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SAVAGE JAKOB
Perfecte akoestiek Karakter
Deel 1 van de Napolitaanse romans Lila en
Elena groeien samen op in een volkswijk in
het Napels van de jaren vijftig, een tijd
waarin het ondenkbaar is dat meisjes hun
tijd verspillen met leren. De intelligente
Lila moet van school om te gaan werken.
Ze probeert aan haar milieu te ontsnappen
door jong te trouwen. Haar beste vriendin
Elena mag wél verder leren, maar beseft
maar al te goed hoeveel slimmer Lila is. En
mooier. De geniale vriendin is de eerste
van Ferrantes vier Napolitaanse romans,
waarin zij met groot inlevingsvermogen en
in een onnavolgbare stijl vertelt over twee
vrouwen en hun levenslange vriendschap,
die even sterk om liefde als om rivaliteit
draait. Ferrante vertelt met het verhaal
van Lila en Elena ook het verhaal van een
wijk, een stad en een land in een tijd vol
veranderingen. ‘De momenten waar het
echt om draait in het leven, dat zijn er
maar een paar. De gebeurtenissen
waardoor we zijn geworden wie we zijn,
staan als een brandmerk in onze ziel
geschroeid. We kunnen er nooit van
loskomen. Hooguit kunnen we ze
beschrijven. Dat is het verhaal van de
Napolitaanse romans van Elena Ferrante.’
De Groene Amsterdammer ‘Als ik Elena
Ferrante lees, kan ik niet meer stoppen.’
The New Yorker ‘Zoveel beter dan goed.
*****’ De Standaard ‘Een prachtig
beschreven vriendschap.’ VROUW
‘Ferrante weet met rake typeringen elk
personage tot mens van vlees en bloed te
maken. ****’ Leeuwarder Courant ‘Net zo
heftig als een uitbarsting van de
Vesuvius.’ La Repubblica ‘Ferrante
concentreert zich op een postzegel die ze
uitvergroot tot wereldformaat. ****’ NRC
Handelsblad ‘Zadie Smith is fan – en wij
ook.’ Vogue
Verloren in Napels Boekerij
Le parole servono è il frutto di un percorso
di supporto alla genitorialità, avviato
all’inizio del 2020, durate il primo
lockdown. In tale percorso, la parola e la
pensabilità hanno rappresentato una
strada possibile di crescita psicologica
attraverso l’elaborazione del reale
traumatico. Si può imparare a pensare per
crescere emotivamente a ogni età ma,

quando ﬁn da piccoli si è coltivata tale
importantissima funzione psichica, si
spalanca la porta del senso di quella verità
soggettiva che ci riguarda
nell’intimo.Partendo dall’analisi di alcune
parole fondamentali per parlare di noi e
per deﬁnirci, il testo oﬀre riﬂessioni per
genitori, educatori, insegnanti, animatori,
catechisti... per aiutare a dare senso al
tempo complesso che stiamo vivendo e
supportare i più giovani davanti
all’incertezza e al trauma.
Dood de vader HarperCollins
Patrick è un insegnante e un pittore con
l'ossessione per la perfezione. In una
mattina di giugno entra per l'ultima
lezione nella sua aula dell'Accademia di
Belle Arti. È pronto a lasciare Roma per
ripartire da zero a Venezia, città fatta
d'acqua e d'incanto. Si congeda dai suoi
allievi, lasciando loro un messaggio
d'addio che è anche un testamento
spirituale: «Credete sempre nelle
emozioni, credete nell'amore, senza avere
paura di sbagliare perché a volte sono
proprio gli errori a portarci alla felicità».
Torna a casa e prima di partire decide di
andare una volta ancora in soﬃtta per
dare un ultimo sguardo al quadro che
ritrae la donna che ha molto amato, la
donna il cui ricordo porta sempre con sé.
Ma, quando scopre la tela, la vede vuota:
la donna sembra avere abbandonato il
quadro. Sgomento, Patrick copre
nuovamente il dipinto. In fretta e furia
abbandona la soﬃtta e Roma, e corre
all'aeroporto. Durante il volo, però, batte
la testa e all'arrivo si ritrova confuso, non
riesce a ricordare bene il motivo per cui è
partito. Ma in tasca ha un biglietto con un
indirizzo e un nome: "Residenza Punto
Feliz". Si recherà là e troverà una nuova e
strana famiglia pronta ad accoglierlo.
Miguel, il proprietario della pensione, uno
spagnolo saggio cui è facile aﬃdarsi;
Vince, gondoliere con il cuore spezzato da
un amore andato male; e il piccolo
Enrique, curioso ed entusiasta come solo i
bambini sanno essere. La nuova vita di
Patrick scorre tra amnesie e scoperte,
ﬁnché a una festa incontra Raquel e non
ha dubbi: è lei, la donna che è fuggita dal
suo quadro. Dopo il clamoroso successo
del suo romanzo d'esordio, La luna blu,
Massimo Bisotti torna a emozionare i

lettori con la sua prosa magica che
sembra poesia, fatta di sentimenti e
illuminazioni improvvise sull'animo umano.
Un libro indimenticabile, sul perdersi e il
ritrovarsi, sulla memoria e l'accettazione
di se stessi, sull'importanza di restare
fedeli al precetto più vero e necessario:
"mai controcuore".
Wit als melk rood als bloed Ambo|Anthos
Het vervolg op de bestseller Haal de
vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie
Call the Midwife Jennifer Worth (in de tvserie `Call the Midwife Jenny Lee), die in
de jaren vijftig vroedvrouw was in de East
End van Londen, vertelt in dit vervolg op
`Haal de vroedvrouw! nog meer verhalen
over de mensen met wie ze te maken
kreeg. Zoals Peggy en Frank, wier ouders
binnen zes maanden na elkaar stierven
waarna er geen andere optie was dan het
armenhuis. En zuster Monica Joan, de
excentrieke oude non die wordt verdacht
van winkeldiefstal. Het zijn verhalen van
onvoorstelbare ontberingen, maar `De
kinderen van het armenhuis is een boek
over de veerkracht van de menselijke
geest, en de moed en humor van de
mensen die ondanks alles vastbesloten
zijn een toekomst voor zichzelf op te
bouwen.
A un millimetro di cuore Ambo|Anthos
In de buitenwijken van Rome verdwijnt
een kind en wordt de moeder dood
gevonden, onthoofd. Colomba, een
vastberaden, knappe, maar door haar
werk getraumatiseerde politieagente,
staat onder grote druk de ontvoering op te
lossen. Colomba wordt bijgestaan door
Dante Torre, ‘de man van de silo’s’. Dante
is hoogbegaafd, briljant en een expert in
het doorgronden van menselijk gedrag.
Maar zijn genialiteit gaat gepaard met
fobieën en paranoia. Als kind werd hij
ontvoerd en opgesloten in een silo, waar
hij werd opgevoed door zijn enige contact
met de wereld, de mysterieuze ‘Vader’.
Dante gaat af op zijn intuïtie: de Vader is
terug. Maar kan Colomba daarop
vertrouwen? En durft Dante de
confrontatie met zijn eigen verleden aan
te gaan en zijn ergste nachtmerrie onder
ogen te komen?
Viola en Luce Youcanprint
Leo is een doodgewone zestienjarige
jongen, die liever op straat rondhangt met

2

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.
Karma City Wereldbibliotheek
Voor wie alles kwijt is, rest alleen nog
hoop. Libië, zomer 2011. De jonge
weduwe Jamila vlucht met haar zoontje
Farid voor Khadaﬃ’s troepen naar zee. Ze
hoopt op een betere toekomst in Europa
en weet een plek op een boot te
bemachtigen voor zichzelf en de jongen.
Maar er ontstaat gebrek aan drinkwater en
benzine en velen in de boot zullen de
overkant niet halen. Aan de andere kant
van de Middellandse Zee woont de 18jarige Vito. Hij is met zijn moeder op reis
geweest naar Libië, het land dat zij begin
jaren ’70 halsoverkop moest verlaten toen
het Khadaﬃ-bewind haar verjoeg vanwege
haar Italiaanse afkomst. Een paar jaar
geleden kreeg ze toestemming om terug
te keren. Ze liet haar zoon haar
geboorteland zien en ging er op zoek naar
haar eerste grote, verloren liefde. Vito’s
herinneringen aan deze reis komen naar
boven als hij op het strand van Sicilië een
Arabische halsketting vindt. Twee
vluchtpogingen uit hetzelfde land
verbinden leven en dood met elkaar in een
verhaal van wanhoop en hoop, liefde en
onstilbaar verlangen.
Il quadro mai dipinto Overamstel Uitgevers
Cosa faremmo se ci venisse oﬀerta
l’opportunità di cambiare vita, di ripartire
da zero? Amanda, Mary Jane, Sarah, Joy,
Robin, Yuki, Zac e Sasha hanno tra i
venticinque e i quarant'anni e ognuno di
loro ha una sua storia particolare. Zac ha
una discoteca di successo e gli è appena
stata diagnosticata una brutta malattia.
Amanda è una milionaria famosa sui social
ma sente di aver costruito solo rapporti
superﬁciali. Sasha è un tatuatore che fa
anche il ghost writer, soﬀre per i mancati
riconoscimenti e di notte va a disegnare
meravigliosi graﬃ ti sui muri della sua
città. Mary Jane è una scrittrice che ha
perso l'ispirazione e non riesce a trovare
l’amore... Tutti e otto sono accomunati da
una cosa: sono insoddisfatti della loro vita.
Per questo accettano la proposta, che
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viene da uno psicologo conosciuto online,
di abbandonare la loro esistenza
quotidiana e trasferirsi su un’isola
bellissima e appartata che possa oﬀrire
loro la possibilità di ricominciare. Qui,
assieme ad altri giovani, potranno vivere
un nuovo inizio in un luogo capace di
riportare l’anima in contatto con la sua
parte più vera. Passano i mesi, si creano
legami, amori, amicizie. Ma qualche
tensione comincia a scuotere il gruppo. È
possibile che non sia tutto perfetto come
sembra? Forse il sogno di un luogo ideale
è soltanto un’illusione... A due anni e
mezzo di distanza dal precedente
romanzo, Massimo Bisotti torna con un
nuovo straordinario libro capace, con il suo
stile inconfondibile, di raccontare il mondo
di oggi e quanto di unico è nascosto nelle
profondità del cuore umano. Bisotti scende
negli abissi delle nostre emozioni, e, con
Karma City, restituisce ai lettori l'amore, il
dolore, la debolezza e la forza degli esseri
umani, con una scrittura che in ogni
pagina colpisce la mente e il cuore.
De boekwinkel Edizioni Mondadori
Dit is het verhaal van een prille liefde. Van
een gelukkig maar onervaren stel dat tot
hun schrik een groot verlies ervaart. Als
Nora tijdens de laatste maanden van haar
zwangerschap door medische complicaties
aan bed gebonden raakt, nemen zij en
haar man mevrouw A. in dienst om Nora te
verzorgen en haar te helpen met het
huishouden. Na de geboorte van hun
zoontje blijft mevrouw A. om voor hem te
zorgen als zijn ouders werken, maar zij is
veel meer dan alleen een oppas of
huishoudster. Ze vangt in stilte alle
onzekerheden van Nora en haar man op
en wordt de bewaakster van hun relatie,
het kompas dat het paar door windstilte
en storm loodst. En dan vallen zij in een
diep gat als mevrouw A. hun plotseling
door ziekte wordt afgenomen. `Zij was de
enige echte getuige van de klus die we
elke dag klaarden, de enige getuige van
de band die er tussen ons bestond. Zonder
haar blik hadden we het gevoel dat we in
gevaar waren. Maar Nora en haar man
moeten nog ontdekken dat zij inmiddels
net zo sterk zijn geworden als mevrouw A.
In Het zwart en het zilver registreert Paolo
Giordano op gevoelige wijze de schokken
in het dagelijks leven van een jong gezin,
de blijdschap en het verdriet, het
onvermogen en het verlangen. Paolo
Giordano (Turijn, 1982) heeft voor zijn
debuutroman De eenzaamheid van de
priemgetallen - verschenen in meer dan
veertig landen - vele prijzen ontvangen,
waaronder de Premio Strega en de Premio
Campiello Opera Prima. In 2013 verscheen
zijn tweede roman, Het menselijk lichaam.
De laatste regel van het sprookje Luitingh
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Sijthoﬀ
De vriendinnen Tamara en Dana runnen
een zeer speciale B&B op een beeldschoon
eiland in de Middellandse zee. De
idyllische plek staat niet in de reisgidsen,
heeft geen website, er kunnen maar vijf
mensen verblijven en de enige manier om
je reservering te bevestigen is door het
tonen van een handgeschreven brief. Eva,
Jonas, Olivia, Lisa en Lara zijn de vijf
gelukkigen die de reis mogen maken.
Ieder van hen heeft een eigen verhaal,
een eigen wens en natuurlijk een eigen
verleden... Kan deze unieke vakantie hun
leven voorgoed veranderen? De geheime
bed & breakfast is een heerlijke mix van
mysterie en ontspanning, inspiratie en
romantiek. Na het lezen hoop ook jij dat
die ene brief op je deurmat valt...
Sterker dan elk afscheid Wereldbibliotheek
Meg si è convinta di non essere fatta per
l'amore. Di fronte al mondo, ha imparato a
recitare la parte di chi lo cerca e non lo
trova mai. La verità è che quello di cui ha
sempre sentito la mancanza, ﬁn da
quando era una bambina abbandonata dal
padre e trascurata dalla madre, la
spaventa, e la solitudine è diventata per
lei più accettabile della paura di un riﬁuto.
Ma una notte accade qualcosa di
inaspettato. Meg abbassa le difese e un
uomo misterioso, dal volto indeﬁnito, le
sussurra parole che aprono un varco nella
sua armatura. È lui a insegnarle che
"controcuore non si può andare": ai
sentimenti è inutile opporsi e fare
resistenza. Ma George - questo è il suo
nome - non è reale. Le fa visita in sogno,
mentre oltre la ﬁnestra splende una luna
incandescente, di un blu quasi elettrico
che lascia senza ﬁato. Da quella notte,
Meg si addormenta ogni sera con la
speranza di ritrovarlo, e quegli
appuntamenti onirici ﬁniscono per
travolgerla al punto da farle perdere il
contatto con la realtà. A nulla valgono le
parole di Melissa, l'amica che le è accanto
da sempre, e i suoi tentativi di ricondurla
con i piedi per terra. Eppure quello di Meg
non è solo un sogno. Perché George non è
il frutto della sua fantasia e del desiderio
inconfessato di amare ed essere amata.
George è reale, ma solo tra le pagine di un
libro. Qualcuno ha scritto di lui, ne ha fatto
il protagonista di un romanzo, e ora Meg
deve capire come sia possibile che
quest'uomo abbia travolto il suo inconscio,
dal momento che quel libro lei non lo ha
mai letto. L'unico modo è mettersi in cerca
di quelle pagine e del suo autore. Dieci
anni dopo il sorprendente esordio, torna in
libreria, in una nuova versione aggiornata
e arricchita di capitoli inediti, il romanzo
con cui Massimo Bisotti ha inventato un
nuovo modo di scrivere d'amore, mai
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controcuore.
De taal der verliefden Edizioni Mondadori
Schittering is een aangrijpend verhaal over
de vraag hoeveel moed er voor nodig is
om jezelf te zijn. Twee jonge mannen,
twee dubbellevens. Guido groeit op in een
welgesteld gezin, zijn vriend Costantino is
de zoon van de portier. Ze zijn van jongs
af aan bevriend en voelen zich op een
verwarrende manier tot elkaar
aangetrokken. Tijdens een schoolreis naar
Griekenland vindt er een eerste
aarzelende toenadering tussen hen plaats,
maar ze ontkennen allebei hun gevoelens.
Daarna scheiden hun wegen en beiden
beginnen aan een doorsneeleven.
Costantino blijft in Rome, trouwt en krijgt
twee kinderen. Guido komt in Londen
terecht en trouwt met een vrouw die al
een dochter heeft. Maar ze blijven een
moeizame aﬀaire in stand houden, die zich
veelal afspeelt in hotels rond de
luchthaven van Rome. Juist als ze allebei
zeker weten dat ze niet langer zonder
elkaar willen leven, slaat het noodlot toe.
Schittering is een aangrijpende roman
over het zoeken naar identiteit, over
schoonheid en schaamte, over zoeken
naar de kern van je bestaan en anders
durven zijn – en daarin de echte
schittering van het leven ontdekken.
Hoe genees je een fanaticus Europa
Edizioni
Esmee studeert kunstgeschiedenis in New
York. Ze houdt van de stad en is
stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell
haar dumpt - net voordat ze hem wil
vertellen dat ze zwanger is. Esmee besluit
haar kind alleen op te voeden. Ze vindt
een baantje bij De Uil, een rommelige
tweedehands boekwinkel in Manhattan,
met een kleurrijke personeelsbezetting en
een aantal tijd-, tact- en thuisloze vaste
bezoekers. In De Uil voelt Esmee zich op
haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell
alles op alles zet om haar terug te krijgen.
De geniale vriendin Wereldbibliotheek
Je leeft maar 1 keer van Fausto Brizzi is
zijn tweede humoristische en
hartverwarmende roman. Met als originele
titel Si mi vuoi bene, letterlijk: als je van
me houdt. De 46-jarige advocaat Diego uit
Rome bevindt zich in een midlifecrisis. Als
je 46 bent en niemand kijkt meer naar je
om – wat kun je dan doen? Diego besluit
om andere mensen te gaan helpen en zet
de mooiste plannen in gang: hij herstelt de
ruzie tussen twee vrienden, helpt zijn
beste vriend beroemd te worden en
bezorgt zijn zoon een vriendin. Wat hij ook
doet, alles heeft idiote gevolgen. Het leven
lijkt steeds somberder te worden. Toch
heeft elke miskleun uiteindelijk een
verrassend resultaat. Fausto Brizzi is een
populaire Italiaanse tv-producer van

bittersweet romantische comedy’s. Zijn
debuutroman Honderd gelukkige dagen
werd een bestseller en de rechten werden
aan 21 landen verkocht. Je leeft maar 1
keer zal met zijn aansprekende thema’s
weer vele harten veroveren.
Il quadro mai dipinto Ambo|Anthos
Si può aver paura della solitudine e al
tempo stesso aver paura di essere amati?
Se lo sta chiedendo Meg, sola in una casa
ormai vuota. Demian, lo scrittore e l'uomo
con cui ha vissuto gli ultimi due anni se n'è
andato senza darle nessuna spiegazione:
solo i suoi scritti a parlare per lui. Da
tempo la loro storia aveva iniziato a
logorarsi, fra abitudine, noia e disillusione,
eppure Meg non era preparata a un
distacco. Per una vita era stata lei ad
andarsene, incapace di cedere del tutto ai
sentimenti e convinta che ognuno dovesse
farcela da solo, e ora si trovava a fare i
conti con l'abbandono. Meg aveva
conosciuto Demian mentre lui era in coma,
in seguito a un drammatico incidente. Al
risveglio, lui era riuscito a liberarla da un
sentimento che era diventato un chiodo
ﬁsso, quello per George Cabot, un uomo
immaginario che aveva conosciuto solo in
sogno. Si era ﬁssata con l'idea di poterlo
incontrare nella sua realtà, innamorata
dell'amore perfetto e utopistico, ma si era
poi disillusa. George Cabot altro non era
che il personaggio di un libro di Demian.
Con pazienza e cura, Demian l'aveva
strappata a quell'illusione e le aveva
regalato una storia vera, concreta,
tacendole tuttavia molti dettagli del suo
passato. Ora che è sparito Meg è
frastornata e non sa cosa fare. È il
momento di pensare a se stessa o di
alimentare la speranza che Demian
ritorni? E se per una serie di strane
coincidenze si accorgesse della reale
esistenza di George Cabot? Cosa
cambierebbe nel suo instabile cuore? Con
A un millimetro di cuore Massimo Bisotti ci
fa un grande regalo. Tornano infatti i
protagonisti de La luna blu - il romanzo
che lo ha fatto conoscere e amare al
pubblico - con una storia d'amore che
sussurra al cuore di ognuno di noi.
amami come nei libri Wereldbibliotheek
Aline Kiner verweeft in De nacht van de
begijnen de geschiedenis van Filips de
Schone en de Tempeliers met die van een
aantal bijzondere vrouwen in middeleeuws
Parijs. De vrouwelijke De naam van de
roos! Het grote begijnhof is een enclave
waar ongetrouwde vrouwen, weduwen –
arm of rijk – niet onderworpen zijn aan
regels die de maatschappij vrouwen
oplegt. Ze mogen er studeren, werken, het
domein beheren; ze zijn vrij. Ysabel koos
er al jong voor om zich er terug te trekken.
Op een ochtend in 1310 ontdekt Ysabel
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aan de poort van het hof een verwilderd,
in een cape gehuld jong meisje. Rode
Maheut blijkt ontsnapt uit een gedwongen
huwelijk met de Heer van Hainaut en ze
wordt achtervolgd door een duistere
Franciscaner monnik. Maar er is meer aan
de hand: er doen geruchten de ronde over
de Tempeliers, en vlak bij het hof wordt
een medebegijn naar de brandstapel
geleid vanwege haar godslasterlijke boek,
dat onder geen beding een groter publiek
mag krijgen. De nacht van de begijnen is
gebaseerd op ware gebeurtenissen.
Un anno per un giorno Harper Collins Italia
Het tweede deel van de razendspannende
Angelfall-serie van Susan Ee. In de Nieuwe
Wereld moet je vechten voor je leven...
Penryn heeft haar zusje bevrijd uit de
gruwelkelder van het
engelenhoofdkwartier. Maar Paige is
veranderd in een monster - met
bloederige gevolgen. Paige vlucht. De
mensen zijn doodsbang voor haar. Op
zoek naar haar zusje, dolend door de lege
straten van San Francisco, komt Penryn
achter het geheime plan van de engelen.
Ze ontdekt dat ze ver willen gaan in hun
zucht naar macht, gruwelijk ver...
Ondertussen jaagt Raﬀe op zijn vleugels.
Hij heeft ze nodig om zich weer bij de
engelen te voegen en zijn plek als een van
hun leiders in te nemen. Kiest hij voor zijn
vleugels of helpt hij Penryn te overleven?
Over Angelfall: 'Het begin van een nieuwe
serie die je niet mag missen.' Young Adult
Books 'Er zijn gewoon geen woorden die
beschrijven hoe geweldig ik dit vind. Hoe
gruwelijk, schokkend en hartverscheurend
het was. Briljant.' Goodreads.com Susan
Ee is de auteur van de trilogie Angelfall.
Ze is dol op fantasy, scienceﬁction en
horror, vooral als er een beetje romantiek
in voorkomt. Angelfall Penryn & de nieuwe
wereld is het tweede deel van de
Angelfall-trilogie.
Morgenzee Luitingh Sijthoﬀ
Filosoﬁsche studie over de betekenis van
toeval, onzekerheid, risico en menselijk
falen.
De geheime bed & breakfast Cargo
Het tweede deel in de heerlijke
feelgoodserie 'De O'Neil broers' van
bestsellerauteur Sarah Morgan. Voor de
Franse Élise gaat deze zomer haar
langgekoesterde droom in vervulling: ze
mag als chef-kok de pollepel gaan zwaaien
in haar ‘eigen’ restaurant in het ski-resort
Snow Crystal. Helaas gooit de eigenaar
roet in het eten en dreigt de feestelijke
opening al meteen in het water te vallen.
Sean O’Neil vindt een bezoek aan Vermont
– hoe tijdelijk ook – een nachtmerrie. Hij
heeft het familiebedrijf en landelijke leven
van zijn familie jaren geleden bewust
ingeruild voor een succesvolle carrière als
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chirurg. Terugkeren naar Snow Crystal
confronteert hem opnieuw met
schuldgevoel: heeft hij zijn familie in de
steek gelaten? Terwijl Élise op het punt
staat om uit pure frustratie een sauspan
door de keuken te gooien, arriveert Sean,
met wie ze vorige zomer een nacht vol
passie heeft gedeeld. Dat zou wat haar
betreft best voor herhaling vatbaar zijn,
maar juist nu kan ze niet afgeleid worden.
Juist nu moet ze zich concentreren op haar
culinaire capaciteiten. Zal ze haar
temperament in bedwang kunnen houden?
"Hartverwarmend en sexy: Sarah Morgans
serie "De O'Neil broers" is perfect!" — Jill
Shalvis, New York Times bestsellerauteur.
De kinderen van het armenhuis Bezige Bij
b.v., Uitgeverij De
Noi amiamo essenzialmente quello che ci
manca. Alex Gioia è uno dei più famosi
cantanti italiani. La sua vita, baciata dal
successo, è attraversata da un cruccio che
lo tormenta: non aver potuto vivere ﬁno in
fondo la sua storia d'amore con Greta, una
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ragazza più giovane di lui, conosciuta
durante un evento a Napoli. Alex e Greta
si sono rincorsi, si sono sﬁorati, ma il
momento per loro non è stato mai quello
giusto. Da qualche tempo Alex si è
trasferito a Parigi, per riprendere ﬁato in
una città in cui non conosce nessuno e
nessuno lo conosce, per ritrovare la sua
ispirazione perduta. Un giorno, in metrò, si
incuriosisce osservando una donna che
scende sempre a fermate diverse con
persone diverse, facendo delle bolle di
sapone. Ne resta aﬀascinato, si presenta e
si ritrovano a parlare di occasioni mancate
e di rimpianti. Improvvisamente Nirvana,
questo è il nome della ragazza, oﬀre ad
Alex un dono: un tubo di bolle di sapone.
Un tubo magico, gli spiega, e ogni volta
che soﬃerà potrà tornare a un giorno del
suo passato, e cambiarlo. Ma ogni viaggio
avrà un prezzo. Per ogni tentativo fatto
per tornare indietro nel tempo, Alex dovrà
dare in cambio un anno della sua vita. Un

Massimo Bisotti Il Quadro Mai Dipinto

anno per un giorno. Alex torna all'albergo
in cui vive, credendo sia uno scherzo.
Finché, ripensando a Greta, non osserva il
tubo e viene preso dalla voglia di soﬃare.
E se Nirvana avesse detto la verità? Se
davvero il passato si potesse cambiare? A
due anni dallo straordinario successo del
Quadro mai dipinto, Massimo Bisotti torna
in libreria con il suo nuovo romanzo. Le
meditazioni sui temi fondamentali
dell'esistenza umana, quali il tempo e la
sua stretta connessione con il caso, il
destino e il vero amore, si inseriscono in
una trama avvincente e metaﬁsica.
Ambientato tra Parigi e Napoli, di cui
Bisotti come nessuno sa restituire l'incanto
e la bellezza, e popolato di personaggi
indimenticabili, come il concierge Etienne
e la bellissima modella Charlotte - rimasta
paralizzata dalla vita in giù dopo un
incidente - che Alex ha conosciuto sulla
tomba di Oscar Wilde al cimitero di PèreLachaise, Un anno per un giorno è un libro
emozionante, inatteso, profondo.
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