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Clary ontdekt dat Lilith er op magische wijze voor heeft gezorgd dat Jace samenspant
met de boosaardige Sebastian en dat hij nu een dienaar van het kwaad is. Jace en
Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden dat het onmogelijk is om de een te
vermoorden zonder ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten Jace te
redden, samen met haar goede vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet
ze niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace' ziel...
Andy Barber, da più di vent’anni braccio destro del procuratore distrettuale, è un uomo
rispettato, un marito e un padre devoto, e ha davanti a sé una carriera sicura. Sa bene
cosa può nascondere la vita di una persona, quali colpe possono essere taciute, ma la
sua è un’esistenza serena e l’amore per la moglie e il figlio non ha limiti. Tutto sembra
andare per il verso giusto per lui e la sua famiglia. Ma certe convinzioni a volte sono
esposte ai capricci del destino o alle conseguenze di piccoli gesti. Così, un giorno,
quasi per caso, piomba su di loro un’accusa inaudita: il figlio di Andy, Jacob, poco più
che un bambino, viene indagato per omicidio. Un suo compagno di classe è stato
accoltellato nel parco poco prima dell’inizio delle lezioni. Il ragazzo proclama la propria
innocenza e Andy gli crede. Ma c’è qualcosa che non torna, l’impianto accusatorio è
dannatamente convincente: e se qualcosa fosse sfuggito all’attenzione di Andy? E se i
quattordici anni di vita del figlio non fossero sufficienti per capire chi è realmente? E se
Jacob, suo figlio, fosse alla fine un assassino? In difesa di Jacob è un thriller che tiene
col fiato sospeso, ed è anche una straordinaria radiografia dei rapporti familiari; uno
specchio feroce in cui realtà e giustizia si mostrano inesorabilmente implacabili, fino
alla rivelazione di una sorprendente e inaspettata verità che si svela solo all’ultima
pagina.
Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.
INVERSO Burton è un veterano della Elite Force Recon Haptic con danni permanenti
per via degli impianti neurali che gli sono stati impiantati. Vive in America, in un futuro
prossimo vivacchiando della pensione dell'esercito con la sorella Flynne. Una sera le
dice di aver trovato un lavoro come beta tester per un nuovo gioco. Sembra una cosa
semplice: trovare e correggere piccoli bug, si presume per aumentare la sicurezza.
Questo è tutto. Burton offre un bel po' di soldi alla sorella per prendere il suo posto, ma
quello che Flynne trova in una Londra simile alla loro ma con alcune distorsioni è
qualcosa che non si aspetta
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player One! ‘Het is
moeilijk om de verwachtingen waar te maken na het ongelooflijke succes van Ready
Player One, maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het
winnen van de door oasis-oprichter James Halliday georganiseerde wedstrijd doet
Wade Watts een ontdekking die alles verandert: in de archieven van Halliday ligt een
nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen en oasis duizend keer
wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan zelfs Wade ooit had durven
dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht, met een nieuw raadsel; Hallidays
allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt
op de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat hij wil. Dit keer
staan niet alleen Wades eigen leven en de toekomst van oasis op het spel, maar ook
het lot van de mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende fantasie en dreigende
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werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline
over de toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld waarin we
nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’ TREVOR
NOAH
Il libro offre una prospettiva innovativa e condita da un po’ di umorismo su quella
miscela di riferimenti culturali e sociali su cui si è innestata la storia di ciascun
praticante di Arti Marziali. L’Autore attraversa gli ultimi trent’anni della sua esperienza
per riavvolgere il nastro e riscoprire la storia che lo ha portato fin qui. Che ha portato fin
qui ciascun praticante di Arti Marziali. I miti dell’adolescenza, gli inizi e l’evoluzione
della pratica e del variopinto mondo di persone di cui è fatto l’ambiente delle Arti
Marziali. I rapporti con i sensei e i compagni, gli esami, le dinamiche relazionali dei
praticanti nelle associazioni e sui social network. Una storia personale dell’Autore,
praticante di Aikido, che riassume le storie di ogni persona che, ogni giorno, sale sul
tatami del suo dojo per continuare il suo cammino.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC
Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en
maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is
als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale
opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en
de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt,
gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge
keizer van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze,
machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen,
Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een
doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de
brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de
Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar
Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De
missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
hoogverraad
A CasaPound, un palazzo di sei piani in via Napoleone III 8 a Roma, vivono 23
famiglie, 70 persone, di cui 12 bambini. Il simbolo di CasaPound è la tartaruga: un
animale che ha la fortuna di portare sempre con sé la propria casa. Perché chiunque
dovrebbe averne una. Uno dei suoi slogan è: «Forse non faremo mai la rivoluzione, ma
quanto ci stiamo divertendo!». Flavio, diciotto anni, è uno dei tanti figli belli e infelici di
Roma Nord, quella dei quartieri bene e del posto fisso nell'azienda di papà. Un giorno,
mentre cerca di entrare senza biglietto allo stadio, viene notato dalla sicurezza e
inseguito tra la folla. Flavio si salva grazie all'aiuto di uno strano gruppo di ultras con le
magliette degli Zetazeroalfa, che gli fa da scudo come fosse una grande tartaruga. In
mezzo a loro un volto conosciuto: l'ha già visto davanti a scuola, ma quella volta c'era
quasi scappata la rissa. Adesso invece Giorgio, bruno e massiccio, figlio della Roma
popolare, lo accoglie nel suo mondo, quello di una comunità che vive in un palazzo
occupato all'Esquilino. "CasaPound" c'è scritto sulla facciata: è il cuore nero della
capitale. Ecco la casa che Flavio cercava, ecco gli amici da sempre desiderati, e la
felicità. Nei mesi successivi lui e Giorgio diventeranno carismatici militanti del Blocco
Page 2/8

Get Free Le Arti Marziali Con Adesivi Ediz Illustrata
Studentesco, l'organizzazione studentesca di CasaPound, e scopriranno la gioia di
sentirsi fratelli, uniti nel medesimo destino, nelle lotte politiche e di strada. Fino alla
notte in cui Giorgio viene arrestato: ha dato una coltellata a un pusher, dicono. Ma il
suo avvocato difensore, conoscendo bene la realtà di CasaPound, sa che la verità è
un'altra. Nessun dolore è una grande storia d'amicizia, è il ritratto di una città a più
facce, ma soprattutto è il primo romanzo a raccontare l'epica quotidiana di quelli che si
definiscono i "fascisti del Terzo Millennio", un'officina sociale che ha radici in tutta Italia
e mette in dubbio molte delle nostre certezze
Esistono davvero i fantasmi? C'è stato un tempo in cui Snow Black avrebbe liquidato la
questione con un'occhiataccia. Poi un giorno la detective più famosa del web si è
svegliata in un luogo buio senza più un corpo né ricordi precisi e ha capito che il
fantasma era lei, intrappolato dentro Internet. È l'inizio dell'indagine più difficile che
abbia mai affrontato, quella sulla sua morte. Per fortuna un fantasma del web ha poteri
sorprendenti, come la rete. Agganciandosi al wi-fi di una villetta di Blooming, Snow
entra in contatto con il mondo reale e trova due alleati, i fratelli Ella e Kennedy Davis.
Insieme a loro, scopre che il suo ultimo caso era ambientato proprio a Blooming e che,
sempre da quelle parti, stanno accadendo cose molto strane: occhi piangenti dipinti
ovunque e ragazzi che scompaiono. Troppe coincidenze per Snow, che alle
coincidenze non ha mai creduto...
Zeven verschillende kokeshi's showen ieder iets uit hun eigen cultuur: Ayuka laat
schooluniformen zien en Yumi een Japanse familie. Vierkant zoekplatenboek met
paginagrote kleurenillustraties vol motieven op stoffen, accessoires en kapselvormen,
met flapjes. Vanaf ca. 4 jaar.
Op 11 augustus 2014 werd bekend dat Robin Williams, geliefd acteur, dood was
gevonden in zijn huis in Californië. Al snel werd duidelijk dat hij vermoedelijk zelfmoord
had gepleegd. Wereldwijd werd er geschokt gereageerd: hoe kan het dat zo n
getalenteerd man, rijk en met een fijne relatie, besluit uit het leven te stappen? Was het
zijn depressie, de diagnose Parkinson, het floppen van zijn laatste televisieserie, of
toch iets anders? Deze biografie formuleert het antwoord op die vraag, en beschrijft
daarnaast het leven van een boeiende en grappige man met vele filmgezichten.
Siberische opvoeding verscheen begin april 2009, en vertelt het autobiografische
verhaal van een jongetje dat opgroeit in een hechte gemeenschap van eerlijke
criminelen, in een door God verlaten uithoek in Transnistrië, Siberië, en bestormde na
een grote reportage over Nicolai Lilin door Roberto Saviano in La Repubblica
onmiddellijk de Italiaanse bestsellerlijsten. Binnen drie dagen was de eerste druk van
28.000 exemplaren uitverkocht, en het boek is nog altijd dé literaire verrassing van dit
jaar in Italië. Siberische opvoeding speelt zich af in een urka, een leefgemeenschap die
leeft onder strenge regels die doen denken aan de leefopvattingen van de maffia. Zoals
Roberto Saviano het omschreef: Bij de urkas wordt niet verkracht, afgeperst, uitgebuit.
Je mag roven en doden, maar alleen met een geldige reden. Je mag afzetten, maar
dan alleen de staat en rijke mensen. En er zijn ook praktische regels na te leven: zo
mogen jachtwapens niet naast moordwapens gelegd worden. En als het ene wapen het
andere raakt, dan moet het ter zuivering gewikkeld worden in een lap met vruchtwater,
het levensvocht. Urkas blijken criminele groepen te zijn met een anarchistische visie op
de overheid en koesteren een diepe haat voor iedereen die in dienst is van diezelfde
staat. Maar het is ook een hele hechte gemeenschap waarin geestelijk gehandicapten
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beschermd worden, bejaarden op een voetstuk worden geplaatst en hun kennis op de
jeugd overbrengen, waarin geweld gereguleerd wordt middels complexe en onwrikbare
wetten: niemand mag zonder reden worden aangevallen. Geld wordt gezien als iets
minderwaardigs, alleen goed om iconen of tatoeages mee aan te schaffen, kleding mag
nooit overdadig zijn, goede manieren zijn essentieel, er wordt niet gehandeld in drugs
en men is zeer religieus: God overziet en beschermt iedere menselijke beslissing, en
wordt voortdurend middels prachtige formuleringen aangeroepen. In Siberische
opvoeding beschrijft Lilin de eerste achttien jaar van zijn leven, tot zijn ervaringen in het
Russische leger (hij vocht in Tsjetsjenië). Hij beschrijft de teloorgang van de urkas
onder het Sovjet-regime en haar criminele opvolgers Seme Nero (Zwart zaad), de
verschrikkingen van de goelags en de deportaties, en stelt zichzelf de vraag of het
mogelijk is te leven volgens rechtvaardige regels en wetten. Dit is een verbijsterend
boek, balancerend op de rand van fictie en non-fictie, moraal en bandeloosheid,
gewelddadigheid en nostalgie. In gesprek met Saviano zei Lilin: Ik wilde verhalen
vertellen die verloren dreigden te gaan, die bij maar weinig mensen bekend zijn, en ze
aan velen kenbaar maken. De verhalen van mijn volk, dat kapotgemaakt is door het
huidige kapitalisme, mensen die heilige regels kenden, die leefden met waarden.
Le arti marziali. Con adesiviCome sopravvivere alle Arti MarzialiYoucanprint
Wanneer in 1799 een aardbeving hun dorp verwoest, besluiten de broers Paolo en
Ignazio Florio naar Palermo te verhuizen. Het zal het begin zijn van een ongelooflijke
reis waarin de leden van de familie Florio tot de ongekroonde koningen van Palermo
uitgroeien. Ze staan vandaag de dag nog steeds bekend als 'De leeuwen van Sicilië'.
Vanuit een klein handeltje in specerijen lukt het de broers om als tonijnvissers en
metaalbewerkers een zakenimperium op te bouwen. Als Paolo's zoon Vincenzo Florio
het geheim van de marsalawijn weet te ontsluiten, neemt hun macht en rijkdom een
nog hogere vlucht. Duistere geheimen, verraad, liefdesaffaires en eerwraak vormen
een rode draad door de decennia heen, en Stefania Auci weet met een weergaloos oog
voor detail de rijke en kleurrijke geschiedenis van Sicilië en zijn belangrijkste en
beroemdste familie tot leven te brengen.
In 2013 schokte de 29-jarige Edward Snowden de wereld toen hij brak met de
Amerikaanse geheime diensten en onthulde dat ze in het allergrootste geheim bezig
waren al ons digitale verkeer - elk telefoontje, elk bericht, elke e-mail - te verzamelen
en vast te leggen. Van iedereen die zich online begeeft, wordt zo een permanent en
onuitwisbaar dossier bijgehouden. Edward Snowden vertelt in dit uiterst meeslepende
boek voor het eerst zijn volledige verhaal. Hij laat zien hoe een intelligente jongen uit
een idyllische buitenwijk, die opgroeide aan het begin van het internettijdperk en daar al
snel de opwindende vrijheid van ontdekte, later een digitale spion werd die mee zou
bouwen aan het grootste surveillance-netwerk ooit. Snowden vertelt indringend hoe hij
in gewetensnood kwam en uiteindelijk alles op het spel zette om dit systeem aan de
kaak te stellen. In ballingschap groeide hij uit tot het geweten van ons online bestaan.
Onuitwisbaar is even scherpzinnig en elegant als overtuigend, even indrukwekkend als
ontluisterend. Edward Snowden werd geboren in Elizabeth City, North Carolina, en
groeide op in de buurt van de militaire basis Fort Meade in Maryland. Na zijn opleiding
als systeemengineer kreeg hij een hoge functie binnen de CIA en werkte hij wereldwijd
aan diverse projecten voor de NSA. Tegenwoordig is Snowden voorzitter van de raad
van bestuur van de Freedom of the Press Foundation. Hij ontving verschillende prijzen
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voor zijn verdiensten, waaronder de Right Livelihood Award, de Duitse Whistleblower
Prize, de Ridenhour Truth-Telling Prize en de Carl von Ossietzky-medaille van de
International League of Human Rights.
Leo is een doodgewone zestienjarige jongen, die liever op straat rondhangt met zijn
vrienden dan dat hij op school zit. Tot er een nieuwe docent filosofie voor de klas komt
te staan die zijn passie weet over te brengen op Leo en de andere leerlingen. Hij leert
ze intens te leven en hun dromen na te jagen. De droom van Leo heet Beatrice, het
meisje dat met ¿haar blik de poorten naar het paradijs kan openen¿. Op een dag
verschijnt Beatrice niet meer op school en wordt duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek is.
Leo is geschokt en zijn onbezorgde leven schudt op zijn grondvesten. In Wit als melk,
rood als bloed weet Alessandro D¿Avenia binnen te dringen in het hoofd van een puber
¿ de intense emotie, de honger naar het leven en de nieuwsgierigheid naar de liefde.
Un libro per le vacanze divertente, ricco di giochi enigmistici per ripassare il programma
della classe quarta.Con i gemelli Edo e Lara, il cane Biscotto e la buffa zia Olga i
bambini diventano i protagonisti di un avvincente viaggio in Cina, per cercare il dragone
dell’antica leggenda Ming.Un libro per le vacanze che diventa un giocoSotto forma di
divertenti giochi enigmistici, Enigmistica in gioco - Compiti estivi - Classe quarta
propone numerose attività di ripasso delle materie scolastiche della classe quarta:
italiano, matematica, storia, scienze e geografia. Un libro che coniuga avventura,
divertimento e studio, per viaggiare con la fantasia e consolidare gli apprendimenti.
Getrouwe bewerking van het bekende sprookje over Hans en Grietje. Vierkant pop-up
boek met warme groen- en bruintinten. Vanaf ca. 5 jaar.
Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt
een hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste
kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te
nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te
worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten
zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal
dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal
gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt Het Nachtcircus je mee op een
duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in een fonkelende,
verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!' Sir David Attenboroug, de bekendste
bioloog ter wereld 'Onmogelijk om weg te leggen.' The Telegraph Vijftig jaar geleden
veranderde Sir David Attenborough de manier waarop we naar de natuur kijken
voorgoed. In een tijd waarin de natuurdocumentaire nog niet bestond moest de man,
die later Planet Earth zou maken, alles in de praktijk bedenken. In dit boek kijkt de
legendarische Brit terug op die baanbrekende eerste stappen voor de BBC. Een
spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met Attenborough in gevecht gaat met
kaaimankrokodillen, gaat racen met luiaards, gaat vissen naar piranha's en achter
komodovaranen aangaat tijdens een gevaarlijke fotoshoot. In zijn kenmerkende stijl
vertelt de bekendste bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn
indrukwekkende carrière.
'Carlos Ruiz Zafón slaagt er telkens weer in om bij zijn lezers een huivering over hun
rug te laten lopen.' - Frankfurter Rundschau 'Carlos Ruiz Zafóns griezelverhalen treffen
een toon, die miljoenen lezers in de wereld naar meer doet verlangen.' - DIE ZEIT 'Wat
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heb je zoal nodig voor een geslaagde winteravond, terwijl buiten de sneeuwvlokken
vallen en binnen het haardvuur brandt? Een bank, een warm drankje en dit boek!' - titelmagazin 'Het is het onberekenbare, waardoor je het verhaal met ademloze fascinatie
leest. Enthousiast griezelen is dit.' - fantasyguide 'Zafón komt perfect tegemoet aan de
verwachtingen van jonge lezers en jonggebleven lezers.' - hr-online
In een twaalftal essays laat de auteur (1932-2016) zijn gedachten gaan over de moderne
wereld, de invloed van de cultuur op ons hedendaagse denken en de invloed van de
klassieken op ons hedendaagse denken.
Een oude dame vertelt aan een onbekende jongen haar bijzondere levensverhaal.
De zee oefent een onweerstaanbare invloed uit op een aantal mensen.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis wordt een man gevonden, kwetsbaar
als een baby. Hij heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen woord, en het duurt
dagen voordat men ontdekt dat hij doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van
papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn herinneringen op papier: een heuvelrug,
een stal, een automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en samowars uit een
verdwenen wereld. Safta deelt deze herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis
als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij als zoon van de kok, zij als dochter van
de rijke bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze leerde talen, de maatschappij
en liefde kennen - bleef die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok voordat de
oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun levens namen voorgoed een andere wending, om
na een aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is een intense roman over
verlies en hoop.
`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 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.
Niet alleen de e-mails, WhatsAppjes en telefoongesprekken van potentiële vijanden van
Amerika zijn bekeken en afgeluisterd, maar ook die van miljoenen gewone burgers en
regeringsleiders als Angela Merkel en François Hollande. De NSA heeft daarbij samengewerkt
met de Britse inlichtingendienst GCHQ en internetbedrijven als Google en Facebook gehackt.
Wat nu naar buiten is gekomen, is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. De
Snowden Files is het spannende verhaal van de opmerkelijkste klokkenluider aller tijden.
Minutieus laat auteur Luke Harding de stappen zien die Edward Snowden zette om de
informatie die hij heeft verzameld met de wereld te delen vermoedelijk gaf hij 50.000 tot
200.000 documenten aan journalisten door. Dit sensationele boek is het meest complete
verhaal over Edward Snowden: zijn werkwijze, zijn vlucht om uit handen van Amerika te blijven
en zijn intentie om de wereld te laten zien dat deze afluisterpraktijken volledig uit de hand zijn
gelopen en zich onttrekken aan elke vorm van democratische controle.
Yumi is een klein Japans houten popje. Ze zoekt een passende kimono uit, stelt haar vriendin
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Sakumi voor en gaat met haar op weg naar een verkleedfeestje. Vierkant zoekprentenboek
met paginagrote kleurenillustraties vol motiefjes en dessins. Vanaf ca. 4 jaar.

Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse
geheime dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat
men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy
een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de
‘Vijfde Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken,
maar dat betekent niet dat ze zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Giuseppe Tomasi, de laatste prins van Lampedusa (1896-1957) kan met recht de
schrijver van één boek genoemd worden. Zijn leven lang heeft hij niet veel meer
gedaan dan lezen en reizen. Desondanks heeft dat leven een prachtige, compact
geschreven roman opgeleverd, een visionair, poëtisch en geestig werk: De
tijgerkat, dé klassieker van de moderne Italiaanse literatuur. Sicilië, 1860.
Garibaldi landt bij Marsala om het eiland in te lijven bij de nieuwe, liberale
eenheidsstaat Italië. Het is gedaan met de Bourbons en met de feodaliteit: de
platte, alles berekenende burgerij neemt de macht over. Don Fabrizio, prins van
Salina, ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan, maar voelt zich machteloos
tegenover de geschiedenis en zoekt troost in zijn studie van sterren en planeten.
Zijn pupil Tancredi echter weet zich aan te passen aan het nieuwe bestel. Hij sluit
zich aan bij Garibaldi, trouwt met de dochter van een steenrijke
dorpsburgemeester en zal hoge posities bekleden in de nieuwe staat. De roman
schetst een bedwelmend beeld van Sicilië; het landschap wordt in geuren en
kleuren beschreven, je hoort de honden blaffen, ruikt de verwaarloosde tuinen en
de stoffige interieurs, de mensen komen tot leven, niet alleen de adellijke en de
burgerlijke heren, maar ook de boeren, de priesters, de soldaten, de verliefde
jonge meisjes, de verbitterde oude vrouwen. De beschrijving van de dood van de
prins, in 1883, is een van de mooiste sterfscènes van de wereldliteratuur, in 1910
is het verval van de familie compleet, de grandioze aristocratische levenswijze
verworden tot een bigotte vormendienst. De Tijgerkat heeft in Italië inmiddels
meer dan zeventig drukken beleefd, is verfilmd door Visconti en in alle talen
vertaald. Anthonie Kee levert met zijn nieuwe vertaling van deze klassieker een
prestatie van topniveau.
‘Hoe moeilijk het is om jezelf te zijn’ Een schrijver denkt evenwicht in het leven
te hebben gevonden en begint te schrijven aan een boek over yoga, dat hij al
meer dan een kwarteeuw beoefent. Maar weldra valt het serene zelfbeeld aan
gruzelementen, verschijnen gebreken, leugens en verraad aan de oppervlakte en
opent zich een afgrond. Zijn persoonlijk leven, zijn liefdesleven, het
maatschappelijk leven (terroristische aanslagen en vluchtelingencrisis) – alles
begint te wankelen. En wat als alles een illusie blijkt te zijn? De schrijver belandt
in een psychiatrische inrichting in Parijs en wordt behandeld met elektroshocks:
als er geen genezing is voor dit kwaad, kan hij altijd nog proberen het te
beschrijven.
Het is nacht, de veertienjarige Aryan en zijn achtjarige broertje Kabir steken een
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rivier en daarmee ook een landsgrens over. Ze hebben niets bij zich, behalve
hun kleren, hun levenslust en hun moed. Maar wat vinden ze aan de overkant?
Ligt hier, in Europa, de toekomst die ze in Afghanistan niet hebben? De broers
reizen per vrachtwagen, boot, trein, bus en per voet, langs de route die hun
mantra is: Kaboel-Teheran-Istanboel-Athene-Rome-Parijs-Londen. Maar Londen
is moeilijker te bereiken dan ze denken, en Europa blijkt heel anders dan ze
droomden.
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