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Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij
heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij
doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn
herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en
samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis als
de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke bewoners.
Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef die van
Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens
namen voorgoed een andere wending, om na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een
intense roman over verlies en hoop.
Pietro is veertien en lijdt aan het syndroom van Asperger. Het is voor hem moeilijk om met de buitenwereld te
communiceren, maar in zijn tekeningen beeldt hij alles uit wat hij ziet, met veel oog voor detail. Hij vormt een
gemakkelijk doelwit voor de jongens in zijn dorp. Vlak nadat Pietro weer eens is gepest, verdwijnt een van de
pestkoppen. Een paar dagen later verdwijnen er nog meer jongens van het groepje, evenals Pietro's broer.
Wanneer Alice, Pietro's lerares, hem vraagt een tekening te maken van wat er voorgevallen is, ziet ze een
veronntrustend detail: op de tekening staat een oude man, in het zwart gekleed, met witte schoenen en een
wandelstok. Alice kent deze oude man goed: hij komt voor in haar nachtmerries, het is de verslinder.
De muis met de groene staart
Il calendario dell'Avvento. Con cartamodelli e spiegazioni
Catalogo generale della libreria italiana ...
De kleine kerstman gaat op reis / druk 1
Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini
Een afgedankte speelgoedclown weet uit de vuilnisbak te ontsnappen en zwerft door de stad op zoek naar een vriendje.
Tekstloos prentenboek met snelle pentekeningen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke
vriendschap. Voor fans van Reisverslag van een kat Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een
humoristische en emotionele roman over de hechte band tussen een vrouw en haar hond. Honden zijn de trouwste
metgezellen. De hond Tassen luisterde naar slechts één persoon: de oude majoor Thorkildsen. Wanneer die overlijdt zijn hij en
mevrouw Thorkildsen op elkaar aangewezen. Tassen rouwt en eet te veel, en mevrouw kijkt steeds vaker te diep in het glaasje.
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Elke avond vertelt ze aan Tassen het verhaal van de beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen en hoe die met
een roedel honden de Zuidpool bereikte na een tocht vol ontberingen. Hun rust wordt verstoord door de komst van mevrouw
Thorkildsens zoon en schoondochter. Die willen haar laten opnemen in een verzorgingshuis en zelf hun intrek nemen in de
riante woning. Wat moet er dan van Tassen terechtkomen, vraagt mevrouw zich verontrust af. Geïnspireerd door het verhaal
van Amundsen geeft ze het niet zomaar op. Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een
hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke vriendschap, voor fans van Reisverslag van een kat. Zowel sprankelend als
melancholisch: over ouder worden en trouw zijn aan jezelf en elkaar. Lezersreacties: 'Een roman over eenzaamheid,
vriendschap, sterfelijkheid en de zin van het leven. Zeer aanbevolen voor dierenliefhebbers.' 'Ik heb er ontzettend van
genoten. Tassen en zijn observaties zijn hilarisch.'
het ware verhaal van een meervoudige moord en zijn gevolgen
Il Decamerone di messer Giovanni Boccaccio cittadino fiorentino
Billy Summers
Doelwit Amerika
Mijn naam is Nina
Van de mede-auteur van American Sniper. Als het meedogenloze Tsjetsjeense terroristen lukt om een
Russisch kernwapen uit de Koude Oorlog over de Mexicaans-Amerikaanse grens te smokkelen, ziet de
president zich tegen zijn zin gedwongen de enige eenheid te heractiveren die geschikt is hen te stoppen:
marine SEAL-sluipschutter Gil Shannon en zijn team van SEALs en Delta Force. In Doelwit Amerika zijn Gil
en zijn team herenigd als een onofficiële Special Ops-eenheid die tegen de klok moet racen om het land
te redden van nucleaire vernietiging.
Nog drie jaar lang heb ik alles geprobeerd om weer fit te worden. Werkelijk alles. Ver voorbij de
pijngrens. Maar het was voorbij. Sterker nog, ik was uiteindelijk al blij als ik weer zonder al te veel
pijn naar de bakker kon lopen. Dat heeft erin gehakt. Alles waar ik van droomde was weg. Drievoudig
Europees voetballer van het jaar. Eenmaal Wereldvoetballer van het jaar. Drie Europa Cups, twee
wereldbekers, twee UEFA Super Cups, Europees Kampioen met het Nederlands Elftal in 1988 en talloze
landskampioenschappen met zowel Ajax als AC Milan. Marco van Basten is een van de grootste voetballers
aller tijden, maar is voor velen altijd enigszins een mysterie gebleven, een enigma, iemand die
ogenschijnlijk nooit het achterste van zijn tong liet zien. Intelligent, analytisch sterk, welbespraakt,
maar uiterlijk onbewogen, wellicht zelfs emotieloos. Misschien is het rijping, is het de rust, omdat ik
gestopt ben in de voetballerij. Ik weet het niet. Maar ik voel dat dit een goed moment is om mijn
verhaal te vertellen. Vanuit mijn perspectief. Mijn waarheid. Het verhaal dat ik nog nooit verteld heb.
Waarin ik dingen recht kan zetten. Ik zal niemand sparen. Mezelf al helemaal niet. De tijd is rijp.
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BASTA is de rauwe, eerlijke, maar vooral ook zeer onthullende autobiografie van Marco van Basten. Het
complete verhaal over zijn jeugd, de ingewikkelde relatie met zijn ouders, zijn carrière - de gekte in
Italië, het ek '88, het mislukte wk '90 - zijn relatie met Johan Cruijff, het pijnlijke verhaal van de
enkel, financiële tegenslagen, talloze successen en evenzovele dieptepunten.
de verslinder
Natale creativo. Con calendario dell'Avvento
Giornale della libreria
Calendario dell'Avvento. Percorso quotidiano per arrivare al Natale. Con CD Audio
Catalogo dei libri in commercio

Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in
stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Instructief boek waarin allerlei voorwerpen uit het dagelijks leven, op onderwerp gerangschikt en van duidelijke
afbeeldingen voorzien, met name genoemd worden. Geschikt om het taalgebruik te stimuleren. Vanaf ca. 4 jaar.
Il mio calendario dell'Avvento
Kinderbijbel in 365 vertellingen / druk 13
Tomte en de vos
Il presepe pop-up. Calendario dell'Avvento. Ediz. illustrata
Schilder van stilte
Het meeslepende verhaal van de familie Tran. Een levendig portret van vier generaties in Vietnam in de twintigste eeuw. De jonge Huong
groeit op tijdens de oorlog in Vietnam. Haar ouders en ooms hebben zich aangemeld bij het leger en vertrekken via de Ho Chi Minh-route om
te vechten tegen het Amerikaanse leger. Huong blijft met haar oma achter in Hanoi. Het dagelijks leven is moeilijk, maar haar oma, geboren
in 1920, vertelt Huong haar eigen levensverhaal. Over de Franse bezetting van Vietnam, de Japanse invasie, haar leven op de boerderij en
hoe ze die met haar zes kinderen gedwongen moest verlaten door de landbouwhervormingen. Samen vormen de verhalen een ontroerend,
persoonlijk portret van het leven in Vietnam tijdens de twintigste eeuw, dat verhaalt over de vier generaties van deze familie, en over hoe
ieder lid gevormd is door de geschiedenis van Vietnam.
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London de wetten van de beschaving en van de wildernis – en de kracht van
instinct – door de ogen van Buck, half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn comfortabele Californische leven wordt
Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn oerinstinct is de enige manier waarop hij kan overleven.
London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen als goudzoeker in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden van
Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat het verhaal tot een duurzame vertelling over overleven maakt.
Mijn leuk woordenboek
Het clowntje
Giornale della libreria della tipografia e delle arti e industrie affini supplemento alla Bibliografia italiana, pubblicato dall'Associazione
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tipografico-libraria italiana
Arteinchiostro. Calendario dell'avvento. 25 artisti, opere, giorni. Con CD-ROM
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t

Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit is
gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien
zoals gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch geen
verhaal van a tot z in een rechte lijn te vertellen?
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.
Genitori con il cuore. I bambini si Comportano così come vengono trattati
Il mio albero di Natale e calendario dell'Avvento
Gravin van de hemel
Il calendario dell'Avvento con carta, cartoncino e altro
Een kleur van zichzelf
De huiskabouter Tomte begrijpt best dat een vos erg hongerig kan zijn, maar hij wil niet dat de kippen van de boerderij daar de
dupe van zijn. Prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
In chronologische volgorde worden in het kort 365 verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament verteld.
24 cose da fare prima di Natale. Calendario dell'Avvento per ragazzi e ragazze in gamba! Ediz. illustrata
Merry Christmas. Con calendario dell'Avvento
De bergen zingen
Brave honden halen de Zuidpool niet
Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro

Met Kerstmis brengt de kleine kerstman cadeautjes naar de dieren in het bos. Op een dag krijgt hij brieven van de
stadsdieren: zij willen ook graag een kerstcadeautje. Prentenboek met gestileerde tekeningen in kleur. Vanaf ca. 4
jaar.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het boerengezin Clutter in
Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit
deze tot het onderwerp te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen
en begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de
magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart aan
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de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre
geboren: de non-fictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
In koelen bloede
Calendario dell'avvento. 25 attività creative da fare in attesa del Natale
BASTA
Il calendario dell'Avvento
De roep van de wildernis
Een verhaal over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog
n laatste kans op verlossing krijgt Billy Summers is
een huurmoordenaar, de beste die er is. Hij stelt wel een voorwaarde: Billy neemt een klus alleen aan als het doelwit echt een
slechterik is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar eerst is er nog
n laatste opdracht. Als een van de beste sluipschutters
ter wereld en een onderscheiden oorlogsveteraan uit Irak is hij een houdini als het aankomt op verdwijnen nadat een klus is
-geklaard. Dus wat kan er misgaan? Wat dacht je van... alles? Dit niet weg te leggen verhaal is enerzijds een oorlogsverhaal en
anderzijds een liefdesverklaring aan kleine steden in Amerika en de mensen die daar wonen. Met in de hoofdrol een van de
meest meeslepende en verrassende duo’s die King ooit heeft geschreven, dat alles op alles zet om de misdaden van een
buitengewoon slechte man te wreken. Het gaat over liefde, geluk, het lot en een complexe held die nog
n laatste kans op
verlossing krijgt. In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’ Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een angstvirtuoos, hij kan je werkelijk
bang maken. Lees en kijk over je schouder.’ NRC Handelsblad ‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective &
Thrillergids
La bottega di Babbo Natale. Libro e calendario dell'Avvento. Libro pop-up
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