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In Dagboek van een poes laat Remco Campert een buitengewoon oplettende poes aan het woord, die vanuit haar eigen perspectief, maar
met het verteltalent en de poëtische gevoeligheid van haar schepper vertelt over haar dagelijkse avontuurlijke bestaan.
In deze laatste, postuum uitgegeven verzameling verhalen reflecteert Solzjenitsyn op de twintigste eeuw en poogt hij de kolossale
Sovjetmacht te doorgronden. Hij schrijft in een unieke, eigenzinnige stijl, en zijn karakters doen net zo echt aan als de historische
gebeurtenissen waarvan zij deel uitmaken. De negen verhalen in deze bundel schreef Solzjenitsyn na zijn triomfantelijke terugkeer naar
Rusland in 1994. De verhalen beslaan de hele twintigste-eeuwse Russische geschiedenis: van de Eerste Wereldoorlog, de revolutie en de
burgeroorlog tot aan het uiteenvallen van de Sovjetunie en de daaropvolgende bestuurlijke chaos. Solzjenitsyns verhalen laten zien hoe de
schrijver onderdeel is van die complexe geschiedenis, maar tegelijkertijd hoezeer hij door die geschiedenis is gevormd.

Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en
speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil.
Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
Het wilde landBoekerij
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro
is niet gelukkig. Steeds vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek
heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een
stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde
land op het eiland van haar grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de loep
te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Dagboek van een hoge Indische ambtenaar, die tijdens de Japanse bezetting van Indonesië (1942-1945) door het Japanse leger was
tewerkgesteld bij de afluisterdienst van geallieerde radiostations.
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