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Verslag van een (imaginair) debat tussen vertegenwoordigers van atheïsme, jodendom,
christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme.
Levensbeschrijving van William Marshall, adviseur van vijf Engelse vorsten in de 12e en 13e
eeuw.
Een verleden vol vragen. Een cassetteband met niets dan ruis. En één antwoord, verborgen in
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
De man van Grace O'Malley is in het Ierse verzet omgekomen, en ook Grace zelf wordt
gezocht door de Engelse regering. Grace neemt de moeilijkste beslissing van haar leven , ze
vertrekt per schip uit Ierland in de hoop op een betere toekomst. Ze laat twee dingen achter
waarmee ze met al haar vezels verbonden is: haar land , een land in doodsnood , en haar
pasgeboren zoontje John Paul. Grace overleeft de overtocht naar Amerika en voegt zich bij
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haar broer Sean in Manhattan. Gekweld door de keuzes die ze in het verleden heeft gemaakt
en wanhopig verlangend naar nieuws over John Paul, valt het leven in het nieuwe vaderland
haar zwaar. En dat wordt er niet beter op als Grace de harde realiteit van het
immigrantenleven leert kennen. Het Ierse district, waar de immigranten gedwongen wonen,
blijkt een verschrikkelijk oord vol ziekte en criminaliteit te zijn. Langzamerhand vat Grace moed
om in opstand te komen tegen de corruptie en onrechtvaardigheid , maar haar dappere daden
blijken een bedreiging te vormen voor de mensen die ze juist wil beschermen.
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.
Het mooiste boek over Barcelona dat ooit is geschreven - een historische klassieker De stad
der wonderen is een onvergetelijke kroniek over Barcelona tussen de twee
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wereldtentoonstellingen van 1888 en 1929. Een halve eeuw geschiedenis van een woelige
stad, bevolkt door dagloners, gangsters en politici. Tegen deze achtergrond vertelt Eduardo
Mendoza het verhaal van Onofre Bouvila, die als dertienjarige plattelandsjongen in Barcelona
arriveert en door moord, verraad, chantage en list erin slaagt de rijkste en machtigste man van
Spanje te worden. De pers over De stad der wonderen: ‘Barcelona is in vele romans tot leven
gebracht, maar zelden met zo veel vaart, fantasie en allure. Een boek dat je niet mag missen.’
Vrij Nederland ‘De allermooiste roman over Barcelona. Brengt de turbulente expansieperiode
rond 1900 in kaart in een wervelvind van ouderwets vermaak, onweerstaanbare humor en
geraffineerde ironie. Groots en toch lichtvoetig.’ de Volkskrant ‘Kostelijk, ontroerend, rijk aan
anekdotes en bizarre bijzonderheden!’ NRC Handelsblad
Beschrijving van de ondergang van het nazirijk in de eerste week van mei 1945, vanaf de
zelfdoding van Hitler op 30 april tot en met de definitieve, onvoorwaardelijke overgave op 7
mei.
Een omineus jaartal, dat in het geheugen van miljoenen staat gegrift. Het point of no return,
het jaar waarin Hitler, Goering en Goebbels democratisch aan de macht komen en het
Rijksdaggebouw in vlammen opgaat. Het jaar waarin Duitsland zijn aanloop begint naar de
gruwelijkste massavernietigingsoorlog ooit. Het hart van de macht, van de intrige, van de
dreiging en terreur is Berlijn. Vijf mensen zijn ooggetuige van Hitlers machtsgreep, drie
mannen en twee vrouwen: de Amerikaanse ambassadeur William Dodd en zijn dochter
Martha, Hitlers buitenlandse perschef Putzi Hanfstaengl, de joodse societyjournaliste Bella
Fromm en de eerste chef van de Gestapo, Rudolf Diels. Even meesterlijk als meeslepend
beschrijft Metcalfe hun lot. De tijd valt weg. We zijn in Berlijn, 1933, en Metcalfe neemt ons
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mee naar de ambassades, de vergaderingen, feesten en complotten. We zijn in de huizen, de
straten, in de cafés en hotels - het smeult en brandt om ons heen. Wij weten dat alles zal
uitlopen op de totale verwoesting. Maar voor de hoofdpersonen van het verhaal lijkt de
complexe werkelijkheid dat ene jaar nog alle kanten op te kunnen gaan.
‘Wie in dit land niemand heeft gedood, heeft geen toekomst.' Aan de hand van de avonturen
van een loser – die vaak slecht aflopen – en de tientallen mensen die hij kent en onderweg
ontmoet, vertelt 35 Doden de geschiedenis van Colombia van de afgelopen veertig jaar. 35
Doden is een roman die barst van vitaliteit en tragedie, beide altijd aanwezig in de wrange
geschiedenis van dit land. Een roman als een wervelwind: verdwaalde revolutionairen,
filosoferende drugshandelaars, strak-zakelijke marionettenspelers en vriendelijke moordenaars
– en te midden van dat alles een held, die altijd aan de verkeerde kant lijkt te staan.
Adembenemend. Ontstellend. Boeiend.
In vijf onvergetelijke verhalen, gebundeld onder de titel Binnen de muren, beschrijft Giorgio
Bassani voor het eerst de inwoners van Ferrara. Met een fijn oog voor detail en in een
prachtige poëtische stijl komt de stad tot leven - een jonge vrouw wordt door haar minnaar
verlaten, een overlevende van de Holocaust keert terug, een socialistische activist omzeilt zijn
huisarrest, en een getuige van een oorlogsmisdaad spreekt zich uit. De verhalen en romans
van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldigend
portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in NoordItalië die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide.
Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een
tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.
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Drie redacteuren van een uitgeverij in Milaan raken door manuscripten die zij onder ogen
krijgen onafwendbaar verstrikt in de gedachte dat er iets onvoorstelbaars gaande is op deze
wereld. In een tijd waarin de ratio en de automatisering hun triomfen vieren, beginnen zij
verbanden te leggen tussen tempeliers, partizanenstrijd, Braziliaanse umbanda's,
Rozenkruisers, computers, vrijmetselaars, stripfiguren en kabbala. Ze komen tot de ontdekking
dat werkelijk alles met elkaar samenhangt. Het lijkt een spel, totdat de eerste dode valt... Als
het vermoeden rijst dat occulte machten al eeuwenlang alles in het werk stellen om hun Plan
ten uitvoer te brengen, wordt het spel tot een beklemmende werkelijkheid. Opgejaagd door het
huiveringwekkende besef dat de geschiedenis slechts een complot, een samenzwering van
mysterieuze krachten is, worden ze steeds verder meegesleurd in hun tocht langs de afgrond
van de werkelijkheid. Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij is
hoogleraar semiotiek aan de universiteit van Bologna en een van de grootste schrijvers van
onze tijd. Eco is beroemd geworden door zijn grote romans De naam van de roos, De slinger
van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van koningin
Loana. 'Het komt maar weinig voor dat men in slechts enkele dagen een intieme relatie
opbouwt met een roman (...). Maar men kan ook verliefd worden op een boek, bij donderslag
dus en heldere hemel, zoals het hoort.' Herman Pleij, Haagse Post 'Ik ken weinig boeken die
mij op zo veel verschillende punten hebben geraakt. De slinger van Foucault is een filosofisch
bouwwerk, een boek over boeken, over taal en geschiedenis, het is een zeer fijnzinnige
psychologische roman met soms verbazingwekkend frivole erotische passages, daarbij vaak
ook nog heel humoristisch en spannend.' Henk Pröpper, NRC Handelsblad
Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de in 2008 begonnen financiële
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crisis, met aandacht voor de rol van de overheid bij de preventie van toekomstige crises.

Oplevingen van het denken' is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit
meesterstuk is gewijd aan de emoties. Nussbaum laat zien hoe door de eeuwen
heen gedacht en geschreven is over de emoties, niet alleen in de filosofie, maar
ook in de literatuur en andere kunsten: zij ontleent diepe inzichten aan Dante,
Joyce en Proust, schrijft over de emotionele betekenis van muziek en film, en
brengt ook persoonlijke ervaringen - met name de dood van haar moeder in
stelling.
Voor studenten in het universitair onderwijs en praktijkjuristen.
`Plotseling was het zo donker geworden dat je geen hand voor ogen meer zag.
Alleen de golven die vlak langs de Voorzienigheid joegen, lichtten op alsof ze
ogen hadden en de boot wilden opslokken. Niemand durfde nog een woord te
zeggen, midden op die zee die ziedde tot zover het oog reikte. `Als je het mij
vraagt, zei Ntoni opeens, `gaat vanavond onze hele vangst naar de duvel. `Hou
je mond! zei zijn grootvader, en zijn stem in de duisternis deed zijn kleinzoons op
hun bankje ineenkrimpen. Je hoorde de wind gieren in het zeil van de
Voorzienigheid en de schoten jankten als gitaarsnaren. Ineens begon de wind te
fluiten als de stoomtrein die boven Trezza uit het gat in de berg tevoorschijn
komt, en toen kwam er uit het niets een vloedgolf aanrollen die de Voorzienigheid
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deed kraken als een zak walnoten en haar de lucht in gooide. Sicilië, ten tijde van
de Italiaanse eenwording: schipbreuk, faillissement, dood en cholera zijn slechts
een paar van de rampen waardoor de familie Leegloper wordt getroffen.
Giovanni Verga verhaalt op realistische en ontroerende wijze van alle tegenslag
waarmee de arme vissers in het dorpje Trezza te kampen hebben en schetst
daarnaast met een vaak uiterst humoristische ondertoon het reilen en zeilen van
de dorpsbewoners met al hun eigenaardigheden.
‘Het geschiedde in het jaar des Heren 1989. De mensen vernamen van oorlogen
en van opstanden, doch zij vreesden niet, want al deze waren voorbeschikt om te
gebeuren.’ In Het onmetelijke mausoleum beschrijft Cartarescu de grote
veranderingen die tijdens de revolutie in Roemenië plaatsvonden. Op de straten
van de besneeuwde en bevroren stad voltrekken zich tumultueuze scènes en in
de woning van de verteller staat dag in, dag uit de televisie aan. Maar terwijl
buiten geschiedenis wordt geschreven, duikt hij in het verleden van zijn
voorvaderen. Zo ontstaat een caleidoscopisch en versplinterd beeld van het
leven in het twintigste-eeuwse Oost-Europa, meesterlijk beschreven door een
auteur die al is vergeleken met Borges, Kafka, Proust en Joyce. Het onmetelijke
mausoleum is het slotstuk van de vermaarde Orbitor-trilogie, waarmee de
Roemeense auteur Mircea Cartarescu geschiedenis schreef. Tezamen met de
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eerder verschenen delen De Wetenden en De trofee vormt dit drieluik een
onvergetelijke leeservaring.
Het is zomer in Leeds en de stad is in de ban van het vijfentwintigjarige
regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Detective Bob Fraser en journalist
Jack Whitehead hebben echter andere zaken aan hun hoofd. Er is een
moordenaar op pad, en hij heeft het op prostituees gemunt. Al snel krijgt hij de
bijnaam de Yorkshire Ripper. Fraser en Whitehead doen allebei hun uiterste best
om de man op te pakken, maar omdat ze het zelf hebben aangelegd met
prostituees raakt het onderzoek in troebel water. Ondertussen neemt het aantal
moorden toe, en het lijkt erop dat Fraser en Whitehead de enigen zijn die
beseffen dat er misschien meer dan een moordenaar aan het werk is.
In De geur van hooi memoreert Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt
over de mensen die hij heeft ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het
verdriet en de jaloezie die zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over
slechte hotels, armoedige dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de
joodse begraafplaats in Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de
jaren dertig in Italië en het opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en
romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen
een overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich
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allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van
de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara
een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht
voor het wegvallen van het verleden.
Ginny Moon is veertien jaar oud. Ze is gek op Michael Jackson. Als ze niet 's
ochtends exact negen druiven eet, kan ze de dag verder wel afschrijven. Bij haar
derde pleeggezin heeft ze eindelijk een thuis gevonden - iets waar een ander
gelukkig mee zou zijn. Maar Ginny bekijkt de wereld nou eenmaal met een heel
eigen logica. Dus of haar biologische moeder gevaarlijk is of niet, Ginny móét
haar vinden. En daarvoor wil ze alles opgeven, zelfs het enige thuis dat ze ooit
heeft gekend...
‘Kun je er een paar dagen op passen?’ Met deze vraag begon de relatie tussen
de wat stugge veearts Massimo en een gevonden egeltje. Misschien had het
honger, was het koud of eenzaam; wat het ook was, het hulpeloze huilen opende
het hart van Massimo. Met de kracht van haar persoonlijkheid zet Ninna – het
egeltje blijkt een vrouwtje – zijn leven compleet op zijn kop. In 25 gram geluk
vertelt Massimo over deze buitengewone vriendschap die hem door een
moeilijke tijd in zijn leven hielp en hem onverwacht een nieuw doel in het leven
gaf: het opzetten van een speciale egelopvang. Nu wijdt hij zich fulltime aan de
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zorg voor deze beestjes – gewond, uitgeput, weerloos, maar met een wil om te
leven die even sterk als aanstekelijk is.
Honderd jaar geleden werd de mensheid getroffen door een ongekende
catastrofe, waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn. De Spaanse griep, die
van 1918 tot 1920 tussen de 50 en 100 miljoen slachtoffers maakte, was de
grootste menselijke ramp van de geschiedenis. En toch kennen we de Spaanse
griep vooral als een voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. In dit boek vertelt Laura
Spinney het verhaal van een pandemie die zich uitstrekte over de hele wereld.
Vanuit het perspectief van hen die het meemaakten, laat ze zien hoe de
mensheid op de proef werd gesteld door een allesverwoestend virus. Ze toont
aan dat de Spaanse griep minstens zo belangrijk was als de twee
wereldoorlogen in het verstoren – en vaak permanent veranderen – van de
wereldpolitiek, relaties tussen rassen, gezinsstructuren, de medische
wetenschap, religie en de kunsten.
Een schuchtere leraar uit Sicilië begint een onderzoek naar de moord op twee
dorpsgenoten.
In het moerasgebied bij Västerås wordt een jong stel op gruwelijke wijze
vermoord. Een van de slachtoffers is de Palestijn Jamal Al-Sharif,een
sympathisant van een terroristische organisatie. Elina Wiik heeft zo haar twijfels
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bij de ware toedracht van de moord.
Aan de rand van Ferrara ligt een vervallen villa, omringd door een grote,
parkachtige tuin, waar de geheimzinnige Finzi-Contini’s wonen. Ze beschikken
er over een kleine eigen synagoge, een bibliotheek en een tennisbaan. Als de
plaatselijke tennisclub joden begint te weren, besluiten de Finzi-Contini’s hun
privétennisbaan ook voor hun stadsgenoten open te stellen. En zo raakt de
verteller van de roman, een joodse gymnasiast, aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog plotseling in de ban van de verlichte, weelderige
droomwereld van professor Finzi-Contini en zijn verleidelijke dochter Micòl. Alle
romans van Giorgio Bassani (1916-2000) spelen zich af in het stadje Ferrara, en
doordat zijn personages in verschillende verhalen terugkeren, wordt zijn werk als
één geheel gezien. De tuin van de familie Finzi-Contini (1962) geldt als het beste
van Bassani’s beroemde verhalen over Ferrara tijdens de duistere jaren voor de
Tweede Wereldoorlog.
Opvattingen en gewoonten omtrent het menselijk lichaam in middeleeuws
Europa.
Autobiografisch getint relaas van de ervaringen van een in 1935 naar een
bergdorp in Zuid-Italië verbannen dokter en schilder met de tweedeling tussen
notabelen en boeren.
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