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Proust Premio Goncourt Un Motin Literario
Een aangrijpende en tijdloze roman over de verbindende kracht van verlies en de onverwachte troost van vreemden, van de auteur van het veelgeprezen debuut De vlucht Aan het begin van de twintigste eeuw is Spanje ingelijfd bij het
grootste imperium dat Europa ooit heeft gekend. Nadat de rust is hersteld, krijgen de militairen die het bevel voerden bij de bezetting een dorp in Extremadura toegewezen om zich te vestigen. Eva Holman, de echtgenote van een van hen,
leidt in die idyllische omgeving een teruggetrokken bestaan, totdat een zwijgzame man ongevraagd zijn intrede doet en geleidelijk steeds meer invloed op haar leven krijgt. Beiden delen een verlies groter dan ze kunnen dragen, bij elkaar
vinden ze de kracht om op zoek te gaan naar de ware zin van het leven. De grond onder onze voeten verkent onze verbondenheid met de aarde – de plek waar we geboren zijn, waar we vandaan komen, onze wortels. In hetzelfde rijke proza
als in De vlucht bezingt Jesús Carrasco de eindeloze weerbaarheid van de mens, de verwondering over ons inlevingsvermogen wanneer de ander in onze ogen niet langer een vreemde is. Een aangrijpende en overweldigende leeservaring, een
boek dat je blik op de wereld voorgoed zal veranderen. De pers over De grond onder onze voeten ‘Met deze roman bewijst Carrasco glansrijk zijn schrijverschap.’ **** NRC Handelsblad ‘Deze prachtige, indrukwekkende roman laat zien dat de
empathie voor een ander je terecht kan doen twijfelen aan je eigen manier van leven.’ Nederlands Dagblad ‘Alle zintuigen raken geprikkeld door het ongelooflijke palet van de Spaanse taalvirtuoos Carrasco. Je ruikt de aarde, hoort de
stemmen, voelt de aarde alsof je boven dit betoverende verhaal hangt.’ Zin ‘De grond onder onze voeten is een aangrijpend, overweldigend en diep menselijk verhaal.’ ***** Hebban ‘Met De grond onder onze voeten neemt Jesús Carrasco met
recht een van de meest prominente posities van de hedendaagse Spaanstalige literatuur in.’ El Imparcial ‘Ook dit boek kruipt weer onder je huid. Het verhaal sijpelt langzaam naar binnen om je daarna bij de strot te grijpen en niet meer los te
laten.’ Manda Heddema, lid boekenpanel DWDD
‘Dicht bij jou’ van Jojo Moyes is, net als haar boeken ‘Voor jou’ (Me Before You) (verfilmd met oa Emilia Clark)en ‘Leven na jou’ (After You) een prachtige roman. Projectontwikkelaar Mike Dormer vertrekt vanuit Londen om in Silver Bay,
Australië, een kustresort te bouwen. Maar de bewoners van het excentrieke Silver Bay Hotel weten al snel Mikes gehaaide ideeën te temperen. Door de intrigerende Liza McCullen, haar tienjarige dochtertje Hannah en haar legendarische tante
Kathleen, die lang geleden de grootste haai ooit in Silver Bay heeft gevangen, begint Mike te twijfelen aan zijn motieven. Wanneer duidelijk wordt dat het bouwproject een negatieve invloed heeft op de walvissen, is het onvermijdelijk dat de
tegengestelde belangen van Liza en Mike botsen, met heftige gevolgen voor iedereen. ’Dicht bij jou’ verscheen in Engeland onder de titel ‘Silver Bay’.
Stress, slapeloosheid, gebrek aan beweging, geen zin in seks, te veel of niet gebalanceerd eten, misbruik van alcohol, tabak of medicijnen... Dit alles ondermijnt onze weerstand, waardoor we ons zwak en ongezond voelen. -Volgens Frédéric
Saldmann kunnen we met een beetje gezond verstand en discipline een aantal slechte gewoontes omzetten naar beter leef-gedrag, wat weer zal bijdragen aan onze gezondheid en een leven met minder geneesmiddelen. Saldmanns
boodschap is vooral een optimistische: je hebt veel meer in eigen hand dan je misschien vermoedt. Gezond zijn is niet moeilijk, je hoeft maar een paar kleine dingen te veranderen om je gezonder en gelukkiger te voelen. Het beste medicijn
ben je zelfleert je de controle over je gezondheid in eigen hand te nemen op alle belangrijke gebieden: voeding, gewicht, allergieën, slaap, seksualiteit en veroudering. Het laat overtuigend zien hoe je ziektes buiten de deur kunt houden en hoe
je voluit kunt genieten van een lang en gezond leven.
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Enkele jaren geleden werd Chris de Stoop opgezocht door de jonge, mysterieuze Nina H., die hem overlaadde met dossiers. Zij vertelde hem over een complot, waar de regering van België bij
betrokken zou zijn, ten tijde van de genocide in Rwanda, Chris de Stoop was daar in 1994 en hij maakte mee hoe de Belgische regering haar troepen terugtrok en de moordenaars ongestraft liet
begaan. Het relaas van Nina H. voert de auteur ook terug naar het schokkende verhaal van zijn Nonkel André, die in het België van de jaren vijftig werd overgeleverd aan de meest barbaarse
praktijken van de psychiatrie. Met Het complot van België brengt Chris de Stoop opnieuw een ontluisterend en waargebeurd verhaal, dat tegelijk de ogen opent voor een cultuur van paranoia en
complottheorieën. Een genadeloos en soms hartverscheurend boek dat nog lang in je brein blijft ronddwalen.
De pasgetrouwde Richard en Silvia Tebrick maken een wandeling rond hun landgoed om de jacht te zien. Wanneer de jachthonden voorbij zijn en Richard omkijkt naar zijn vrouw, ziet hij haar
niet meer: waar Silvia stond, staat nu een kleine, felrode vos die hem geschrokken aankijkt. Wat kan Richard anders doen dan zijn vrouw mee naar huis dragen, verstopt in zijn mantel zodat
niemand haar gruwelijke transformatie ziet? Hij stuurt het personeel weg en schiet zijn honden achter in de tuin dood. Want deze vos is zijn vrouw, en hij zal haar beschermen tegen elk
gevaar. Hij houdt van haar, hoe ze er ook uitziet. En toch begint hij te twijfelen. Hoeveel van zijn vrouw is er eigenlijk nog over, nu ze iets te gretig achter de eenden aan begint te
rennen, nu haar tafelmanieren zienderogen achteruitgaan en ze niet langer naast hem, maar aan het voeteneinde of zelfs onder het bed slaapt? Hoe kan hij zijn liefde nog uiten, nu zij zelfs
tunnels in de tuin graaft om aan hem te ontsnappen? Wat houdt zijn gezworen eed van echtelijke trouw nog in, wanneer zij hem trots haar nestje vossenjongen toont? David Garnett verblufte de
wereld in 1922 met dit fabelachtige debuut, waarin humor en tragiek op meesterlijke wijze verenigd zijn. Na publicatie van 'Vrouw of vos' werd Garnett een sensatie, hij bevond zich
sindsdien in het middelpunt van het Londense literaire leven.
Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes en gebieden die bezet waren door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti zijn Belijdenissen
opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan. Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento, blikt
Carlino openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om volwassen te worden en op zijn worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op in kasteel
Fratta, in de provincie van Veneto. Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië, Genua, Rome, Milaan en Napels. Ook de
liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter, trekt hem voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een weergaloos en
gepassioneerd portret van het verval van het eeuwenoude feodale regime dat in Italië zo lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving, opoffering en
deugd een boek vol vitaliteit.
Bibliotheca Hispana; Revista de Información y Orientación Bibliográficas. Sección 1
Une étude sur l'art chrétien
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Jésus Christ ... avec
Maalstroom

Een bezwerend, hypnotiserend liefdesverhaal, waarin Pauline Delabroy-Allard laat zien hoe ver je kunt gaat voor de liefde. De verteller heeft een geordend, kalm leven. Ze werkt als lerares, heeft een dochter, vrienden, woont in Parijs. Haar
dagen zijn hetzelfde, totdat ze op oudjaarsavond Sarah ontmoet. Een vrouw die hard en snel praat, vioolspeelt, een mysterieuze schoonheid is. Een gepassioneerde vrouw van extremen, die alles uit het leven haalt. Wanneer de twee meer en
meer tijd met elkaar doorbrengen, ontstaat er tussen hen al snel een hartstochtelijke, hevige, maar ook destructieve liefde, die haar ordelijke leven totaal ontregelt en waardoor ze de controle langzaam maar zeker verliest. Dit gaat over
Sarah is een bezwerend, hypnotiserend liefdesverhaal, waarin Pauline Delabroy-Allard laat zien hoe ver je kunt gaan voor de liefde.
Schrijvende moordenaars, dichtende hooligans, een piloot met nazisympathieën die zijn poëzieregels met rook in de hemel schrijft, en een bonte mix van querulanten, narcisten, snobs en criminelen: Naziliteratuur in de Amerikas is een
opmerkelijk boek. Roberto Bolaño schrijft met sardonisch genoegen de fictieve biografieën van dertig middelmatige, zichzelf verheerlijkende schrijvers, dichters, redacteuren en critici met rechts-radicale, om niet te zeggen fascistische en
neonazistische politieke opvattingen. Hoewel allen ontsproten zijn aan de (zwartgallige) fantasie van de auteur, zijn ze vaak realistisch gesitueerd in de werkelijke, literaire wereld: Bolaños personages ontmoeten onder anderen Allen
Ginsberg, Octavio Paz en de beroemde Cubaanse schrijver José Lezama Lima. Naziliteratuur in de Amerikas is een hoogst origineel, beklemmend en geestig boek, dat een indringend beeld schetst van de rol van de literatuur in de
maatschappij.
Haar leven lijkt wel een roman, maar de Argentijnse Mika Etchebéhère (1902-1992) heeft echt bestaan. Op basis van talloze gesprekken met mensen die haar hebben gekend, door het lezen van brieven, documenten en manuscripten van
Mika en haar grote liefde Hipólito weet Elsa Osorio het buitengewone verhaal te schetsen van de enige vrouw die tijdens de Spaanse Burgeroorlog een colonne aanvoerde. Mika was door haar sterke uitstraling en haar vermogen te inspireren
onmisbaar voor de slecht uitgeruste strijdkrachten, die haar tot `capitana' benoemden. De roman beschrijft de anarchistische kringen waarin Mika verkeert in haar geboorteland Argentinië, haar avonturen in Patagonië in de jaren twintig,
haar deelname aan linkse antistalinistische groepen in Frankrijk, en haar verblijf in het Berlijn van de jaren dertig, dat steeds meer in de greep komt van het nazisme. Mika is het aangrijpende verhaal van het stormachtige leven van een
uitzonderlijke vrouw aan het front tegen de achtergrond van de geschiedenis van de twintigste eeuw.
Praktisch perfect
Margot en de engelen
bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos
Belijdenissen van een Italiaan
Pomarium mysticum
Praktische conversatiegids voor jongeren; met cd.
'Met zijn vieren waren we, vier dochters. We zijn vier zusters, maar toen waren we vier dochters: Katia, Véra, Sonia en Lisa. De dochters van Olga.' Een paar maanden voor haar dood heeft Olga haar ogen dichtgedaan. Alles is haar te veel. De aandacht van haar dochters,
haar kleinzonen, haar man. Maar ook de eenzaamheid, het leven daar in die kleine kamer in het ziekenhuis van Louis-Pasteur. Haar dochters delen de zorg voor haar en laten haar zo min mogelijk alleen. Een emotioneel verhaal over het herleven van het verleden, liefde,
afscheid nemen en de confrontatie met de dood. Wie zal waken over Olga en ervoor zorgen dat haar laatste dagen, en uiteindelijk haar dood, waardig zijn?
Sexy, vol spanning en geweld, en bovenal buitengewoon vermakelijk - Denis Johnson betoont zich met zijn nieuwe roman van zijn meest veelzijdige en toegankelijke kant. Met echo's van Raymond Chandler en Dashiell Hammett, en een vette knipoog naar Bonnie and Clyde, is
Sta stil zowel een hommage aan als een parodie op een literair genre. Het boek is een ode aan de misdaadroman - een van de populairste romanvormen- en bevat een flinke dosis morbide humor en erotiek die alleen Johnson eigen is. Sta stil is een verslavende thriller,
gesitueerd in het westen van de Verenigde Staten, die verhaalt over een groepje randfiguren in Bakersfield, Californië, en hun kat-en-muisspel om een paar miljoen dollar.
Bibliotheca hispana
Sta stil
Mika
Onze oom
Dicht bij jou
Tangohart is het verhaal van een fatale liefde. De belangrijkste ingrediënten: een danssalon, een Spaanse immigrante, een jongeman die zijn geluk beproeft, een zeeman - en de koude schittering van een lemmet. Elia Barceló voert haar lezers mee terug in de tijd, naar het Buenos
Aires van rond 1920, toen de tango het leven op straat bepaalde. Langzaam ontvouwt ze de geheime verlangens die tot een ernstige misdaad kunnen leiden. Tangohart is als de tango zelf: stijlvol, vurig, spannend en gepassioneerd.
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna
behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze
ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Een sinistere, humoristische en hedendaagse roman die begint met een cyanidevergiftiging en eindigt met aardbeienijs. In deze ‘autobiografische’ roman verzint César Aira zijn jeugd in de stad Coronel Pringles in alle stadia: van het eerste ijsje tot school, lezen, spelletjes en
vriendschappen. De ongelukkige gebeurtenissen uit Aira’s jeugd veranderen langzaam in iets anders: de anekdotes worden avonturen, avonturen worden fabels en fabels worden legendes. César Aira begeeft zich in Hoe ik een non werd op het vlak tussen feit en fictie,
herinneringen en vergetelheid, realiteit en fabel. Met zijn subtiele en melancholische gevoel voor humor reflecteert Aira op zijn mislukkingen, over de betekenis van het leven en het belang van de literatuur.
Manual del librero hispano-americano
Naziliteratuur in de Amerika's
Dit gaat over Sarah
un motín literario
De tijdmachine

Voor het eerst in Nederlandse vertaling - het superieure boek dat vijftien jaar na zijn verschijnen Europa aan het veroveren is. Saul Karoo is een succesvolle Hollywood-scriptdokter, een fixer van gebrekkige films. Hij is op een leeftijd gekomen waarop het
verval zijn intrede doet, maar hij heeft geen ziektekostenverzekering. Hij is een alcoholist die immuun is voor alcohol. Zijn scheiding van zijn vrouw is uitgegroeid tot een nieuw soort huwelijk. De band met zijn zoon betekent vooral: geen band. De banale
problemen die hij moeiteloos uit andermans scenarios weet te snijden, bedreigen zijn eigen leven - vooral zijn angst voor intimiteit. Als Karoo wordt gevraagd om de laatste film van een stervende filmgrootheid te fixen, herkent hij een van de personages die
erin meespeelt: een vrouw uit een verdrongen verleden. Karoo zoekt haar op, niet alleen om haar een belangrijker rol in de film te geven, maar vooral om eindelijk, nu of nooit, zijn eigen rampzalige leven te kunnen fixen. Karoo is een briljante, tragikomische
roman over verval, ondergang en wedergeboorte. Steve Tesich, in 1942 geboren in Servië, emigreerde als vijftienjarige naar Amerika. Hij schreef vele toneelstukken en filmscenarios, waaronder The World According to Garp en het met een Oscar bekroonde
Breaking Away. Hij overleed in 1996, kort nadat hij het manuscript van zijn enige roman, Karoo, had voltooid. Karoo werd twee jaar later uitgegeven. Het werd de afgelopen jaren een verrassende bestseller in Duitsland en Frankrijk. `Als je Karoo nog niet
gelezen hebt, lees het. Laat alles vallen wat je aan het lezen bent. Het zal niet zo goed zijn als Karoo. Het zal zeker niet zo geestig zijn. Onvervalst geestig, zo geestig dat je niet meer kunt ademhalen, omdat alleen een echt rampzalige roman een echt
geestige roman kan zijn. En Karoo is een roman van grotere rampspoed dan iemand kan verdragen. In de laatste hoofdstukken zul je je afvragen hoe de auteur het kon verdragen om hem te schrijven. En dat kon hij dan ook niet. Hij ging dood voordat de
roman was gepubliceerd. Een schrijver van in de vijftig die rampspoed verbeeldde. Howard Jacobson, winnaar van de Man Booker Prize 2010
'Je moet over alles praten, want als je iets verdringt, krijg je kanker of kom je bij een psychiater terecht.' Deze les kreeg Margot maar al te vaak te horen van haar moeder. En dat terwijl ze van haar vader altijd leerde om haar eigen keuzes te maken. Haar
ouders zijn radeloos wanneer ze op 18-jarige leeftijd plotseling verdwijnt met een leeggetrokken bankrekening. Probeer Margot zich te bevrijden van de goedbedoelde ouderlijke adviezen en stilgezwegen familiegeheimen? Kristien Hemmerechts (1955) is
een Vlaamse schrijfster van vele romans, reisverhalen en essays. In haar liefdesromans is ze telkens weer in staat om herkenbare gebeurtenissen, zoals een scheiding of een sterfgeval, op een poëtische wijze te verbinden met serieuze onderwerpen in de
samenleving. In 2008 schreef ze als eerste Vlaming het Groot Dictee der Nederlandse Taal.
Camille Thibault werkt als politieagent in Noord-Frankrijk. Sinds haar harttransplantatie droomt ze iedere nacht levensecht over een vrouw in nood. Zou het een herinnering van haar donor kunnen zijn? Camille heeft nog maar één missie: uitvinden welk
drama er heeft plaatsgevonden. Kort daarop worden inspecteur Lucie Henebelle en commissaris Franck Sharko thuis gebeld over een nieuwe zaak: een jonge vrouw, bijna blind, jarenlang in het donker vastgehouden, in een boom. Al snel leidt al het bewijs
in de richting van een vrouwelijke politieagent in Noord-Frankrijk... Heeft Camille iets met de zaak te maken?
Het complot van Belgie
Amor, viajes y literatura
Het beste medicijn ben je zelf
Karoo
roman
Zelfhulpgids voor effectieve gedragsverandering.
Geschiedenis van geweld is een nietsontziende roman over de nacht waarin Édouard Louis op gruwelijke wijze werd aangevallen. Dit boek vertelt het verhaal van die nacht en probeert de oorzaken en consequenties van het fenomeen geweld te doorgronden. 'Ik ontmoette Reda tijdens kerstavond
2012, en ik nam hem mee naar huis, rond vier uur in de ochtend. Hij vertelde mij over zijn jeugd en over de reis van zijn vader van Algerije naar Frankrijk. Hij vertelde over het geweld dat een immigrant meemaakt, over ontheemd zijn, over racisme, en over wanhoop. Ik bracht de nacht door met
Reda, en hij vertelde over zichzelf terwijl hij naast mij lag in mijn bed in mijn kleine appartement. Rond zes uur 's ochtends pakte hij een pistool en zei dat hij mij ging vermoorden. De volgende dag belandde ik in een wereld van juridische en medische procedures.'
Een conservatieve Chileense priester en literair criticus wordt in een schijnbaar dodelijk koortsdelirium gekweld door pijnlijke herinneringen en merkwaardige hallucinaties.
Tangohart
Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo-americana
De dochters van Olga
Manual del librero hispanoamericano
De grond onder onze voeten

‘De koning van het spannende genre.’ VN Detective en Thrillergids ‘Spannend, snel en gewelddadig, maar met humor.’ Noordhollands Dagblad Voor de fans van Stranger Things Midden in de nacht, in een huis in een rustige straat in een
buitenwijk van Minneapolis, worden de ouders van Luke Ellis stilletjes vermoord. Luke zelf wordt in een zwarte SUV geladen en weggereden. Dit alles duurt minder dan twee minuten. Luke wordt wakker in het Instituut, in een kamer die
precies op zijn slaapkamer lijkt, alleen zonder raam. Aan de andere kant van de deur zijn meer deuren, met daarachter meer kinderen, die daar allemaal op dezelfde manier zijn beland als Luke. Kalisha, Nick, George, Iris en de tienjarige
Avery hebben allen speciale krachten, zoals telekinese of telepathie. Zij zitten in Voorkant. Ooit waren er nog meer kinderen, maar die zijn naar Achterkant verhuisd. Het personeel van deze sinistere faciliteit, dat onder leiding staat van de
genadeloze mevrouw Sigsby, wil de bovennatuurlijke gaven van de kinderen inzetten voor zijn eigen doeleinden. En deinst nergens voor terug om dat te bereiken. Als je meewerkt, krijg je muntjes voor de automaten. Zo niet, dan wacht een
wrede straf. Hoe meer kinderen er naar Achterkant worden gestuurd, hoe wanhopiger Luke wordt om te ontkomen en hulp te zoeken. Maar er is nog nooit iemand uit het Instituut ontsnapt... De Nederlandse pers over Stephen King
‘Niemand minder dan de horrorgrootmeester.’ NRC Handelsblad 'King voert je mee naar de grenzen van de horror.' Trouw ‘De fantasierijke en tegelijkertijd zo angstaanjagend realistische verhalen van King definiëren wat literatuur hoort te
zijn: de oneindige mogelijk tot het scheppen van nieuwe werelden.’ de Volkskrant
Parijs, 1980. Een oude man bezoekt plichtsgetrouw zijn schoondochter die aan kanker lijdt. Zij ligt in een ziekenhuis aan de andere kant van de stad. Bij elk bezoek moet de oude man de ringweg rond Parijs nemen, de drukke Boulevard
Périphérique. Gedurende die monotone rit herinnert hij zich zijn jeugdvriend, de onvervaarde Stéphane. Tijdens de oorlog leert die hem bergbeklimmen in de Ardennen. Stéphane gaat in het verzet, wordt gevangengenomen door de
Duitsers en sterft in duistere omstandigheden. De oude man wordt geplaagd door zijn herinneringen aan Stéphane. Die beelden van vroeger worden scherper naarmate de kleine nederlagen van het dagelijkse leven hun tol eisen en de
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woeste hulpeloosheid van zijn stervende schoondochter ondraaglijk wordt. Uit de onpeilbare diepten van de tijd doemt kolonel Shadow op, de nazi die de dood van Stéphane op zijn geweten heeft. De oude man heeft de kolonel ontmoet na
de oorlog, toen die opgesloten was in de gevangenis van Sint-Gillis. Shadow is een man die de banaliteit van het kwade stijlvol vertolkt. Vele jaren later, aan het sterfbed van zijn schoondochter, beseft de oude man hoe nauw zijn verleden
is verweven met zijn heden. Henry Bauchau is een schrijver voor wie literatuur nog wat betekent. Zelden is de dunne grens tussen twijfel en hoop zo treffend beschreven. Droom en werkelijkheid komen samen in Maalstroom, een
verbazingwekkende roman over de liefde voor het leven. Prix du Livre Inter 2008b4r 'Een grote roman over empathie, over datgene wat liefde en haat overstijgt, en ons in staat stelt om onszelf beter te begrijpen.' - Knack 'De auteur geeft blij
van een immens mededogen, heeft een scherp besef van tragiek in een mensenleven en weet uit onze alledaagse ellende de zuiverste schoonheid te puren. De verbeelding heeft altijd het laatste woord.' - De Standaard
Als je kunt doden op commando, dan kun je ook liefhebben op commando. De meeste mensen hebben overtuigingen, zolang die maar niets kosten. Majoor Anthony is bereid een prijs te betalen voor zijn idealen. Als hij op een dag, tijdens
een uit de hand gelopen operatie, het meisje Lina in de woonkamer van twee verdachte individuen aantreft, besluit hij haar zonder aarzeling mee naar huis te nemen als teder geschenk voor zijn vrouw. Onze oom is het verhaal van een
meisje dat als een dode onder de levenden verkeert, van een majoor die zijn schaamte alleen kan overwinnen door heldendom na te streven en van een opstandelingenleider voor wie de revolutie een door hem te regisseren opera is. Welke
prijs moet er worden betaald voor het gebod om lief te hebben, wat kost de wens tot voortplanting, en wat de plicht om vrij te zijn? Met Onze oom schreef Arnon Grunberg een indringende roman over de prijs van de moraal. 'Oorlog, dat
was vrijheid. De rest was amusement.'
Vrouw of vos
Anna koopt een schattige cottage, en ze krijgt een knappe maar onuitstaanbare buurman op de koop toe...
Geschiedenis van geweld
Duits voor Dummies
In de reeks Klassieke Eversellers 'Er bestaat geen verschil tussen tijd en een der drie ruimtedimensies, behalve dat onze zintuiglijke waarneming zich langs de tijd beweegt.' De Tijdreiziger De vader van de moderne Science Fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells
(1866-1946). Zijn invloed, zowel ideologisch als literair, is aanzienlijk geweest, en hij behoort dan ook nog steeds tot een van de meest gelezen Science Fiction schrijvers. Wells schreef onder meer De tijdmachine, De onzichtbare man en De oorlog der werelden. Hij schreef De
tijdmachine in 1895 waarna het boek driemaal is verfilmd. Het boek wordt door velen als een van de grote Science Fiction meesterwerken gezien en diende, en dient nog steeds, als belangrijke inspiratiebron voor veel andere schrijvers. In De tijdmachine doet De Tijdsreiziger zijn
vrienden verslag van zijn verblijf in de verre toekomst, in het jaar 802.700. Hij beschrijft zijn kennismaking met de bovengronds levende Eloi en de lichtschuwe, ondergronds levende Morlocks. Langzaam maar zeker ontdekt hij de oorzaak van de angst waaraan de ogenschijnlijk zo
gelukzalige Eloi iedere nacht ten prooi vallen.
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma met de ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich om naar haar boodschappen. Plotseling
sluiten de deuren. Emma rent schreeuwend langs het perron maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een vrouw 'volgende halte' te roepen. Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de
vrouw voorstelt een kopje koffie te gaan drinken om vervolgens spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
De geschiedenis van baron Gilles de Rais, de man die als trouwe krijgsgezel van Jeanne d'Arc op jeugdige leeftijd van Karel VII de maarschalkstaf ontving, na haar dood aanvankelijk als een ware mecenas in pracht en praal leefde, maar zich toen er een einde aan zijn rijkdom kwam
overgaf aan excessen op velerlei gebied. Mystiek geaard streefde hij naar een pact met de duivel, omringde zich met alchemisten en bracht om zijn lusten te bevredigen honderden kinderen om het leven. In 1440 werd hij te Nantes opgehangen na een leven dat kenschetsend was voor
het geestelijk klimaat van de vijftiende eeuw, waarin voorbeelden van de hoogste godsvrucht voorkwamen naast verbijsterende sadistische afwijkingen. Zoekend naar een verklaring voor het verschijnsel Gilles de Rais schreef Hubert Lampo een historische roman in de traditionele
betekenis van het woord.
Barabas
Het Instituut
Chileense nocturne
Proust, Premio Goncourt
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