij Sam is, tot hij begint te
vermoeden dat de keurige buren misschien niet zo netjes zijn als ze doen voorkomen...
Stille sprekers Andres Neuman 2014-01-09 Lito is net tien, heeft bijna het absolute record verbroken van
World Force Rally 3 en is er zeker van dat hij het weer kan beïnvloeden door er zich op te concentreren. Zijn
vader Mario neemt hem mee op een roadtrip in een truck die de naam Petrus draagt. Wat Lito niet weet, is
dat dit wel eens Mario s laatste reis zou kunnen worden: hij is ernstig ziek. Elena, de moeder van Lito, blijft
alleen thuis achter. Als een bezetene zoekt ze houvast in boeken, waarin ze passages over ziekte en rouw
onderstreept en van kanttekeningen voorziet. Plotseling stort ze zich in een heftig en pijnlijk avontuur dat
haar weer doet voelen dat ze een lichaam heeft en dat ze leeft. Stille sprekers is een rauwe, maar
tegelijkertijd tedere roman over seks en dood, over rouw en de troost van woorden. Maar vooral is het een
intens eerbetoon aan iedereen die ooit een geliefde heeft moeten verplegen.
Symbolen en allegorieen / druk 1 Matilde Battistini 2008-08 Encyclopedie van symbolen in de westerse
kunst van de Middeleeuwen tot nu, zowel uit de klassieke mythologie als uit de christelijke traditie.
Vervolging Alessandro Piperno 2012-04-27 Het gezin van de beroemde oncoloog Leo Pontecorvo zit aan de
maaltijd wanneer hij zichzelf terugziet op het achtuurjournaal. Hij wordt verdacht van het schrijven van
perverse brieven aan het twaalfjarige vriendinnetje van zijn zoon Samuel. Hij sluit zich op in het souterrain,
in afwachting van de politie. Leo's leven vertoonde al eerder barsten: hij werd beschuldigd van fraude en
corruptie. Nu wordt hij publiekelijk aan de schandpaal genageld. Er lijkt hem niets anders te resten dan te
vluchten voor wat hem het dierbaarst is: zijn familie.
Angst voor de nacht Jeﬀery Deaver 2012-12-11 Psychopaat Michael Hrubek ontsnapt uit een inrichting met
maar één doel voor ogen: Lis Atcheson vinden. Deze vrouw heeft tegen hem getuigd toen hij voor moord
terechtstond. Vier mannen openen ieder voor zich, en om geheel eigen redenen, de jacht op Michael: een
premiejager, die de uitgeloofde beloning goed kan gebruiken; de directeur van de inrichting, die tegenover
de politie heeft verklaard dat Michael ongevaarlijk is; zijn psychiater, voor wie de ontsnapping het einde van
zijn carrière kan betekenen en Lis' echtgenoot, die koste wat het kost Michael wil doden voordat Lis het
volgende slachtoﬀer wordt. Maar Michaels geest, hoe verwrongen ook, is op één punt helder: het
monsterlijke geheim dat hij met zich meedraagt is geen waandenkbeeld. En hij weet dat hij Lis moet vinden
voordat de anderen hem te pakken krijgen.
De lessen van mevrouw Lohmark Judith Schalansky 2012-12-11 'Eigenlijk doe je Judith Schalansky (1980)
tekort door haar schrijver te noemen; ze is ook illustrator, typograaf en vormgever en geeft les in graﬁsche
vormgeving.' - VPRO Gids 'Prachtig boek vol waanzinnige karakterschetsen, heel veel humor en een feest
van herkenning voor iedereen die in het onderwijs werkt.' - Vives 'Met haar ironische kijk en speelse aanpak
weet Judith Schalansky grote thema's te raken.' - De Telegraaf 'Spannende en geestige roman over controle.
Volgens onze oosterburen het beste boek van het jaar.' - Linda 'Een bijzonder slecht functionerende
biologielerares is de heldin van een schitterend eigenzinnige Duitse roman.' - Trouw Letter & Geest 'Judith
Schalansky heeft met De lessen van mevrouw Lohmark een kleine Oost-Duitse geschiedenis geschreven die
zich kan meten met de grootste romans op dit gebied. - FD Persoonlijk 'Prachtig' - Wegener 'Ontroerend
psychologisch meesterwerk' - JAN ‘Een bijzonder en mooi vormgegeven verhaal [...] Prachtige illustraties.’ –
Flow
Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis Anne Frank 2005 Bundel verhalen die de auteur
schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944, waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden.
Vanaf ca. 12 jaar.
Passie voor het spel Sylvia Day 2016-10-11 Christopher, berucht om zijn onverzadigbare lust, is weer een vrij
man. En dit keer heeft hij een missie: de enige vrouw die net zo genadeloos is als hij versieren, verleiden en
misleiden. Maar Maria kent dit spel ook en blijft hem altijd één stap voor. Tot de twee tegenover elkaar
komen te staan en exact aan elkaar gewaagd blijken te zijn.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen
stapt, valt Luka ﬂauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op
een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar
later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken
de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en
belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
De veertiende eeuw Sandra Baragli 2006
De weg naar Vlaanderen Claude Simon 1987 Experimentele beschrijving in de traditie van de "nouveau
roman" van een episode uit de Tweede Wereldoorlog.
Argo Antonio J. Mendez 2012-10-16 Teheran, 1979. Een groep islamitische studenten en militanten gijzelt 66
Amerikanen in de VS-ambassade. Zes andere Amerikanen, die op dat moment niet in de ambassade zijn,
weten onder te duiken. CIA-agent Tony Mendez bedenkt een even geniaal als complex reddingsplan: hij
probeert de zes als medewerkers van de ﬁctieve scienceﬁctionﬁlm ARGO Iran uit te krijgen. Het wordt de
spectaculairste en spannendste reddingsoperatie van de CIA uit de geschiedenis.
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