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een Amerikaanse bommenwerper in de Stille Oceaan en
zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd
van een jonge luitenant, de piloot van de bommenwerper,
die verwoede pogingen doet om op een stuk drijvend hout
te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende
odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is
Louis Zamperini, die als hardloper uitblinkt tijdens de
Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede
Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht
en doorzettingsvermogen.
Ontheemd Edward Said 2017-04-29 Opnieuw leverbaar In
deze vrijmoedige autobiografie schetst de in Jeruzalem
geboren Edward W. Said een beeld van zijn jeugd, die hij
grotendeels doorbracht in Cairo en Libanon. Ontheemd is
een emotionele terugblik, waarin de complexe relatie
tussen de oosterse en westerse wereld op kritische wijze
wordt beschreven. Het boek onthult de confronterende
identiteitsworsteling van de jonge Said; hij richt de
aandacht op de cultuurproblematiek waarmee hij zich in
zijn verdere leven met volle overtuiging heeft
beziggehouden.
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 De
vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een
rijke en fanatiek religieuze man die voor de
buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar
hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven van
Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels. Tijdens
een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken
zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan
boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach
weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader
terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en
Kambili moet alles op alles zetten om haar familie
bijeen te houden.
Een brug naar Terabithia / druk 3 Katherine Paterson
2007-03 Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus
afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken
bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun
gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt
tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Ver van huis / druk 2 Ishmael Beah 2007-09 Een exkindsoldaat vertelt hoe hij op twaalfjarige leeftijd bij
de burgeroorlog in Sierra Leone betrokken raakte, zijn
familie verloor en later met succes meedeed aan een
ontwapenings- en ontwenningsprogramma.
Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 Vader Zeepaard
legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed voor.
Prentenboek met kleurige collageachtige tekeningen en
tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie
2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot
inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur
Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over
de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In
het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een
christelijke vrouw en een arme moslima tijdens
straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te
ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim
achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal
wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans
meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is

We moeten allemaal feminist zijn Chimamanda Ngozi
Adichie 2016-10-13 In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie
een TEDx-lezing over wat het betekent om vandaag de dag
feminist te zijn. Het filmpje werd bijna drie miljoen
keer bekeken en gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample
van Adichie in een van haar nummers en ook in boekvorm
is haar pleidooi een grote bestseller in Amerika en
Engeland. Het is geen wonder dat We moeten allemaal
feminist zijn zoveel mensen aanspreekt: Chimanada Ngozi
Adichie schrijft op humorvolle en toegankelijke wijze en
biedt een nieuwe, unieke definitie van het feminisme in
de eenentwintigste eeuw.
De krekel die niet tsjirpen kon / druk 1 Eric Carle
2015-03-05 Een krekel kan geen geluid uitbrengen. Maar
als hij 's avonds een krekelvrouwtje ontmoet, tsjirpt
hij het hoogste lied. Prentenboek met gekleurde
schilderingen. Bij het openslaan van de laatste
bladzijde laat de krekel ook een (mechanisch) getsjirp
horen. Vanaf ca. 3 jaar.
Duizend schitterende zonnen geillustreerde editie / druk
Heruitgave Khaled Hosseini 2008-10 Tegen de achtergrond
van Afghanistan vanaf 1960 tot nu (vooral de roerige
tijden van de Sovjet-overheersing en de Talibandictatuur) ontrollen zich de levens van twee vrouwen.
Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het
succes van de verhalenbundel Vreemd land brengt
Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000
debuteerde. Net als Vreemd land bestaat Een tijdelijk
ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend
navigeren tussen hun Indiase afkomst en de
verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen
zijn. Een gids leidt een Amerikaans gezin door het India
van hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de
Indiase vrouw die s middags op hem past; een jong
echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun
emotionele reizen over de grenzen van landen en
generaties is elk personage op zoek naar liefde. Met Een
tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als
een van de meest veelbelovende hedendaagse schrijvers.
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In
1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs
Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat
Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek
stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar
haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze
in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond
de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen
alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze
dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken,
en confronteert hem aldoor met het mysterie, de
schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is
meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet
los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van
uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim
langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een
zoektocht naar de betekenis van het leven en een
natuurklassieker van jewelste.
De Zamperini legende Laura Hillenbrand 2012-06-06
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit
de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In mei 1943 stort
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geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen
dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
A guide to the project management body of knowledge 2009
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens
een internationale, gezaghebbende standaard.
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende
en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land
dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de
ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is
Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij
in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze
was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit
wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een
gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als
meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de
aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over.
Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor
onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala
zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie
omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu
uitziet.
In koelen bloede Truman Capote 2015-04-01 In november
1959 leest Truman Capote in The New York Times een
bericht over het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas,
dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge criminelen.
Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het
onderwerp te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij
onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt
de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun
executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de
magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak,
waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart aan
de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965
van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre
geboren: de non-fictieroman, ook wel faction geheten.
Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
De waanzinnige veertiende eeuw Barbara Tuchman
2014-09-17 'Geen tijd was van nature waanzinniger dan
deze tijd,' schreef de negentiende-eeuwse Franse
historicus Michelet over de veertiende eeuw, het
herfsttij der Middeleeuwen. Het einde der tijden lijkt
nabij: viermaal wordt het werelddeel getroffen door de
Zwarte Dood. De koningen van Engeland en Frankrijk
bestrijden elkaar in een wrede en langdurige strijd, de
Honderdjarige Oorlog, en roversbenden terroriseren de
boerenbevolking. De veertiende eeuw is ook een periode
van vitaliteit en culturele bloei, waarin de adel zijn
heldendaden in ridderromans laat optekenen, de hoofse
liefde in velerlei toonaarden wordt bezongen en waarin
schrijvers als Boccaccio, Petrarca en Chaucer de
grondslag leggen voor een grote literaire traditie. Met
het leven van de Franse ridder Enguerrand VII van Coucy
als concentratiepunt voert Tuchman de lezer door dit
kleurrijke tijdperk en houdt zij onze tijd vanuit de
verte een spiegel voor.
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu
en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt
wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria wegens de
militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie,
zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze
ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan,
maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag.
Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de
illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke
opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren
later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch
bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar
vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer
hun liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze
geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 Floor denkt dat ze
niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen
met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze
dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
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pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Testament van de jeugd Vera Brittain 2016-09-14 In 1914
is Vera Brittain twintig jaar oud. Ze staat op het punt
te gaan studeren in Oxford als Engeland zijn troepen
mobiliseert. Vier jaar later is haar leven, en dat van
een hele generatie, voor altijd veranderd. Testament van
de Jeugd is een van de beroemdste autobiografieën uit de
tijd van de Eerste Wereldoorlog. Vera Brittain werkte
als verpleegster dicht bij het front in Frankrijk.
Tijdens de oorlogsjaren ontfermde ze zich over ontelbaar
veel zwaargewonde jonge mannen, maar verloor zelf haar
broer en haar grote liefde. Dit bewogen en bijzondere
leven beschrijft ze op passievolle en eerlijke wijze.
Testament van de Jeugd was een regelrechte sensatie toen
het in 1933 voor het eerst verscheen, en heeft ook
vandaag nog niets aan kracht en betovering ingeboet.
Een welopgevoed meisje Simone de Beauvoir 1958
Autobiografie van de Franse schrijfster.
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle
2015-06-25
Homo ludens Johan Huizinga 2019
De achterkant van de Amerikaanse droom Barbara
Ehrenreich 2019-10-16 Miljoenen Noord-Amerikanen werken
voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij
dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten.
Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar
Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst
mogelijke kamers en werkte ze als serveerster,
kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en
verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de
‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke
kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in
Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten
minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch
werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de
solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van
de Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van
slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid,
angst en verrassende vrijgevigheid.
Wereld na Amerika Fahreed Zakaria 2012-07-25 Dit is géén
boek over de ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria
laat zien hoe alles waarin Amerika goed is, geld
verdienen, democratie, luxe, over de hele wereld
symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde
Staten zijn verslagen op het terrein dat ze zelf hebben
gedefinieerd. De hoogste torens staan niet meer in
Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het
meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles maar
in Dubai en de Emiraten. De hele wereld is
geglobaliseerd, behalve het land dat de globalisering
heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote
trefzekerheid) de lijn terug tot in de zestiende en
zeventiende eeuw en beschrijft hoe het Oosten zijn
toenmalige prominente rol kwijtraakt, hoe de
verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.
De Odussee van Homeros Homerus 1890
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
Robert Elsmere Mrs Mary Augusta Arnold Ward 1889
Persepolis compleet / druk 7 Marjane Satrapi 2012-12-01
De vliegeraar Khaled Hosseini 2010-11-29 Amir en Hassan
zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de
hoofdstad van Afghanistan. Als blijk van hun
verbondenheid kerft Amir hun namen in een
granaatappelboom: Amir en Hassan, de sultans van Kabul.
Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want Amir
hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en
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voert hem uiteindelijk terug naar Afghanistan, dat
inmiddels door de Taliban is bezet. Daar wordt Amir
geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn
voornemen om zijn oude schuld jegens Hassan in te lossen
sleept hem tegen wil en dank mee in een huiveringwekkend
avontuur. De vliegeraar - de debuutroman van Khaled
Hosseini verscheen in 2003 en groeide uit tot een
internationale bestseller. Internationaal verscheen deze
speciale geïllustreerde editie, met foto's uit
Afghanistan. De fotos in deze gebonden uitgave werden in
samenwerking met de auteur gekozen.

zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van Amirs vader.
Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de
vliegeraar, degene die het touw van de vlieger in handen
heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. Voor jou
doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij wegrent
om de vallende vlieger uit de lucht op te vangen. Die
grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er
iets vreselijks gebeurt met Hassan verraadt hij zijn
trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir en
zijn vader naar de Verenigde Staten. Amir bouwt er een
nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan te
vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim
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