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Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.
Echte liefde, valse vrienden, roddel en achterklap: Welkom terug in Manhattan, 1899 Na het afscheid van Elizabeth Holland, zoemt het in de
beau monde van New York van de geruchten over haar vroegtijdige dood. Alle ogen zijn gericht op haar naasten: haar ondeugende zus
Diana, die de familie-eer nu moet zien te redden, haar gedoodverfde verloofde Henry Schoonmaker, de verleidelijke Penelope Hayes, in de
startblokken om alles wat haar beste vriendin achterliet in te pikken (inclusief Henry), en zelfs Elizabeths voormalige dienstmeisje, de sluwe
Lina Broud, die bij gebrek aan afkomst met roddel en achterklap de buit binnen hoopt te halen. Terwijl oude vrienden elkaars rivalen worden,
wordt Manhattans meest exclusieve incrowd bedreigd door gefluister uit het verleden.
Verhandeling van de Frans-Zwitserse schrijver en wiskundige van Nederlandse origine (1870-1925) over zijn voorgenomen zelfmoord
In een dorp in India zit de doodzieke Amal voor zijn raam en wacht op een brief van de koning die hem min of meer is beloofd. Prentenboek
met sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 9 jaar.
De gedachten van een schrijver die zijn werk onderbreekt met een wandeling.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve
McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

In Een brandbaar huwelijk legt A.M. Homes de wortels bloot van een huwelijk en een gezinsleven tegen het eind van de
twintigste eeuw. Paul en Elaine hebben twee zoontjes en een prachtig huis in een buitenwijk, maar zijn volkomen
vastgeroest in hun burgerlijke bestaan. Door hun obsessie met het idee dat alles ‘weer goed zal komen’ laten ze de
dagelijkse verschrikkingen van het gezinsleven omslaan in een oncontroleerbare chaos. Een hilarische vrijpartij op de
keukenvloer met de keurige buurvrouw, een sexy wijkagent die op de onmogelijkste momenten langskomt, een
schoonmaakploeg in ruimtepak, een minnares die aldoor opbelt en een kind dat een gijzeling begint op een middelbare
school – A.M. Homes’ personages doen de uitzinnigste dingen, maar zijn tegelijk zo diep menselijk dat ze volledig
geloofwaardig blijven.
MUDA cinto de piel de serpiente pitón billetera de piel de serpiente pitón botas de piel de serpiente pitón estoy mudando
la piel luego te haré morder la manzana
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen. Ze vatten echter alles verkeerd op en zo
gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
Un ejercicio de disenso radical que reúne ensayos sobre temas tan variados como el cuerpo, la experiencia, la
redistribución de la renta o YouTube. Mark Greif, siguiendo la tradición de grandes intelectuales americanos como Lionel
Trilling o Susan Sontag, se plantea en este libro un ejercicio de disensión «contra todo» lo que damos por supuesto: ¿por
qué hacemos ciertas cosas y no otras? ¿De verdad creemos en lo que hacemos, o solo seguimos un patrón aprendido
en el que ni siquiera acabamos de confiar? ¿Y si la sabiduría popular resultara no ser tan sabia? Comenzando por lo
más próximo a nosotros, el cuerpo, Greif analiza por qué estamos tan obsesionados por el ejercicio físico y la
alimentación; cuáles son las verdaderas razones que accionan nuestra pulsión sexual; cuál la causa de los nuevos
hábitos a la hora de tener hijos; qué queremos decir cuando hablamos de «experiencia». Pero el libro también aborda
cuestiones sociales clave a la hora de conformar nuestro mundo futuro: ¿es posible garantizar una renta mínima para
todo el mundo y limitar los beneficios de los más ricos? ¿Cuál es nuestro futuro como televidentes y ordenadorvidentes?
¿Por qué cada vez más gente quiere sentir menos y se refugia en ideologías anestésicas para no sufrir? ¿Pueden los
Estados Unidos seguir ejerciendo de policía mundial cuando su propia autoridad nacional está tan cuestionada? Por
último, a partir de su crónica personal del movimiento Occupy Wall Street, Greif nos ofrece una lúcida reflexión sobre
cuál ha de ser el papel del filósofo en nuestro mundo, basándose en Thoreau, su pensador de referencia, alguien que
supo hacer tabla rasa de las ideas recibidas y observar la vida desde la frescura de un pensamiento auténticamente
radical.
Oproep door de Franse filosofen tot verzet tegen allerlei vormen van onrecht, milieu-vandalisme en onverantwoord
economisch handelen.
Karl Wittgenstein maakte fortuin in de ijzer- en staalindustrie en werd een van de rijkste mensen van Europa; in Wenen
bezat hij een aantal paleizen. Componisten als Brahms, Mahler en Strauss kwamen er over de vloer. Zo er al een
bindende factor binnen het gezin Wittgenstein was, dan was het de muziek. Als vader oefende Karl Wittgenstein een
tirannieke invloed uit op zijn acht kinderen. Drie van zijn zonen pleegden zelfmoord. De vierde, Paul, werd een
wereldberoemd pianist (hij verloor zijn rechterhand in de Eerste Wereldoorlog, en Strauss, Prokofjev, Ravel en Britten
schreven voor hem stukken voor de linkerhand). Ludwig, de jongste zoon, werd een van de grootste filosofen van de
twintigste eeuw. Bij nagenoeg alle gezinsleden grensde genialiteit aan waanzin. Het gezin werd ten slotte uiteengereten
door onenigheid, geld, krankzinnigheid en twee wereldoorlogen.
In deze meesterlijke verhalen verkent Emma Donoghue hoe mensenlevens onverwachte en onvoorziene wendingen kunnen nemen. Haar
fascinerende personages zijn op een dwaalspoor geraakt: het zijn emigranten, weglopers, zwervers. Ze reizen voor de liefde of voor het geld,
incognito of onder dwang. En ook andere grenzen worden getart: die van ras, recht, seksualiteit en gezondheid. Een gevallen vrouw in
victoriaans Engeland probeert haarzelf en haar kind te onderhouden op de enige mogelijke manier, totdat haar broer haar een andere optie
biedt. Een slaaf smeedt een plot met de vrouw van de baas om hen allebei te bevrijden. Een puriteinse gemeenschap wordt opgeschrikt door
een seksschandaal. Deze vreemde, waargebeurde verhalen, geïnspireerd door krantenartikelen en verhalen uit de afgelopen vier eeuwen,
laten een verleden zien dat gevuld is van intrigerende afwijkingen.
Kapitein Frederick Marryat (1792 - 1848) was een Engelse schrijver. Hij wordt bestempeld als een van de eersten die verhalen over de zee
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schreef. Hij is vooral bekend van zijn autobiografische werk Mr Midshipman Easy en het kinderboek The Children of the New Forest. In
Nederland is hij vooral bekend om zijn roman The Phantom Ship, waarin hij zijn visie verhaalt op het volksverhaal van de De Vliegende
Hollander.
Eind jaren tachtig, wetenschappelijk onderzoek maakt grote ontwikkelingen door. Katherine Carlyle ontstaat via ivf. Na een bevriezing van
negen jaar komt ze via natuurlijke geboorte ter wereld. Ze groeit op in een liefdevol gezin, maar toch lijkt een herinnering aan haar ontstaan
haar te achtervolgen. Op negentienjarige leeftijd voelt Katherine zich hopeloos verlaten. Haar moeder is aan kanker overleden en de band
met haar hardwerkende vader is afstandelijk. Een paar dagen voor de start van haar studententijd aan Oxford neemt Katherine een resoluut
besluit. Ze wist haar computer, gooit haar telefoon in het water en verdwijnt spoorloos. Wat begint als een ondoordachte, gevaarlijke reis,
begint steeds meer te lijken op een ontdekkingstocht om uit te vinden hoe groot haar vaders liefde voor haar is. Het is haar kans af te
rekenen met het koele gevoel dat Katherine al een leven lang achtervolgt. Katherine Carlyle is een emotionele roman over onvoorwaardelijke
liefde tussen ouders en kinderen en over uitvinden wie je bent en wat je wil.
Wanneer wordt Billy wakker uit deze angstaanjagende nachtmerrie? De jonge barman moet de harde werkelijkheid onder ogen zien wanneer
hij een briefje krijgt van een onbekende met de volgende boodschap: "Als je dit briefje niet naar de politie brengt en die erbij betrekt, dood ik
een lieftallige blonde onderwijzeres. Als je dit briefje wél naar de politie brengt, dood ik in plaats daarvan een oude dame die veel aan
liefdadigheid doet". Billy gaat er vanuit dat het om een flauwe grap gaat, maar wanneer er plotseling een lerares wordt vermoord, gaan alle
alarmbellen af. Deze moord heeft hij op zijn geweten. Zijn leven verandert in een complete nachtmerrie wanneer de brute moordenaar met
steeds meer briefjes komt. Wie wordt zijn volgende slachtoffer? De keuze is aan Billy... De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945)
staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken
bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste
New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het
Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee zul je geen last meer hebben van pollen. Ben je
na een teleurstellende relatie je geloof in de liefde verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net als hoofdpersoon Tengo opnieuw verliefd
op de liefde. Of vind je het jammer dat je vader geheelonthouder is? Laat hem Jan van Mersbergens Naar de overkant van de nacht lezen en
hij zal ervan overtuigd raken dat het goed is om je af en toe te laten gaan. In dit `medisch handboek worden meer dan 320 aandoeningen van
midlifecrisis en slapeloosheid tot gebrek aan humor en constipatie beschreven. In totaal 550 romans bieden soelaas: de ene keer geeft het
verhaal zelf afleiding, een andere werkt het ritme van het proza genezend. Ella Berthoud en Susan Elderkin zijn twee gepassioneerde
Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder anderen Alain de Botton. Hun bejubelde boek The Novel Cure is voor
deze vertaling voor een kwart aangevuld met remedies van Nederlandse en Vlaamse bodem. De lemmas zijn verzorgd door literair journalist
Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van de roman. The Guardian
'De geheime sleutel' is een thriller vol complotten, samenzweringen engeheimen. Een msut voor de liefhebbers van 'De Da Vinci code' en
'Inferno'. Professor Emily Wess (hoofdpersoon uit Deans eerste boek ' De verborgen bibliotheek' probeert te achterhalen wie haar neef
vermoord heeft. Tijdens haar onderzoek komt ze een gevaarlijke sekte op het spoor. Deze sekte doet er alles aan om een verloren
gewaande sleutel in handen te krijgen waarmee de geheimen van de Nag Hammadi-geschriften ontraadseld kunnen worden. In een race
tegen de klok reist Emily naar Egypte om te voorkomen dat deze sleutel in verkeerde handen valt. De tijd dringt want de veiligheid van
miljoenen mensen staat op het spel. Het heden en de geschiedenis op een geniale manier met elkaar verbonden.

LA HABITACIÓN supone para muchos entendidos la verdadera obra maestra de Selby, una lectura desafiante donde las
haya, protagonizada por un delincuente vulgar e iracundo, a la espera de un juicio por un crimen que clama no haber
cometido. En el transcurso de la novela, el lector dudará de su inocencia en todo momtno, la cual pasa a un plano
secundario a medida que se van sucediendo por la mente del reo toda clase de pensamientos desoladores, recuerdos
de violaciones, asesinatos, tortura, delirios de grandeza, venganzas inverosímiles, raptos masoquistas y una
degradación aún más claustrofóbica dadas las dimensiones de la ubicación de la acción: el calabozo de unos juzgados.
Vijftig schetsen van personages met een vaak merkwaardige overheersende karaktertrek.
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.
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 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
Beeld van de generatie die in de jaren '60 is geboren en op zoek is naar wat werkelijk waardevol is in het leven.
En líneas generales se verá que las motivaciones que inducen a escritores africanos, unidos a la tradición oral, son
diferentes de aquellas que alientan a los autores europeos, más comprometidos con la obra literaria, que a su vez difiere
de la búsqueda en la que se centran los latinoamericanos, que por su parte son distintas de las razones de los autores
comprometidos con la realidad política y social de los países que les haya tocado vivir o de los que hayan tenido que
emigrar. Junto al porqué de su voluntad de escribir, los autores desvelan aquí detalles sobre su proceso creador, los
lugares donde prefieren escribir, sus inicios con la literaturas, sus fracasos, el origen de alguna de sus obras o los
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trabajos que no llegaron a publicarse. La historia se remonta al París surrealista de 1919. Unos señores se reúnen
habitualmente a hablar de literatura y del encargo de textos. Un cliente les pregunta curioso: «¿Y ustedes por qué
escriben?». Pregunta ¿naif? ¿curiosa? ¿atrevida? Los señores son los directores de la revista Littérature. No responden,
pero remiten la pregunta a más de 100 escritores, fundamentalmente franceses, y obtienen más de 65 respuestas. En
1985 el periódico francés Liberation dirige de nuevo la misma a más de 400 escritores de los cinco continentes. Este
libro se basa fundamentalmente en las respuestas de los escritores que divulgó el periódico Liberation, ampliada con
aportaciones de otros escritores recogidas en diferentes revistas y publicaciones, hasta formar este atlas de literatura
contemporánea.
‘De beste thrillerschrijver aller tijden' San Francisco Chronicle De Engelse thrillerschrijver Charles Latimer is op vakantie in Turkije als hij
kolonel Haki ontmoet. Haki is een liefhebber van spannende boeken en vertelt Latimer over de mysterieuze en beruchte Dimitrios – een
gangster, huurmoordenaar, spion en vrouwenhandelaar die voor een geheimzinnige bank werkte en wiens lichaam onlangs uit de Bosporus
is gevist. Latimer is gefascineerd door het verhaal en besluit de mythe rond Dimitrios te ontrafelen en het verhaal te gebruiken voor een
nieuw boek. Maar al snel slaat fascinatie om naar obsessie, en als Latimer de onderwereld van Dimitrios betreedt, ontdekt hij – met gevaar
voor eigen leven – dat niets is wat het lijkt... ‘Het voorbeeld voor ons allemaal.’ John le Carré ‘Noch Le Carré, noch Deighton, noch Ludlum
wist de intelligentie, de authenticiteit en de meeslepende vertelkunst te evenaren die Het masker van Dimitrios tot de beste in zijn soort
maakten.’The Times Het masker van Dimitrios is een klassieke, meeslepende thriller van misschien wel de beste thrillerschrijver van de
twintigste eeuw. Het boek heeft een plot en thematiek die ook heden ten dage zeer actueel zijn – een verdeeld Europa, onrust op de Balkan –
en moderne personages, met een centrale figuur die model stond voor Keyzer Söze in The Usual Suspects. En een hoofdpersonage dat net
als Marlow in Heart Of Darkness een duistere tocht maakt om een mythe te ontrafelen. Eric Ambler (1909-1998) werd in de jaren dertig
beroemd met zijn intense en originele verhalen en wordt door velen gezien als de grondlegger van de hedendaagse thriller
De kwestie van het bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne fysica door de Engelse hoogleraar.
Het is het jaar 1942 en Rocco Raven, een automonteur uit Brooklyn, arriveert op Malta. Hij is de verbindingsofficier van een kleine groep
Amerikaanse soldaten en weet niets van de rijke geschiedenis van het mediterrane eilandje - de neolithische grotten, de tempels uit de
bronstijd, de forten gebouwd door de johanniters. Wat hij weet is dat Duitsers en Italianen onvermoeibaar bommen blijven gooien, dag en
nacht. Het eerste wat hij doet als hij aankomt op Malta is rennen voor zijn leven, het eerste wat hij ziet is rook en de flitsen van bominslagen en hopen puin. Maar niets is wat het lijkt op Malta. Rocco's kwartier blijkt zich in een bordeel te bevinden, zijn commandant is een ritselaar
die winst weet te maken uit de oorlogssituatie, en de Maltezers zelf leven door alsof er geen oorlog is. Ze dansen, drinken, lachen en
bedrijven de liefde. Rocco is pas enkele dagen op het eiland als het bordeel wordt gebombardeerd. Compleet verdwaasd doolt Rocco door
de straten van de hoofdstad Valletta, waar hij een vrouw door de puinhopen ziet lopen. Zij levert de jukeboxen af die haar neef Zammit bouwt
uit het verwrongen metaal en het gebarsten glas die de bombardementen achterlaten. Ondanks de uitzichtloosheid van de oorlog bloeit er
een gepassioneerde liefde. De jukebox-koningin van Malta is een intense en betoverende roman. Muziek en bommen, romantiek en oorlog,
een jukebox en een geweer; deze contrasten maken het verhaal tot een bijzonder en ontroerend boek over de kracht én de waanzin van de
liefde.
La habitaciónEditorial Escalera
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