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Laspra Stagione Einaudi Stile Libero Extra
Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Yui is een jonge vrouw die bij de
tsunami van 2011 haar moeder en haar dochtertje is verloren, en sindsdien niet
goed weet hoe ze verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar
verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte telefooncel in
zijn tuin heeft gezet. Op die plek lukt het mensen die een geliefde zijn verloren
om met hen te communiceren via de wind en zo enigszins om te gaan met hun
verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen van
steeds verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui
besluit de reis te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de moed om de
telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om de mensen te observeren
die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje
niet meer heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder... ‘Absoluut
adembenemend.’ – Christy Lefteri, auteur van De bijenhouder van Aleppo
Na twintig jaar keert een man terug naar de plek waar hij opgroeide om in het
reine te komen met een traumatische gebeurtenis die zijn leven en de levens van
de mensen om hem heen voorgoed veranderde. Als zoon van welvarende
ouders is hij naar een eliteschool gestuurd, waar hij vriendschap sluit met
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Vincenzo en Giuseppe. De drie jongens moeten niets hebben van het burgerlijke
en zogenaamd succesvolle leven van hun families en storten zich op muziek,
meisjes, drank, drugs en feesten. Terwijl hun ouders in de problemen raken met
justitie door hun obsessieve hang naar rijkdom, ontdekken de drie jongens dat
ook hun eigen hedonisme een keerzijde heeft. Maar kunnen ze nog wel
ontsnappen uit de neerwaartse spiraal waarin ze terechtgekomen zijn? Breng
alles terug naar huis is eenindrukwekkende roman over de generatie die
opgroeide in de jaren tachtig, waarin Nicola Lagioia zowel de positieve als de
negatieve kanten van dit decennium met veel gevoel en precisie beschrijft. Zijn
verhaal over vriendschap, verraad en generatieconflicten fascineert van de
eerste tot de laatste pagina.
Bekroond met 5-sterren door VN's Detective & Thrillergids én genomineerd voor
beste thriller van 2012. Op een mistige herfstochtend spoelt in de haven van een
klein vissersdorpje in het noordwesten van Spanje het lijk van een visser aan.
Inspecteur Leo Caldas van het hoofdkwartier in het nabijgelegen Vigo wordt
gevraagd om wat een duidelijk geval van zelfmoord lijkt te onderzoeken. Al gauw
komen er echter details aan het licht die van de routineklus een complex
moordonderzoek maken. Zonder getuigen en zonder dat er maar een spoor is
van de roeiboot van het slachtoffer, probeert de laconieke Caldas de waarheid
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boven water te halen. Dat blijkt geen gemakkelijke opgave als de dorpsbewoners
zo wantrouwend staan tegenover buitenstaanders en er al helemaal niet happig
op zijn om hun verdenkingen uit te spreken. Als Caldas op zijn eigen nuchtere
wijze door die weerbarstige houding heen weet te breken en hij zich in het
maritieme leven van het dorp begeeft, ontdekt hij een verontrustende, decennia
oude zaak van een schipbreuk en twee mysterieuze verdwijningen. Villar roept
met zijn soepele en vloeiende stijl een even prachtig als beklemmend beeld op
van een Galicisch vissersdorp dat op enkele tientallen zielen na verlaten is;
mensen die zich uit alle macht vastgrijpen aan oude gewoonten en tradities, en
zich afsluiten voor nagenoeg elke invloed van buitenaf. 'Het strand van de
verdronkenen' is een ijzingwekkend verhaal van geweld, afpersing en wraak dat
niemand koud zal laten.
In Montpelier parade weet Karl Geary met haarscherpe observaties de essentie
van jeugdige bravoure, verwarring en eenzaamheid te vatten, in een roman die
het leven schetst zoals het is. De zestienjarige Sonny Knolls woont in een
troosteloze arbeiderswijk in Dublin. Hij is van school gestuurd en is zijn enige
‘kans’ in het leven – leerling-slager worden – goed beu. Vervreemd van zijn
familie en niet bestand tegen de beklemmende wereld waarin hij gevangenzit,
sluit hij zich af door te drinken en te vechten tegen iedereen om hem heen. Maar
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dan ontmoet hij Vera Hatton: een knappe, intellectuele vrouw voor wie hij als een
blok valt. De relatie die ontluikt groeit voor Sonny uit tot een allesverterende
liefde die de richting van zijn stille maar verwoestende leven compleet verandert.
Het langverwachte derde deel in de De Medici-trilogie Moord, verraad en
politieke spelletjes, de familie de’ Medici schrikt nergens voor terug in haar klim
naar Florentijnse heerschappij. Gewetenloze huurlingen, dodelijke gifmengers en
genadeloze soldaten passeren de revue, maar ook briljante kunstenaars en
charmante courtisanes. In het derde boek van deze bloedstollend spannende
serie is de hoofdpersoon Caterina de’ Medici, de echtgenote van Hendrik II en
koningin van Frankrijk. In het Parijs van de zestiende eeuw, in een wereld vol
religieuze oorlogen en politieke intrige, moet zij het groeiende succes van haar
rivale, de minnares van de koning Diana van Poitiers, tegengaan en
bondgenoten zien te vinden in een vijandig buitenlands hof waar menigeen uit is
op haar leven. De pers over de boeken van Matteo Strukul: ‘Matteo Strukul is
een ware meester van het genre, hij weet actie, avontuur en spanning perfect te
combineren.’ Il manifesto ‘Liefhebbers van historische romans mogen deze niet
laten liggen: meeslepend, intrigerend en spannend van de eerste tot de laatste
bladzijde. ’ Italië Magazine ‘De geschiedenis van een zeer belangrijke dynastie
en een verhaal over samenzwering en verraad. Maar ook het verhaal over de
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grote culturele revolutie van de renaissance, toen Italië het centrum van
schoonheid en pracht was en een voorbeeld voor heel Europa.’ La Repubblica
Nadat de politie 's nachts een meisje van veertien op straat heeft gevonden dat
verder niets meer weet, wordt ze in een kindertehuis geplaatst waar ze zich veilig
voelt in een underdog-positie.
Nathan Englander kaddisj.com kaddisj.com van Nathan Englander is een
satirische roman over een verstoorde vader-zoonrelatie. Englander op z’n best:
absurdistisch, met een boodschap. Larry is de enige atheïst in een gezin van
orthodoxe joden. Wanneer zijn vader overlijdt is het aan hem om de kaddisj op te
zeggen, het joodse gebed voor de doden, elke dag gedurende elf maanden.
Larry’s moeder en zussen zijn verbijsterd wanneer Larry dit weigert en zo de ziel
van zijn vader op het spel zet. Om hen tevreden te stellen huurt hij via de site
kaddisj.com een vreemde in om het gebed op te zeggen. Maar voert diegene de
opdracht ook uit? kaddisj.com is Englanders meest humoristische werk tot nu
toe, een gevoelige satire over het spanningsveld tussen religieuze en seculiere
werelden en de schijnheiligheden die in beide voorkomen. Een roman over
verzoening, verlossing, en de duistere verleidingen van het internet, dat net als
God alomtegenwoordig is.
Deze laatste zomer is een indringende roman over een ernstig zieke vrouw die, al dromend,
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afwisselend bewust en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de goede als de
slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon, Z., is een non-conformistische vrouw, barstend
van intellectuele nieuwsgierigheid, die haar dromen en aspiraties door haar gevoeligheid
echter niet in vervulling heeft kunnen laten gaan. Haar behoefte zich uit te drukken door middel
van schrijven wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt haar om haar in wezen pessimistische
karakter te overwinnen. Met een cynische en vaak geamuseerde kijk op de gebeurtenissen
herleeft Z. haar verleden: Het leven is een tragedie als je het van dichtbij bekijkt, maar een
komedie vanaf een afstand. De openhartigheid van deze dramatisch late debuutroman, maar
ook de fijngevoelige, treffende woorden waarmee de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen
als lijden, ouderdom en dood aanpakt, zijn bijzonder verrassend. Deze laatste zomer is een
unieke literaire roman, die door de Italiaanse pers werd bestempeld als een glorieuze ode aan
het leven.
Eindelijk! Het langverwachte laatste deel van de Clifton-serie Tegen de achtergrond van
wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende
generaties van de familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat decennia en
continenten omspant, laat Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op
grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. Het leven lacht Harry en Emma Clifton eindelijk
toe: Harry is bezig een boek te schrijven dat zijn magnum opus lijkt te worden, en Emma krijgt
van niemand minder dan Margaret Thatcher een wel heel aantrekkelijk aanbod voor een
nieuwe baan. Ook met hun zoon Sebastian en zijn vrouw Samantha gaat het goed, hoewel
hun eeuwige rivale Lady Virginia nog steeds alles op alles zet om de familie een hak te zetten.
Maar dan gebeurt er iets dramatisch dat het leven van de hele Clifton-familie op zijn kop zet...
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De pers over de boeken van Jeffrey Archer ‘Een van de top-tien verhalenvertellers ter
wereld.’ Los Angeles Times ‘Archer is een meesterlijk entertainer.’ Time ‘Archers plots zijn
vakwerk, je kunt niet stoppen met lezen.’ Boston Globe ‘Slimme plots, soepele stijl. Archer
speelt een kat-en-muisspel met de lezer.’ New York Times ‘Een verteller in de klasse van
Alexandre Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
Toen op een vroege ochtend in de zomer van 2016 werd aangebeld bij de Turkse journalist en
schrijver Ahmet Altan wist hij meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer
Mehmet werden gearresteerd in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. De
verdenking: verspreiding van verborgen boodschappen ter aanmoediging van de coupplegers.
Begin 2018 werd Altan veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rest van zijn leven
zal hij drieëntwintig uur per dag doorbrengen in eenzame opsluiting. In Ik zal de wereld nooit
meer zien beschrijft Altan op urgente wijze de politieke situatie in Turkije en zijn leven in de
gevangenis. Hij overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend over
universele thema's als vrijheid en het verloop van de tijd, die in een ander licht komen te staan
als je weet dat je voor altijd opgesloten zit. Vanuit zijn cel kan Altan nog maar één ding doen:
een verhaal vertellen dat zijn lezers niet meer loslaat. Ik zal de wereld nooit meer zien is een
oprecht en belangrijk verhaal voor iedereen die gelooft in de kracht van het woord.
In zijn roman ‘De katholieke school’ beschrijft Edoardo Albinati hoe in het Rome van de jaren
zeventig een chique buurt wordt opgeschrikt door een brute verkrachtings- en moordzaak, een
van de meest beruchte misdrijven van de eeuw. Enkele ex-leerlingen van een particulier
katholiek lyceum blijken de daders. Albinati zat bij hen op school. Veertig jaar lang worstelde
hij met de vraag hoe zo’n welgestelde omgeving zulke monsters kon voortbrengen. Voor het
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antwoord moet hij de spoken uit zijn verleden bezweren: zijn briljante, getroebleerde vriend
Arbus en diens mooie zus Leda, de knappe, fanatiek linkse Stefano Jervi, het streng katholieke
gezin Rummo, de neofascistische Max, en de favoriete leraar Cosmo met zijn wijze lessen.
Wat wilden ze toen van het leven, wat is er van hen geworden, veertig jaar later? En kan
Albinati zichzelf zijn eigen jeugdzondes vergeven? Seks, religie, vriendschap, verloren
onschuld en geweld: het komt allemaal aan bod in deze grote roman van de Italiaanse
twintigste eeuw, een wervelende mengeling van autobiografie, Gesellschaftsroman, essay,
true crime en coming of age.
] In non-fictie werd alles al over Benito Mussolini geschreven. We meenden hem wel te
kennen. Tot de gelauwerde, eigenzinnige schrijver Scurati hem in een romanfiguur omdoopte.
Zonder er feiten bij te verzinnen. Het resultaat is een indrukwekkende, documentaire roman,
die een kleurrijke geschiedenis tot leven brengt, en ons waarschuwt. De jonge Mussolini is als
een beest: hij voelt en ruikt de tijd die eraan komt, in het uitgeputte Italië van net na de Eerste
Wereldoorlog. Afgezet als socialistisch leider, plaatst de onvermoeibare politieke agitator zich
aan het hoofd van de onwettigen, de misdadigers, brandstichters en andere woeste dwazen.
Met afschuw en fascinatie beschrijft Scurati hoe zijn opportunistische personage, hongerend
naar macht en seks, zich van 1919 tot 1924 leugenachtig en instinctmatig van socialisme naar
fascisme beweegt.
De dood van een politicus uit een Siciliaanse stad die op een ongunstig bekend staande plek
half ontkleed is gevonden, lijkt op een natuurlijke dood, maar commissaris Montalbano heeft zo
zijn twijfels.
Een verleden vol vragen. Een cassetteband met niets dan ruis. En één antwoord, verborgen in
Page 8/18

Acces PDF Laspra Stagione Einaudi Stile Libero Extra
ijzige stilte.. Al drieëntwintig jaar wordt psychiater Jan Forstner geplaagd door de verdwijning
van zijn broer. Het enige wat hij nog van hem heeft, is de dictafoon die de toen zesjarige Sven
voor zijn verdwijning bij zich droeg. Daarop staat zijn stem, gevolgd door een ijzige stilte. Keer
op keer probeert Jan antwoorden te vinden in de ruis op de cassette uit de dictafoon tot hij
geen stilte meer kan verdragen. Na een zware inzinking krijgt Jan en baan aangeboden bij de
kliniek in zijn geboorteplaats, op voorwaarde dat hij er zelf in therapie gaat. Naar aanleiding
van de raadselachtige zelfmoord van een jonge vrouw gaat Jan samen met journaliste Carla
Weller op onderzoek uit. Ze komen een geheim op het spoor dat al jaren verborgen ligt achter
de muren van de kliniek. Een gevaarlijk geheim, dat Jan wel eens de antwoorden zou kunnen
geven waar hij al zo lang naar zoekt
‘Over het water’ van H.M. van den Brink begint in Amsterdam in 1939. Een rumoerige stad
die stil is geworden door een lange, warme zomer. Dwars door de stad stroomt een trage rivier
en op die rivier dromen twee jongens dat er geen eind komt aan de beste zomer van hun
leven, zolang ze samen blijven roeien. Een van de twee herinnert zich die droom nog, vijf jaar
later, als de stad duister is en angstig wacht op het einde van de oorlog. ‘Over het water’
verscheen in 1998, en heeft ook internationaal de status van klassieke, volmaakte roman
gekregen: vertaald in 14 talen, inmiddels toe aan de 20e druk, genomineerd voor onder andere
de Prix Femina étranger, de Prix Médicis étranger, de Independent Foreign Fiction Prize, de
Libris Literatuurprijs, de Generale Bankliteratuurprijs, en bekroond met de Euregioprijs.
Kort na elkaar worden twee jonge meisjes vermoord. Het gehele politiekorps van Stockholm is
op de been om de dader op te sporen. Er is slechts één ding over hem bekend: hij is een
lustmoordenaar.
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Op een warme zondag in mei stelt de familie Delaney hun tuin en zwembad ter beschikking
aan het hele dorp. Louise is er, samen met haar twee dochtertjes, maar ook haar ex, die haar
boze blikken toewerpt. Louise negeert hem volkomen. Terwijl de kinderen spetteren en gillen
ligt zij lekker in de zon te dromen van de nieuwe liefde in haar leven, een aantrekkelijke
advocaat. Het lijkt een perfecte dag te worden. Tot het noodlot toeslaat. Er gebeurt een
ongeluk bij het zwembad. De Delaneys zijn diep geschokt wanneer ze ontdekken dat Louise
hen gaat aanklagen.
Van de schrijfster van Vita Na een bloedige aanslag op haar legereenheid in Afghanistan keert
de achtentwintigjarige Manuela Paris voor de kerst terug naar huis, in een stadje aan zee nabij
Rome. Ze is nog steeds niet volledig hersteld, ze is getraumatiseerd en boven alles bezeten
van het verlangen naar haar peloton terug te keren. Van de legerarts krijgt ze de
therapeutische opdracht om haar herinneringen op papier te zetten. Ze schrijft over haar
stuurloze jeugd, over haar jaren in de legeropleiding, de maanden in Afghanistan – de mooiste
van haar leven. Ondertussen ontmoet ze Mattia, de mysterieuze gast in het nabije hotel. Een
man die zich, net als zij, in een eigen limbo bevindt. Langzaam begint Manuela weer hoop te
koesteren: zou er wellicht toch een nieuw leven mogelijk zijn, samen met hem? Melania
Mazzucco werd in I966 geboren in Rome. Voor haar roman Vita ontving ze in 2003 de Premio
Strega.
De zomer van 1946 bruist van energie en nieuwe levensvreugde, de lucht is vervuld van hoop
en liefde. Marzia ontmoet Emma op het feest ter ere van Emma's achttiende verjaardag. De
Tweede Wereldoorlog is nog maar net afgelopen en Marzia is teruggekeerd uit Zwitserland,
waar ze op een kostschool zat. De twee jonge vrouwen, die in alles elkaars tegenpolen zijn,
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voelen zich direct en onvoorwaardelijk tot elkaar aangetrokken, maar hun families weigeren
hun liefde te accepteren. Voor Marzia wordt een huwelijk gearrangeerd met een oudere man
met wie ze naar Argentinië vertrekt. Emma bouwt in Italië een glansrijke carrière op als
kunstcritica. Marzia schrijft brieven aan Emma, maar deze blijven onbeantwoord. Zodra haar
leven het toelaat, keert Marzia terug naar Italië en gaat op zoek naar haar grote liefde.
Teksten van de joods godsdienstfilosoof (1878-1965) over het chassidisme.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van
scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een
klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het
eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt
overeen met het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt
hem naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend
eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die
hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is uit 1725, een
tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen
nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De
roman is als een spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden
gelezen als een doldwaze politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen
anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film,
radio en televisie. Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter
and politiek commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest
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bekend van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in
talloze genres.

Naar de rivier is het verhaal van de Ouse, de rivier waar Viginia Woolf in 1941 zichzelf
verdronk. Olivia Laing volgde haar pad langs deze rivier, waaruit Woolf voor haar
boeken zo veel inspiratie putte. De reis is een reflectie op het veelbewogen leven van
een van de markantste schrijfsters van de twintigste eeuw. Maar ook andere bekende
auteurs in wier werk rivieren een belangrijke rol spelen, zoals Homerus, Shakespeare
en Iris Murdoch, komen erin aan bod. In helder, poëtisch proza en met veel oog voor
detail beschrijft Olivia Laing de rol van de rivier in leven en literatuur. Het resultaat is
een fascinerende ontdekkingstocht waarin geschiedenis, literatuur en natuur soepel
samenvloeien. Olivia Laing is schrijfster en redacteur. Tot 2009 werkte ze voor het
literatuurkatern van The Observer. Ze schrijft verder voor diverse kranten en
tijdschriften, waaronder The Guardian. Naar de rivier is haar debuut. 'Een magisch
boek. Lyrisch, melancholisch en triomfantelijk'- The Sunday Times 'Met Naar de rivier
bewijst Laing dat ze tot de groep auteurs behoort die de natuur prachtig kunnen
weergeven. Dit is een schitterend boek.' - Robert Macfarlane, auteur van De laatste
wildernis
Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en sagen. De motieven vindt men vaak
terug in de sprookjes van andere volken, de uitwerking is telkens typerend voor de aard
en de beschaving van een bepaald volk. Dat geldt ook voor de sprookjes die in Italië
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van geslacht op geslacht zijn overgeleverd. Ze handelen over schone prinsessen en
machtige koningen, over monsters en struikrovers, over iedele ridders een arme
boeren, over heksen en tovenaars. De beroemde schrijver Italio Calvino verzamelden
meer dan tweehonderd van die sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein Valkhoff er vijftig, die typerend
zijn voor de Italiaanse mentaliteit en die boeien zowel door het verhaalde zelf, als door
de vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo ontstond een aantrekkelijk boek voor
iedereen - jong of oud - die van sprookjes houdt.
«Il nostro obiettivo e? superare nelle vendite il Corriere della Sera.» Quando,
nell'autunno del 1975, Eugenio Scalfari annuncio? che la sua nave pirata prossima al
varo, battezzata la Repubblica, avrebbe battagliato con l'incrociatore di via Solferino
che da un secolo solcava i mari indisturbato, fu accolto da risolini di scherno. E
invece... Questa e? la storia di un quotidiano che dopo appena undici anni - esempio
unico al mondo - ha toccato il primato delle vendite nel proprio Paese. L'appassionante
testa a testa fra i due grandi giornali - che da allora non si e? mai arrestato - si svolge
parallelamente a una delle fasi storiche piu? tumultuose e drammatiche conosciute
dall'Italia, segnata da terrorismo, scandali epocali, furiose battaglie civili e politiche.
Mentre la Repubblica compie quarant'anni, un giornalista che nel quotidiano di piazza
Indipendenza ha ricoperto ogni ruolo racconta quella straordinaria avventura. Partendo
da lontano: il felice incontro fra i due protagonisti, Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo,
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la loro passione per la carta stampata, il tentativo di coinvolgere Montanelli, fino alla
realizzazione del grande sogno cullato per oltre vent'anni. Dalla complicata gestazione
alla volata verso il milione di copie. Il clima eccitato, teso e goliardico della redazione,
ma anche i tormenti e i contrasti, gli amori e i tradimenti. Le minacce brigatiste. Le
vicende pubbliche e private dei suoi piu? celebri giornalisti: i litigi Pansa-Bocca, i
capricci di Biagi, il pianto della Aspesi, gli scherzi di Guzzanti, le fughe di Forattini e
Terzani. E quella volta che Scalfari, in lacrime, chiese aiuto a Beethoven...
Dé nieuwe hit uit Finland: een tragikomische zoektocht naar een gemeenschappelijke,
onbekende vader. Als Pekka Kirnuvaara na lang zijn gebit te hebben verwaarloosd een
wortelkanaalbehandeling moet ondergaan, ontdekt hij dat zijn tandarts dezelfde, zelden
voorkomende achternaam heeft als hij. Tegelijkertijd ziet tandarts Esko aan het gebit
van zijn patiënt dat zij familie van elkaar moeten zijn. Ze blijken broers met
verschillende moeders maar dezelfde vader, die ze beiden nooit hebben gekend,
omdat die plotseling verdween toen ze nog heel klein waren. Dit is het begin van een
bizarre, ontroerende en bovenal hilarische roadtrip die beweegt van Finland en Zweden
naar Thailand en Australië. Wortels is een onweerstaanbaar komische roman, met de
nodige tragiek, geschreven in een toegankelijke stijl. Een universeel verhaal over
familie, reizen, migratie en tandartsen. Een absolute must read en feelgood voor
iedereen. Miika Nousiainen (1973) werkt als televisieredacteur en scenarioschrijver.
Met zijn tweede roman brak hij door in Finland; in 2009 ontving Nousiainen er de Kalevi
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Jäntti-literatuurprijs voor en in 2010 kreeg het boek een eervolle vermelding bij de
uitreiking van het Sportboek van het Jaar. Met deze vierde roman zal hij de
internationale markt veroveren: het boek verschijnt behalve in Nederland en Finland in
Duitsland, Italië, Zweden en Litouwen. 'Wortels' grootste charme zit hem zonder twijfel
in de scherpzinnige en zowel integere als gestileerde groep personages die samen een
microkosmos vormt. In essentie is Wortels een universeel portret van de mensheid.'
Keskisuomalainen, Finland
De hoofdpersoon van De buitenjongen is een eenzame man van in de dertig. Zijn leven
in Milaan is vastgelopen en hij mist de bergen van zijn jeugd, waar hij al tien jaar niet
meer is geweest. Daarom besluit hij een hut te huren op tweeduizend meter hoogte en
een paar maanden lang te leven op een manier waar hij vroeger stiekem van droomde:
zielsalleen, omringd door wat dieren en zijn favoriete boeken. Het leven in de bergen is
eenvoudig, hij hakt hout, legt een tuin aan, maakt vuur. En langzamerhand sterkt hij
aan en herontdekt hij wat hij in de loop der jaren was verloren. Wekenlang ziet hij
niemand, tot er ineens toch een gestalte opdoemt. De buitenjongen is een filosofische
roman over de schoonheid van eenzaamheid, vriendschap, onze band met de natuur
en met familie, en vormt een logisch geheel met de bestseller De acht bergen.
Sofia zou zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd zwart. Op haar tiende droomt
ze er nog van het liefje van een piraat te worden, maar op haar zestiende neemt ze een
overdosis pillen en wordt ze opgenomen in een kliniek. En op haar achttiende volgt ze
Page 15/18

Acces PDF Laspra Stagione Einaudi Stile Libero Extra
een prestigieuze theateropleiding in Rome, om vervolgens in New York te belanden als
een van de vele jonge actrices die hopen ontdekt te worden. Maar uiteindelijk is Sofia
altijd op de vlucht, voor haar vrienden, voor haar ouders, voor haar geliefden en
bovenal voor zichzelf. Met grote emotionele zeggingskracht en psychologische
diepgang beschrijft Paolo Cognetti de moeizame volwassenwording van de
onvergetelijke Sofia. Net als in zijn geliefde roman De acht bergen bewijst hij een
scherp besef te hebben van de dringende vragen in het leven.
Een man en zijn eiland. Wanneer de kosmopoliet Cees Nooteboom op zijn geliefde
Menorca is, staat hij met beide benen in de vruchtbare aarde, omgeven door zee,
palmen en cactussen. Maar zijn blik strekt zich ook ver voorbij de horizon uit, oplettend
en nieuwsgierig als hij is. Met scepsis kijkt Nooteboom naar een Europa dat dreigt
uiteen te vallen, hij overdenkt de dood van David Bowie, hij ziet de sterren en voelt de
vergetelheid. Vijfhonderddrieëndertig dagen uit het leven van een groot schrijver, met
zijn dagelijkse zorg voor zijn huis en zijn planten, en zijn gedachten over de wereld en
zijn plek in het universum.
Marco, de held in deze roman, is een jongeman die aquaria bouwt en het gedrag van
vissen bestudeert. Hij lijdt aan longkanker en struint de rijke wijken van Rome af op
zoek naar een vriendin. Dan krijgt hij een merkwaardig aanbod: hij wordt uitgenodigd
om naar India te gaan, en daar een aquarium te bouwen voor een mysterieuze dame.
Ammaniti¿s India is een jachtig en tumultueus land: de jongeman wordt gekidnapt door
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een religieuze sekte, hij sluit zich aan bij een groep muzikanten die ondergronds leeft,
hij wordt verleid door een vrouw die in een kasteel woont, en hij komt erachter dat de
vrouw die hem heeft uitgenodigd aan het hoofd staat van een criminele bende die
organen steelt. Nadat hij wordt geopereerd aan zijn longen en een paar kieuwen krijgt
geïmplanteerd, kan hij een gelukkig leven opbouwen in een aquarium in Berlijn.
Fabbrico is een slaperig dorp tussen Parma en Bologna. Het telt een viertal straten te
midden van uitgestrekte velden. Iedereen kent elkaar, en het lijkt alsof de inwoners
nooit zullen ontsnappen aan een saai en rustig leven in de provincie. Tijdens een lange
hete zomer ontstaat er een driehoeksverhouding tussen de jonge vrienden Anela,
Davide en Valerio. Uiteindelijk besluit Valerio Fabbrico te verlaten, en in de jaren die
volgen realiseren de drie vrienden zich wat de gevolgen zijn van de keuzes die ze in
hun jeugd hebben gemaakt. De menselijke maat is een prachtige en hypnotiserende
roman in verhalen, over vriendschap en liefde, over vertrouwen en verraad. Davide,
Valerio en Anela worstelen allen met een onverklaarbaar schuldgevoel, en zoeken
wanhopig naar de middelen om inhoud en vorm te geven aan hun leven.
Een man wordt beschoten bij zijn huis aan de Ligurische kust, maar uit het ziekenhuis
gaat hij meteen weer terug naar zijn geliefde kust.
Nadat een mysterieus virus alle volwassenen heeft uitgeroeid, is Sicilië verworden tot
een gigantische ruïne van verlaten steden, afgebrande winkelcentra en onbegaanbare
wegen. Alleen de kinderen zijn overgebleven en proberen op het desolate eiland, waar
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de hitte en de zon het landschap teisteren en overal jongerige wilde honden op de loer
liggen, te overleven zonder elektriciteit, vers water en voedsel. Sinds de dood van hun
ouders zorgt de dertienjarige Anna voor haar acht jaar oude broertje Astor, aan de
hand van het notitieboekje dat haar moeder achterliet. Als Astor wordt ontvoerd, besluit
Anna samen met haar hond naar hem op zoek te gaan in de hoop uiteindelijk de
overtocht naar het vasteland te maken, op weg naar een nieuwe toekomst.
Berijmde vertaling van de vroege versie van het treurspel van de Duitse dichter
(1749-1832).
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