dan spinrag. Het rekt mee, maar staat altijd gespannen en wordt steeds strakker aangetrokken:
als zijn moeder zich voor de zoveelste keer verstopt en Raaf haar moet zoeken; als zij Raaf
dwingt tot een soa-test en zij met hem meegaat
naar de huisarts; als Frederik – hun hond – na
zijn dood via haar laat weten waar hij wil worden
uitgestrooid en Raaf gedwongen wordt haar te
volgen. Wat houdt Raaf daar bij zijn moeder?
Raaf is het verhaal over de grenzeloze relatie
tussen een zoon en zijn moeder. In compact en
humoristisch proza weet Roos Vlogman feilloos
de vinger op de zere plek te leggen, waarbij je je
steeds afvraagt: kun je werkelijk loskomen van
waar je vandaan komt.

Franco Faggiani, De jongen die met wolken
speelde (A.W. Bruna)
Rome, 1944. Archeoloog Filippo Cavalcanti heeft
van de overheid de opdracht gekregen om een
aantal kunstwerken naar Duitsland te verschepen. Cavalcanti gruwt bij het idee dat hij deze
kostbare schilderijen en beeldhouwwerken aan
de nazi’s moet geven. Als de oude professor een
jongen uit Ischia, genaamd Quintino, ontmoet,
besluiten de twee in een opwelling de kunstwerken naar Rome te smokkelen. Het is de start van
een spannend avontuur, die het tweetal langs de
bergen van de Apennijnen van het noorden naar
het zuiden van Italië brengt.
Een nieuwe selectie van onlangs verschenen
boeken op uw digitale deurmat.

De Stem van Jessica Durlacher (De Arbeiderspers) speelt zich af tegen de achtergrond van de
grote gebeurtenissen die dit millennium inluidden
– een rijke roman over familie, loyaliteit, en het
grote offer dat engagement van mensen vraagt.
Een vrome Somalische asielzoekster komt als
oppas in dienst bij het gezin van Zelda en Bor, en
ontpopt zich tot hun verbazing als een fenomenale zangeres. Haar naam is Amal. Ze is zo goed
dat Zelda en Bor haar opgeven voor de populaire
talentenshow De Stem. Tijdens haar spectaculaire eerste optreden verrast Amal het miljoenenpubliek met een dramatisch gebaar dat tot een
vloedgolf van bedreigingen leidt. Het gezin voelt
zich geroepen haar te beschermen en wordt zo
meegesleurd in conflicten die hun veilige wereld
voor altijd zullen veranderen.

Raaf – Roos Vlogman (De Harmonie)
Tussen de jonge Raaf en zijn moeder loopt een
lijntje, een dun wit glinsterend lijntje, iets dikker


Sylvain Tesson, De sneeuwpanter (Singel)
Op uitnodiging van een beroemde natuurfotograaf neemt Sylvain Tesson deel aan een extreme expeditie. Midden op de onherbergzame, ijskoude en hooggelegen vlaktes van de Himalaya
wacht het groepje onder leiding van de fotograaf
op de komst van de zeer schuwe en met uitsterven bedreigde sneeuwpanter. Dit dier op heterdaad betrappen is een moeilijke opgave, waarvoor de kunst van het op de loer liggen moet worden betracht, en dat onder barre omstandigheden.
De sneeuwpanter is het relaas van een extreem
avontuur, met prachtige natuurobservaties, reflecties over de teloorgang van de aarde en rake beschrijvingen van hoe de expeditieleden met elkaar omgaan.

Luis Landero, Aurora (Wereldbibliotheek)
Aurora is getrouwd met Gabriel en vanaf het moment dat ze zijn familie leerde kennen, is ze niet
alleen het luisterend oor voor hem, maar ook voor
haar schoonmoeder en twee schoonzussen. Ze

heeft er bijna een dagtaak aan om ieders leed
en verhalen aan te horen - over elkaars tekortkomingen en het gebrek aan begrip bij de ander. Tegelijkertijd willen ze maar één ding, en
dat is zichzelf kunnen zijn. Maar zoals dat in
families gaat, kunnen ze zich niet van elkaar
losmaken.
Op een goede dag besluit Gabriel, het zondagskind in de familie, om een familiediner te organiseren ter gelegenheid van zijn moeders tachtigste verjaardag. Eigenlijk vindt niemand dat een
goed idee, zelfs zijn moeder niet. Aurora probeert Gabriel van zijn plan af te brengen, bang
dat zijn goedbedoelde poging om de familie
weer bij elkaar te brengen, slecht zal aflopen.

strand: Lotte, die haar kinderen verliest; Sabine,
naaister bij het circus, die samen met haar
geestelijk gehandicapte dochter de tragedie ziet
gebeuren; en Tilli, zelf nog een kind, die later
die dag in het tehuis haar baby ter wereld
brengt. De drie vrouwen gaan meer voor elkaar
betekenen dan ze ooit voor mogelijk hadden
gehouden. Met De beschermheilige van zwangere meisjes tekent Ursula Hegi op meesterlijke
wijze een hartverscheurend mooi portret van
huwelijk en moederschap, en van hoe vrouwen
elkaar overeind houden als de grond onder hun
voeten wordt weggeslagen.



Ursula Hegi, De beschermheilige van zwangere
meisjes (Orlando)
In de zomer van 1878 strijkt Circus Ludwig, tot
grote vreugde van de lokale bevolking, neer op
het Duitse eiland Nordstrand. De zwangere
meisjes van het Sint-Margaretha’s Tehuis Voor
Ongehuwde Moeders haasten zich samen met
de nonnen die voor hen zorgen naar de voorstelling. Maar dan eist een vloedgolf vanuit de
Noordzee – zoals eens in de honderd jaar voorkomt – met brullend geweld drie kleine kinderen
op. Er waren die dag drie moeders op het
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