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1. De Ontkenning
Mathias d’Ogremont raast door het leven. De Parij- 
zenaar is ultrageconnecteerd, ultragestresseerd,  
hij leeft tegen tweehonderd per uur, hij rent, hij 
rent... Tot die dag waarop... 

Het leerproces van een man die zich inschrijft voor 
een detoxstage is het boeiende verhaal van af-
remmen, van een gedwongen zuivering... Het is  
het verhaal van een man die terugkeert naar de 
natuur... 

Maar is het zo eenvoudig om af te kicken van de 
stad? En wat blijft er van ons over zonder spoed, 
zonder te veel van alles dat onze leegheid vult? 
Tien dagen lang geen computer. Geen telefoon. 
Natuur zo ver het oog reikt. Veel moed.

Deel 1 van een boeiend tweeluik door  
de auteur van Een Nacht in Rome.
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HET KERKHOF DER 
ONSCHULDIGEN
2. De Arm van Sint-Anthelmus
Op het Kerkhof der Onschuldigen ontdekt de inge-
metselde kluizenaarster Oriane, die de mensen als 
een heilige beschouwen, de buitengewone krachten 
van de steen die haar vader haar naliet. Wanneer  
ze alleen is met de resten van een overledene kan 
ze hem of haar weer tot leven wekken. Een gods-
geschenk voor de priester die een machiavelistisch 
plan uitdoktert: Oriane overtuigen om na een katho- 
lieke processie de Heilige Lodewijk miraculeus te 
laten verschijnen.

Verrassende wending in het 
vervolg van de trilogie.
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