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Negli ultimi anni si è aperta una nuova e stimolante stagione di studi su Aldo
Moro. Sono stati approfonditi molteplici aspetti della sua esperienza politica e
intellettuale, senza trascurare l'ultima parte della sua vita, quella in cui elaborò un
progetto complessivo di riforma del sistema politico italiano che fu bloccato dal
suo rapimento e dal suo assassinio. Il presente contributo si inserisce in questo
filone di ricerca muovendosi tra inchieste parlamentari, dibattiti storiografici e
«storia pubblica». La prospettiva è quella di definire uno «spazio» dotato di forme
comunicative in grado di raggiungere e interessare un pubblico sempre più vasto
e protagonista, tenendo insieme le esigenze del «racconto» con quelle della
scientificità. Oltre a discutere i nuovi contributi, accademici e non, pubblicati a
partire dal Quarantesimo anniversario della morte di Moro, il saggio cerca di fare
il punto sulle nuove acquisizioni documentarie e storiografiche emerse con
l'inchiesta parlamentare della XVII legislatura (2014-2018), affrontando anche il
tema del contesto in cui esse sono maturate, molto diverso da quello delle
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precedenti inchieste. Il punto centrale resta quello di sviluppare una riflessione
sulla storia della Repubblica, attraverso un protagonista della democrazia
italiana, all’interno di un dibattito capace di interfacciare diversi ambiti, da quello
propriamente storiografico a quello della memoria pubblica.
Hoe wordt iemand een extremist en hoe kun je hem daar weer van af helpen? In
twee lichtvoetige en scherpzinnige essays probeert Amos Oz een antwoord op
deze vragen te geven. Hij onderzoekt de wortels van het fanatisme en rekent af
met de clichés over het Palestijns-Israëlische conflict. De briljante eenvoud
waarmee hij deze wezenlijke kwesties behandelt maken dit boekje bijzonder
aansprekend en inspirerend voor iedereen die zich voor de wereldvrede
interesseert: van jong tot oud, van scholier tot politicus.
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,
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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 geïnformeerde
en breed georiënteerde medewandelaar.’ PUBLISHERS WEEKLY ‘Het thema
van Wanderlust mag gewoontjes lijken, wat zij ermee doet is ronduit
fascinerend.’ L.A. WEEKLY
Na een gevangenschap van zes jaar werd Aina Roze, de dochter van
boekhandelaar Janis Roze in Riga, vrijgelaten uit een Siberische strafkolonie.
Haar moeder Emma moest in Siberië achterblijven. Ze vertikte dat. Haar
twintigjarige dochter was door de dwangarbeid sterk verzwakt, ze wilde haar
vergezellen. Emma ontsnapte en reisde met haar dochter mee. De vrouwen
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legden duizenden kilometers af, verstopt in treinen en vrachtwagens, of lopend.
Toen ze Letland ten slotte bereikten, moest Emma onderduiken. Elf jaar lang
diende ze als huishoudster bij een professor in Riga. De kinderen van haar zoon
wisten niet wie ze was en spraken haar aan met 'tante'. Pas in 1959 durfde ze te
zeggen: 'Wees nu maar aardig voor me, ik ben jullie oma.' De verbijsterende
geschiedenis van de familie Roze is een van de tientallen verhalen die Jan
Brokken optekende. Van 1999 tot 2010 zocht hij in Estland, Letland en Litouwen
naar levensgeschiedenissen. Baltische zielen geeft een onthutsend beeld van de
twintigste eeuw, met al zijn illusies, desillusies, doctrinaire twisten en
waanzinnige moordlust. Beroemdheden en gewone stervelingen wisselen elkaar
af in Baltische zielen. Marcus Rothkowitz uit Daugavpils, de latere schilder Mark
Rothko. En Ilja Sundelevitsj, die Tallinn moest verlaten en twintig jaar later naar
Estland terugkeerde. De beeldhouwer Jacob Lipchitz uit Litouwen. En Loreta
Asanaviciuté, die in 1991 door een Russische tank werd overreden. Roman
Kacew uit Vilnius, de latere schrijver Romain Gary/Emile Ajar. En Herman Simm,
die zijn land, het onafhankelijke Estland, verraadde. De filosofe Hannah Arendt
uit Königsberg. En Liselotte barones Von Wrangel, die verbannen werd naar
Hitler-Duitsland. In Estland reconstrueert Jan Brokken de lange weg naar de
vrijheid die de componist Arvo Pärt aflegde. In Riga realiseert hij zich welke
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titanenstrijd de violist Gidon Kremer met zijn vader leverde, die gebukt ging onder
de dood van vijfendertig familieleden in de concentratiekampen. Reizend door
het heden, door jonge, trotse, onafhankelijke landen, ziet Jan Brokken schimmen
uit het verleden opdoemen. Hij laat zien hoe afschuwelijk maar ook hoe bijzonder
mensen kunnen zijn. In geen van zijn boeken komt zoveel geweld voor als in
Baltische zielen, in geen van zijn boeken komt de lezer zoveel tederheid en
lotsverbondenheid tegen.
Voor de fans van Amélie en Hugo! Weeskind Martha is als baby in een koffer op
het station van Lime Street in Liverpool gevonden. Omdat niemand de koffer
komt claimen, wordt het Bureau Gevonden Voorwerpen haar thuis. Jammer
genoeg beschikt Moeder, die het kantoortje met ijzeren hand runt, niet bepaald
over de beste opvoedkundige kwaliteiten. Martha wordt zodoende de
Assepoester van het station en raakt er door Moeder zelfs van overtuigd dat het
hele station zal instorten als ze een stap buiten het gebouw zet. Lime Street
Station en de excentrieke personages die het station bevolken vormen haar
universum: de elegante Elisabeth die de stationsrestauratie runt, de Romeinse
legionair die elke dag op dezelfde tijd onder de stationsklok zijn broodje eet en
William, die in de schaduwen leeft en zakken vol met tinnen soldaatjes heeft...
Toen Het leven een gebruiksaanwijzing – door Italo Calvino geroemd als ‘de
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laatste grote gebeurtenis in de geschiedenis van de roman’ – in 1978 verscheen
werd het direct bekroond met de Prix Médicis. En in 1995, het jaar waarin de
Nederlandse vertaling voor het eerst verscheen, werd het door de verzamelde
Vlaamse en Nederlandse kritiek uitgeroepen tot het beste boek van dat jaar. De
roman is een magistraal literair vlechtwerk van de bizarre levensverhalen van
bewoners in een groot oud flatgebouw in Parijs. Excentrieke miljonairs, croupiers,
moordenaars, necrofiele schilders, televisieproducenten, danseressen,
kamermeisjes en coureurs passeren de revue. Maar hoe uitzonderlijk die
personages ook mogen zijn, het is de banale, nooit ondervraagde, alledaagse
werkelijkheid die Perec op minutieuze wijze beschrijft en onder de loep neemt, en
die deze roman zo bijzonder maakt. Dit is een boek van wanhoop, liefde en
verraad, een ‘wonderbaarlijk compleet boek’ dat een heel nieuw beeld van de
wereld geeft en geschreven is door een auteur die vaak in één adem genoemd
wordt met literaire grootheden als Joyce, Nabokov en Borges.
In deze geraffineerde ontwikkelingsroman bezoekt de jonge Duitser Hans Castorp zijn
neef in het sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de verleidelijke, zieke
Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken maar zeven jaar. In de
hermetische wereld van de Toverberg maakt Castorp een leerproces door, zijn
inwijding in het leven. De democratische humanist Ludovico Settembrini is daarbij zijn
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mentor, terwijl de sinistere nihilist Leo Naphta als diens tegenspeler optreedt in de strijd
om Castorps ziel. In De Toverberg, een onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van
Thomas Mann, wordt een spiegel voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die,
afkerig van de politieke problematiek van haar tijd, aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog vluchtte in de ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de
schrijver van ongeëvenaarde romans als De Buddenbrooks en De Toverberg. Hij wordt
tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw gerekend. In 1929 ontving hij
de Nobelprijs voor Litera
Brief van de Griekse filosoof (342-270 v. Chr.) over zijn levensfilosofie alsmede twee
spreukenverzamelingen.
Het waargebeurde verhaal van de CIA-spion die opeens op de dodenlijst stond
Supernotes is het verhaal van de Italiaanse undercoveragent Kasper, die tijdens een
CIA-missie in Cambodja wordt verraden. De Cambodjanen smijten hem in de
gevangenis, met de intentie hem geruisloos te laten verdwijnen. De CIA wil ineens van
hem af en gebruikt daar de genadeloze Cambodjaanse gevangenisbewaarders voor.
Kasper overleeft de onmenselijke omstandigheden, mede dankzij het smeergeld dat
zijn familie stiekem betaalt. Hij zou Cambodja nooit meer levend mogen verlaten, maar
hij weet te ontsnappen. De reden dat Kasper moet verdwijnen is dat hij heeft ontdekt
dat er een parallelle economie bestaat. Die economie wordt gebruikt om ongeoorloofde
operaties van de Verenigde Staten te financieren. Ook de Mossad, de IRA en de
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internationale drugshandel zijn hierbij betrokken. Supernotes trekt de lezer mee in de
wereld van spionage en geheime wereldwijde missies. Het angstaanjagendste aspect
van dit verhaal? Het is allemaal waar gebeurd: Agent Kasper bestaat. Agent Kasper is
half Italiaans en half Amerikaans. Hij leeft tegenwoordig ondergedoken. Luigi Carletti is
een Italiaanse onderzoeksjournalist met meerdere boeken op zijn naam.
Een tijdloos verhaal over vriendschap, loyaliteit en de mechanismen van de macht.
Door de auteur van Stoner en Butcher's Crossing. In zijn derde grote roman, winnaar
van de National Book Award, vertelt John Williams het verhaal van de stichter van het
Romeinse rijk, wiens grootsheid even legendarisch was als zijn grenzeloze ambitie:
Augustus. Vanaf de moord op zijn oom Julius Caesar tot aan de laatste dagen van het
keizerrijk volgen we Augustus op zijn tocht over het glibberige pad van de macht:
niemand is te vertrouwen, de senaat wordt beheerst door eigenbelang en allianties zijn
even snel gevormd als gebroken. Augustus is een meerstemmige roman: via de
gefingeerde brieven, dagboekaantekeningen, memoires en reisverslagen van
historische figuren als Marcus Antonius, de dichter Cicero en Augustus' dochter Julia,
maar ook van een eenvoudige soldaat in de legers van de keizer, verrijst het
levensechte beeld van een man die ervan droomt het corrupte Rome te bevrijden van
het wispelturige juk van megalomane warhoofden en roofzuchtige rijken. Net als in
Stoner en Butcher's Crossing onderzoekt Williams in Augustus waarden als de
verantwoordelijkheid van het individu, vriendschap en de zucht naar macht, en weet hij
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de dilemma's in een mensenleven als geen ander invoelbaar te maken. 'Augustus is
een meesterwerk' Los Angeles Times 'De lezer wordt diep in een wereld gezogen die in
al haar complexiteit, luxe, politiek cynisme, publieke goedgelovigheid en geweld,
verdacht veel op die van ons lijkt' The New Yorker John Williams (1922-1994) is
wereldwijd herontdekt als schrijver van een uniek en hartverscheurend oeuvre. Alleen
al in Nederland werden van Stoner en Butcher's Crossing samen meer dan 300.000
exemplaren verkocht. Over Butcher's Crossing schreef de pers: 'Niet elk jaar lees je
een boek dat zo meeslepend is dat je er bijna in verdwijnt en alles om je heen vergeet.
Butcher's Crossing is zo'n boek. Nog beter dan Stoner' nrc Handelsblad ***** 'Butcher's
Crossing zingt, in een andere toonsoort, maar mooier, hetzelfde sombere lied als
Stoner. Ziedaar de verrassing van 2013' de Volkskrant ***** 'Net zo sterk en
verpletterend als de vergeten parel Stoner. Lees dit boek, het zal je niet berouwen' De
Standaard der Letteren ****
Raymond Queneaus beroemde, uiterst vermakelijke en verbaal virtuoze Stijloefeningen
bestaat uit 99 variaties op één simpele gebeurtenis: een ontmoeting tussen twee
mensen die ruzie krijgen in de tram. Queneau laat zien wat schrijven vermag: het
verrast, vermaakt, verdiept telkens opnieuw.
Dal 1992 al 2017 Michele Serra, prima dalle pagine dell’“Unità” con la rubrica Che
tempo fa, poi da quelle della “Repubblica” con le sue amache, ci ha abituato ogni
giorno a un suo corsivo. Per ridere, per riflettere, per lasciarci appesi una domanda, un
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dubbio. E venticinque anni di consuetudine quotidiana sono un anniversario che merita
un regalo. Nasce così l’idea di selezionare e raccogliere in questo volume cento corsivi
per ciascuno di questi anni: duemilacinquecento opinioni, che Serra qui si diverte a
rileggere, commentare e reinterpretare, aggiungendo qui e là la sua voce di oggi a
quella di ieri e aprendo ogni anno con un riassunto dei principali avvenimenti (ma non
solo) che diviene sintesi fulminante in grado di restituire la complessità del nostro vivere
e delle nostre insensatezze. In fondo al volume una serie di apparati consente al lettore
più curioso un’indagine trasversale dei testi – attraverso i protagonisti, i partiti, le
tematiche che ci hanno scosso per un quarto di secolo –, per tutti gli altri resta il gusto
di sfogliare le pagine, come si sfoglia un album di fotografie. Per ricordarci chi siamo
guardandoci allo specchio.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
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traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai.
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er
een zenuwslopende rechtszaak tegen haar loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd.
Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van San Francisco. Tijd om uit
te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere brute
moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen
met haar vriendinnen op onderzoek uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak
storten, terwijl ze zelf verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door Pattersons vierde deel
in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James
Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996
eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd
boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76
titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder
President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de
meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein achter de
Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft
hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor
zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen
gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian
Award van de National Book Foundation.
Cuenta André Breton que, cuando el grupo surrealista acudía al cine, acostumbraba a entrar
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comenzada la proyección, y la abandonaba al poco tiempo para volver a irrumpir en otra sala,
donde se exhibía otra película, en cualquier momento de la función. Al final de la jornada, las
secuencias dispersas, cubiertos los huecos en la imaginación, iban construyendo en la
memoria un nuevo argumento, a partir de la lógica irracional, fragmentaria y elíptica del
inconsciente. Algo de la visión «sonámbula», y profundamente liberadora, que reivindicaba el
surrealismo, subyace en el viaje por el imaginario histórico a través del cine italiano que
recorre las páginas de este libro. Los autores proponen un itinerario punteado de elipsis,
saltos, pasadizos subterráneos, flashbacks y flashforwards, un recorrido transhistórico que se
apoya en el asincronismo entre el tiempo que señalan las tramas, a partir del cual se ha
ordenado la selección de los films, y el de su producción y estreno en sala. En resumen, lo
que este volumen plantea es una de tantas historias posibles de Italia —tantas como
antologías probables— a través del objetivo de la cámara.
Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is scheikundige, en gefrustreerd door zijn werk
in een fabriek. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar ontmoetten,
waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de berg. Door
deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer tragische gebeurtenissen
plaatsvinden. Het stadsleven vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een
ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse Valle
d'Aosta waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen. De elfjarige Pietro
raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich
met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door verlaten huizen en oude
molens en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.
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Obiettivo della ricerca è stata la riscoperta della storia quasi contemporanea di una comunità
partendo dalle notizie dei giornali e implementandole con i documenti degli archivi comunali,
parrocchiali e dell’Ospedale senza dimenticare tutto ciò che si recupera nel web per far vivere
la quotidianità di un periodo storico poco studiato in Riviera del Brenta. Sono stati riportati alla
luce avvenimenti quotidiani, piccole storie, aneddoti, commenti dei giornali a vicende più o
meno locali, personaggi della cultura, amministratori comunali e politici di rilevo, ma anche volti
meno noti che hanno reso vivo e significativo il vivere giornaliero dell’epoca. Il testo è un
susseguirsi di eventi (elezioni, feste religiose e laiche, mercati), realizzazione di infrastrutture
(scuole, fabbriche, ospedale, case di riposo) arricchito da quasi 500 foto di personaggi,
manifesti e appelli al popolo, documenti, tabelle e tavole pittoriche che lo rendono leggibile a
chiunque voglia avere un quadro della Riviera del Brenta dall’inizio del 1800 alla Prima Guerra
Mondiale.
Midden jaren 70 ontstaat er een criminele organisatie die Rome op een cruciaal moment in de
Italiaanse geschiedenis in zijn greep houdt. Onder leiding van De Libanees richten De Kille,
Dendy, Buffel, Nembo Kid, De Dunne, Dertig Zilverlingen, De Rat, Luik, Bonenstaak, Ricotta,
Arendsoog en de Buffoni tweeling De bende van Magliana op. De bende is beroemd en
berucht door de banden die ze onderhoudt met de maffia, het handelen in drugs en haar
betrokkenheid bij de bevrijding van de Italiaanse politicus Aldo Moro, die in 1978 werd
ontvoerd door de Rode Brigades. Tijdens al dit geweld probeert de jonge politiecommissaris
Nicola Scialoja, tegen beter weten in, achter de werkelijke identiteiten en activiteiten van de
bendeleden te komen. In zijn zoektocht naar gerechtigheid stuit hij op de verrotheid van het
Italiaanse systeem: politieagenten blijken mollen te zijn en rechters makkelijk te chanteren.
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Wanneer hij achter Dendy, een van de bosses, aan gaat, komt hij in aanraking met de
prostituee Patrizia. De liefde die hij voelt voor deze ontembare vrouw brengt hem dichter bij de
bende dan hij ooit had durven dromen
In Kindsoldaat ontrafelt Oscar van den Boogaard voor het eerst in zijn schrijversbestaan zijn
eigen familieachtergrond. Een wereld van militairen, diepgewortelde stambomen en hypocriete
mores die meer dan anderhalve eeuw omspant. Het is een weergaloze wraakoefening in de
vorm van een bildungsroman. Het verhaal van vijf generaties speelt zich af tegen de
achtergrond van een eeuw waarin de oude wereldorde na twee oorlogen definitief is
verdwenen, maar in de familie nog volop nazindert.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
La storia dell’Iran non comincia certo nel 1979, ma la rivoluzione, con il suo prezzo altissimo di
sangue e di verità, con le lacerazioni insanabili e con le ferite solo in parte ricomposte, è ormai
una parte fondamentale, imprescindibile della storia e dell’identità del Paese. Non può e non
deve essere assolutamente considerata una “parentesi storica” (come Benedetto Croce
definisce il fascismo per l’Italia), o un “incidente di percorso” lungo la strada che porterà forse
un giorno a una democrazia liberale di stampo occidentale. La rivoluzione, oltre a segnare la
storia dell’Iran e di tutto il Medio Oriente, ha toccato la vita di milioni di iraniani: ha diviso e
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lacerato famiglie, distrutto vite e carriere, dato speranze illusorie e liberato energie
insospettabili, affossato e realizzato sogni, segnando profondamente l’esistenza sia di chi
quegli eventi storici li ha vissuti sia di chi è nato dopo e ne ha toccato con mano e ne subisce
tuttora le conseguenze. Ripercorrerne le origini, anche attraverso le testimonianze dirette di chi
l’ha vissuta, è un esercizio fondamentale. La rivoluzione, come diceva Mao Tse Tung, non è
un pranzo di gala. Nemmeno quarant’anni dopo. “Ho letto queste pagine con lo stesso ritmo
frenetico con il quale sono accaduti i fatti raccontati con passione e precisione da Sacchetti,
impressionata, ancora una volta, dalla violenza che sconvolse l’Iran di quegli anni, dal caos e
dal terrore come uniche leggi, ma anche dalle tante e complesse ragioni storiche che
portarono allo sconvolgimento di quell’area geografica, la cui onda lunga lambisce e
condanna ancora oggi tanti Paesi a scenari di guerra e di morte”. (Chiara Mezzalama)
La completa verità sugli anni di piombo “è un’esigenza fondamentale per la Repubblica”.
Sergio Mattarella Intrigo internazionale, Il golpe inglese, Il puzzle Moro, Le menti del doppio
Stato: quattro libri fondamentali frutto di anni di ricerche basate su documenti ufficiali rinvenuti
negli archivi anglosassoni e nazionali. Ecco perché la Repubblica italiana è stata segnata da
terrorismo, tentativi di golpe, servizi segreti deviati, stragi e un’infinita serie di eventi tragici mai
veramente chiariti. Una vera e propria guerra clandestina combattuta dai nostri stessi alleati
inglesi, americani e francesi. Così, per più di trent’anni, il doppio Stato ha insanguinato l’Italia.
I risultati di un’indagine condotta in alcuni fra gli archivi più prestigiosi del mondo (a cominciare
da quello britannico di Kew Gardens) sui contesti interni e internazionali che fecero da sfondo
agli anni di piombo. Ecco il “grande gioco” sullo scacchiere italiano, in cui guerra fredda tra
nemici e guerra segreta tra amici e alleati per il controllo del Mediterraneo (e del petrolio) si
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sono intersecate fino a sovrapporsi, contribuendo a creare nella seconda metà del Novecento
il terreno fertile per violenza e terrorismo. Quattro libri (Intrigo internazionale, Il golpe inglese, Il
puzzle Moro, Le menti del doppio Stato) pubblicati nell’arco di un decennio, tra il 2010 e il
2020, vengono ora riproposti in un unico volume, rispettandone la sequenza cronologica, per
far emergere il filo rosso che lega le inchieste di Rosario Priore, il magistrato che si è occupato
degli episodi più gravi di terrorismo politico, alle ricerche di Mario José Cereghino e Giovanni
Fasanella, i quali più di altri continuano a scavare sui nessi tra le radici endogene della
violenza e la complessità dei contesti internazionali, basandosi rigorosamente su fonti di prima
mano. Nessi a lungo negati o sminuiti, ma che ora cominciano finalmente a essere riconosciuti
anche nella discussione pubblica.
Enkele weken nadat er in het bosrijke gebied rond Nordmarka drie oude skeletten werden
gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog, wordt de oude verzetsman Carl Oscar
Krogh dood aangetroffen in zijn huis. Zijn lichaam is gruwelijk toegetakeld. De Oslose
inspecteur Tommy Bergmann en zijn team onderzoeken het verband tussen beide zaken. Ze
ontdekken dat Krogh tijdens de oorlog de rechterhand was van de legendarische
verzetsstrijder Kaj Holt. Hij was tevens een van de laatste personen die probeerde de
toedracht van Holts mysterieuze dood in 1945 te achterhalen. Alle historische documentatie is
echter spoorloos verdwenen. Bergmanns onderzoek onthult een web van leugens, mythes en
bedrog en voert hem terug in de tijd, naar een oorlog waarin de waarheid telkens als eerste
sneuvelde en de liefde hand in hand ging met verraad.
Als Verónica tien jaar oud is, vindt ze in een oude aktetas van haar vader een foto van een
meisje. De foto geeft haar het gevoel dat ze er beter niet naar kan vragen. Na het overlijden
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van haar moeder ontdekt Verónica een verleden dat haar dichter bij het meisje op de foto
brengt. Laura groeit op in de schaduw van een dominante grootmoeder en met een moeder
die zich nauwelijks om haar bekommert. Ze heeft altijd al het gevoel gehad dat er iets niet
klopte in haar familie. Dan ontmoeten Laura en Verónica elkaar en herkennen ze de geheimen
uit elkaars verleden. Samen ontwarren ze een gecompliceerde kluwen van leugens en
manipulatie.

‘Ik dwaal nog één keer door de stad. De mist trekt langzaam op. Het vriest niet meer
maar het voelt kouder dan toen het min tien was, ik word ingehaald door haastige
mensen, op weg naar een warm metrostation of een trolleybus. Ik neem een brede
straat en dan een smalle, ik loop langs de bochtige Mojka en herinner me een gedicht
van Achmatova: De een loopt in een rechte baan / De ander loopt in kringen / En wacht
om weer naar huis te gaan, / Naar vroegere beminden. / En ik – rampzalig en berooid, /
Ik loop in zigzaglijnen, / Ik ga naar nergens en naar nooit, / Zoals ontspoorde treinen.
Alles in deze stad stemt tot kijken, nadenken, herinneren, de melancholie is alom. Ware
Sint-Petersburg er niet geweest, dan had ik de aan de rivier sluimerende stad zelf
uitgevonden, als een humeur dat voor eeuwig bij me past.’ In De gloed van SintPetersburg combineert Jan Brokken de adembenemende kennis van Baltische zielen
met de hartstocht van De Kozakkentuin en belandt hij bij wat onmiskenbaar zijn
mooiste boek is: In het huis van de dichter. Zijn wandelingen door de stad roepen de
geest op van dichters en dissidenten, van gekken en genieën, van wanhopigen en
geliefden, van Anna Achmatova, Osip en Nadjezjda Mandelstam, Joseph Brodski,
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Dostojevski, Toergenjev, Nabokov, Nina Berberova, Tsjaikofski, Rachmaninov,
Stravinski en vele anderen.
Van alle boeken van Nietzsche is Aldus sprak Zarathoestra het meest opmerkelijk. In
dit boek presenteert hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van egoïsme
en geen God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig te zijn: de
'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een grote invloed uit op het
gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek filoloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft
hij een enorme betekenis voor onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn
belangrijkste werk. Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische
wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en
kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele toespelingen, vol
directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op
de spits gedreven wordt en dat ten slotte moet culmineren in zijn ideaal van de
'Uebermensch'. De uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op een pikant moment,
namelijk in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er zo'n
40.000 van verkocht. De vertaling van Endt en Marsman is nog altijd uitstekend
leesbaar.
Le verità che mancavano sul più importante delitto politico del dopoguerra La vicenda
Moro costituisce un caso internazionale per eccellenza. Ancora da raccontare nei suoi
risvolti più oscuri. Tra gli anni Sessanta e Settanta la politica estera morotea,
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soprattutto quella mediterranea, e il disgelo nella politica interna tra Dc e Pci
rappresentarono un pericolo gravissimo per gli equilibri mondiali. L’Italia andava
fermata. A tutti i costi. Sulla base di documenti desecretati a Londra e a Washington (e
delle recenti acquisizioni dell’ultima commissione d’inchiesta parlamentare sul caso
Moro), Giovanni Fasanella dimostra che una parte delle amministrazioni Usa, con gli
inglesi e la complicità a vari livelli e in fasi successive di Francia, Germania e Unione
Sovietica insieme con Cecoslovacchia e Bulgaria, avevano interessi convergenti a
fermare Moro. Come confermano anche le testimonianze di ambasciatori e politici
dell’epoca riportate in questo libro. L’autore riesce a saldare in un racconto avvincente
testimonianze e documenti inediti, offrendoci per la prima volta la ricostruzione
completa del contesto internazionale e delle complicità interne in cui maturò il delitto
Moro. Solo così possiamo capire davvero le cause che stanno alla radice di molti
episodi terroristici e individuare chi aveva interesse a destabilizzare la nostra
democrazia. “Dobbiamo scoraggiare le iniziative indipendenti del governo italiano nel
Mediterraneo e in Medio Oriente.” Nota interna del Foreign Office, 1970 “Azione a
sostegno di un colpo di Stato in Italia o di una diversa azione sovversiva.” Titolo di un
documento top secret del governo britannico contro la politica di Aldo Moro, 1976 “Le
ingerenze sono, sempre e comunque, di parte. Tuttavia, nel caso dell’Italia, dobbiamo
fare qualcosa di concreto e non limitarci a discutere.” Reginald Hibbert, sottosegretario
del Foreign Office con delega alle questioni europee, 1976 “L’influenza di Moro e
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Berlinguer sulla politica estera italiana è forte e potrebbe avere serie ripercussioni... Il
governo italiano va mantenuto sulla giusta via.” Rapporto dell’ambasciatore britannico
a Roma Alan Hugh Campbell, 1977
A quasi quarant’anni dal delitto Moro, questo libro rimane il punto di riferimento
fondamentale per chi voglia farsi un’idea di quanto successo tra il marzo e il maggio
del 1978, quando Aldo Moro fu rapito dalle Br e poi ucciso. I due autori hanno
squarciato un silenzio durato molti anni e finalmente hanno messo a disposizione di
tutti testimonianze, documenti, interrogatori rimasti nei cassetti delle procure e delle
commissioni parlamentari per troppo tempo. Dal questo libro si può ripartire per provare
a chiarire la tragedia politica più grave della nostra storia repubblicana. Non possiamo
ignorare il ruolo pesante che l’Ucigos, la polizia di Cossiga, ha avuto in tutta questa
vicenda, insieme al comitato di crisi, le cui relazioni, qui proposte per la prima volta,
lasciano esterrefatti. Non è vero che non si poteva fare niente: sono state ignorate
segnalazioni e bloccati ordini di perquisizione che sarebbero stati decisivi, ci sono
adesso le prove che i covi di via Gradoli e via Montalcini volutamente non sono stati
scoperti, alla magistratura è stato permesso di operare solo a omicidio avvenuto e chi
tra la polizia sarebbe potuto intervenire è stato messo da parte. Anche le implicazioni
internazionali contano eccome in questa storia: Kgb, Raf, Stasi e Cia hanno avuto un
ruolo non secondario, senza togliere naturalmente alcuna responsabilità alle Br. Moro
doveva essere eliminato. La sicurezza e la ragion di Stato non giustificano
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l’immobilismo. E il dolo. Viene fuori ancora una volta la malattia cronica della nostra
democrazia, così fragile da non poter mai essere trasparente. Basti pensare a tutti gli
uomini dei servizi segreti e dei corpi dello Stato iscritti alla P2, che in quei mesi stavano
nella sala di comando. Coincidenze? Chi vigilava sulla nostra sicurezza attentava
anche alla nostra libertà, eliminando un personaggio che sapeva troppe verità, le più
imbarazzanti. Qui sta il cuore del “caso Moro”.
Het leven is een avontuur. Alles is mogelijk, met wilskracht en geluk, een sappige
wortel, een natte neus en een snufje onbezonnen moed! Shylo was altijd het
onderdeurtje van zijn nest, de zwakste en rustigste van de familie. Zijn broers en
zussen zetten hem voor schut, omdat hij anders is. Maar wanneer Shylo op een
groepje paparatzi’s stuit en van hun plan hoort om een foto te nemen van de koningin
in haar nachtjapon, is het aan deze onwaarschijnlijke held om naar Londen te reizen en
de Koninklijke Konijnen van Londen te vertellen over dit duivelse plot! De Koninklijke
Konijnen van Londen kennen een lange geschiedenis in de bescherming van de
koninklijke familie en nu is het aan dit geheime genootschap om in actie te komen en
de Ratzi’s te stoppen... Kan een klein konijntje zo zwak en verlegen als Shylo hen
ervan overtuigen dat de koningin in gevaar is? Van de bestsellerauteurs Simon Sebag
Montefiore & Santa Montefiore! Origineel, sprankelend en fantasievol Met sfeervolle,
levendige illustraties van Kate Hindley
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse
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spanning en onbetrouwbare personages. Van de auteur van Achter gesloten deuren,
Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller van BA Paris,
bestsellerauteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. Eindelijk
komt de langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek in een
pasgerenoveerde woning in The Circle, een exclusieve gated community. Alice heeft
niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook even wennen. Toch wil ze er
het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en tijdens een
buurtborrel komt ze te weten dat haar woning een schokkend geheim herbergt. Hierna
raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee jaar voor Alice en Leo
bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het kost achter komen wat er is
gebeurd. Maar niemand wil haar meer vertellen over de precieze gebeurtenissen van
destijds. Haar buren lijken iets voor haar verborgen te houden, en binnen The Circle
blijkt alles lang niet zo perfect als het lijkt... De therapeut bevat alle ingrediënten van
een typische BA Paris: onderhuidse spanning, onbetrouwbare personages, en
meerdere twists aan het eind!
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