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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 18-jarige 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.
Rafael Sánchez Mazas, schrijver en ideoloog van
het Spaanse fascisme, wordt aan het einde van de
Spaanse burgeroorlog opgepakt en gevangengezet.
Als de Republikeinen op het punt staan de strijd te
verliezen besluiten ze hem te fusilleren. Maar
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voordat de kogels hem raken, vlucht Sánchez Mazas
het bos in. Daar komt hij oog in oog te staan met een
Republikeinse soldaat, die hem niet neerschiet maar
hem laat lopen. Jaren later brengen deze
wonderlijke gebeurtenissen een Spaanse journalist
ertoe om op onderzoek uit te gaan.
Een jongen wordt telkens door anderen gepest en
vraagt zijn vader om hulp: deze verandert in een
monster om de plaaggeesten een lesje te leren.
Absurd prentenboek met kleurige tekeningen. Vanaf
ca. 4 jaar.
‘Opwindende tijden’ van Naoise Dolan gaat over
liefde, geld en het gevoelsleven van drie cynische
millennials. De Dublinse Ava is onlangs in Hongkong
komen wonen en vult haar dagen met Engelse les
geven aan rijke kinderen. Julian is een bankier die
graag geld uitgeeft aan Ava, met haar naar bed gaat
en fluctuerende valuta met haar bespreekt. Maar als
ze hem vraagt of hij van haar houdt, komt hij niet
verder dan: ‘Ik mag je heel erg graag.’ Dan komt de
stijlvolle advocate Edith in het spel die Ava
meeneemt naar het theater en trakteert op verse
bloemen. Ava wil Edith zijn – en ze wil de hare zijn.
Maar dan schrijft Julian aan Ava dat hij na een paar
maanden in het buitenland terugkomt naar
Hongkong... Moet Ava de draad van haar
gemoedelijke leventje met Julian weer oppakken, of
een sprong in het diepe wagen met Edith?
‘Kostelijk, scherpzinnig en onbevreesd. Een
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innemend debuut.’ – Hilary Mantel
Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige
zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis
van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een
monster woont. Over een grijze vuurtoren op een
eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over
Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die
iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het
licht aan te steken. Over een stormachtige avond,
waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar
vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit
had gedacht.
Jeugdboek 'De honden' van Allan Stratton is een
spannende thriller voor jongeren vanaf 13 jaar.
Wanneer Cameron en zijn moeder naar een oude,
afgelegen boerderij verhuizen, begint Cameron
dingen te zien en te horen die er niet zijn. Het lijkt
wel of hij gek wordt. Wat is er met de vorige
bewoners gebeurd? Waarom gedraagt de boer die
naast hen woont zich zo vreemd? En wat hebben die
enge kindertekeningen te betekenen? De honden:
een spannende thriller Cameron en zijn moeder zijn
al vijf jaar op de vlucht voor Camerons gewelddadige
vader. In de kelder van hun nieuwe huis, een
afgelegen, verlaten boerderij, vindt Cameron een
halfvergane map met angstaanjagende
kindertekeningen. De beelden laten hem niet los en
hij gaat op onderzoek uit. Alles wijst erop dat de
vorige bewoners een gewelddadige dood gestorven
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zijn; Cameron verdenkt de boer die naast hen woont.
Maar terwijl hij het mysterie probeert te ontrafelen,
raakt hij steeds meer verstrikt in zijn eigen angsten
Jeugdboek van Allan Stratton Allan Stratton is een
veelbekroonde Canadese auteur en toneelschrijver.
Voor zijn eerdere jeugdboeken ontving hij prijzen als
de Printz Honor Book Award en de Canadian Library
Association Best Book Award. Zijn boeken zijn
uitgegeven in vijftien landen.
Een muis schrikt zijn belagers af door een
afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen.
Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen
in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Prikkelende essay van Katherine Rundell over het
belang van het lezen van kinderboeken. Met een
voorwoord van Kinderboekenambassadeur Manon
Sikkel In Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs
al ben je oud en wijs vertelt Katherine Rundell (De
ontdekkingsreiziger en Feo en de wolven) waarom
kinderboeken zo belangrijk zijn. Een must-read!
Katherine Rundell is op dit moment een van de
belangrijkste kinderboekenauteurs van het Verenigd
Koninkrijk. In haar prikkelende essay toont ze aan
waarom je kinderboeken niet de rug moet toekeren
als je eenmaal volwassen bent, en dat het lezen van
kinderboeken je wereld alleen maar vergroot. Met
een voorwoord van Kinderboekenambassadeur
Manon Sikkel. ‘Rundell is ongelooflijk overtuigend
en herinnert je aan het wonder en de opwinding van
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het lezen, ontdekken en leren. Op briljante, felle
wijze bepleit ze haar zaak; haar taalgebruik en
metaforen zijn opwindend en fascinerend, en zeer
leerzaam. Een waar genot om te lezen.’ Financial
Times
Het romandebuut van Georges Perec, De
Condottiere, begint als een misdaadverhaal waarin
schilderijenvervalser Gaspard Winckler zijn
opdrachtgever Anatole Madera vermoordt. Via een
zelf gegraven gang vlucht hij vervolgens uit het
atelier, waar hij tevergeefs heeft geprobeerd een
schilderij van Antonello da Messina te evenaren.
Terloops krijgen we te horen over het trieste
verleden van Winckler, zijn scholing als vervalser,
zijn onderwerping aan het misdaadsyndicaat dat
hem emplooi geeft en zijn tamelijk schimmige
liefdesaffaires met twee vrouwen. Wanneer hij zich
later verschanst bij zijn vriend Streten nemen de
gesprekken met hem, cirkelend rond het misdrijf dat
hij heeft gepleegd, bij vlagen de vorm aan van een
verhoor.
Sally-Ann en haar vriendinnen terroriseren op school
hun klasgenoten. Samen met haar vriendje Angus
en de kinderen uit haar klas probeert Lucy hen een
halt toe te roepen.
Bij Thomas thuis houdt men vast aan het Woord.
Ieder avond wordt uit de Bijbel voorgelezen, en
Thomas kent al hele stukken uit zijn hoofd. Stukken
die hij op zijn manier interpreteert en in verbinding
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brengt met wat er dagelijks allemaal om hem heen
gebeurt. Thomas is een jongen met fantasie, die
leeft met en geniet van de wonderen van alledag.
Als vader moeder weer eens met ferme klappen tot
het ware geloof heeft gebracht, weet Thomas dan
ook dat het tijd wordt voor een Egyptische plaag. Het
hart van de farao dient te worden vermurwd. Deze
keer is het weliswaar niet het water van de Rode
Zee dat in bloed wordt veranderd, het is het grote
aquarium achter de eettafel dat een vurig rood
limonadebad wordt! Vaders die aan het Woord
vasthouden hebben weinig gevoel voor humor, en
de gevolgen zijn dan ook verschrikkelijk.
Aanvankelijk voor Thomas en voor zijn moeder,
maar uiteindelijk voor vader. Daar zorgen
onvoorziene hulptroepen voor: in eerste instantie
Thomas grote zus Margot - die helemaal niet zo'n
suffe gymnasiumtrut blijkt te zijn als Thomas altijd
dacht. En daarnaast mevrouw Van Amersfoort, die
misschien wel 'komenist' is of iets anders heel
verkeerds, maar die Thomas prachtige leesboeken
meegeeft, en versjes van Annie M.G. Schmidt leert.
Dat is iets anders dan de psalmen van zijn vader!
Maar het leukste is misschien wel dat vader als de
dood is voor mevrouw Van Amersfoort en haar
vriendinnen. Gezamenlijk nemen de vrouwen het
gezag over. En vader druipt met de staart tussen de
benen af. Het is 1951. Voor Thomas en zijn familie
loopt het op een tweede Bevrijding uit. Misschien
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uiteindelijk voor Thomas' vader ook wel. Guus Kuijer
speelt samen met het Elektra Kamerkoor de
vertelvoorstelling Het boek van alle dingen. Voor
meer informatie klik hier.
Een kleine roze olifant heeft veel verdriet nadat zijn
beste vriend is verhuisd, maar gelukkig weet de
wijze uil wat hij moet doen om zich weer beter te
voelen. Prentenboek met grote, sfeervolle illustraties
in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Een jongen uit een traditionele Perzische familie van
saffraanhandelaren brengt zijn dagen door op de
toren van hun familiekasteel. De vondst van een
verrekijker verandert zijn leven. Nu bekijkt hij de
wereld door geslepen glas. Als de kijker plaatsmaakt
voor een fototoestel en, nog later, voor een
filmcamera, is een filmmaker geboren. Zijn camera
brengt hem naar de wereld van vrouwen, guerrilla's
en een keizerin. Later ook naar een mysterieuze
vrouw in een Hollandse boerderij. Een vrouw die in
een onverstaanbare taal spreekt. Wie is Hoeshang
de eenarmige, die steeds weer in zijn leven
verschijnt? En voor wie maakt de verteller de gele
slippers? In Het pad van de gele slippers, de
schitterende nieuwe roman van Kader Abdolah,
volgen we het leven van deze filmmaker in een
tijdperk van revolutie en verraad. Het is de roman die
in het oeuvre van Abdolah ontbrak. Kader Abdolah
(Iran, 1954) is een van de succesvolste en meest
geliefde schrijvers uit ons taalgebied. Met romans
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als Spijkerschrift, Het huis van de moskee en
Papegaai vloog over de IJssel veroverde hij
honderdduizenden lezers. Zijn laatste roman Salam
Europa! stond op de longlist van de ECI
Literatuurprijs 2017. In datzelfde jaar publiceerde hij
ook het ontroerende boek over zijn moeder, Het
Gordijn. Over Het Gordijn: 'Een zeer persoonlijk
document, waarin literaire fictie de werkelijkheid op
de hielen zit.' Friesch Dagblad Over Salam Europa!:
'Een feest van herkenning.' Reformatorisch Dagblad
'Een boek dat je niet loslaat en dat uitnodigt om te
checken waar de grens tussen fictie en werkelijkheid
ligt.' Hebban Over Papegaai vloog over de IJssel: 'In
zijn nieuwe roman mengt Abdolah persoonlijke en
nationale gebeurtenissen tot een sprookjesachtig
geheel.' Trouw
Prentenboek met fijnzinnige illustraties over een reus
die wordt gestraft voor zijn zelfzucht.
'Je bent een mislukkeling, Onnoval,' zegt Ferluci, de
heerser van de Andere Werkelijkheid. 'Een
levensgrote mislukkeling. Na al die jaren heb je nog
geen enkele kinderziel gestolen met je
griezelverhalen. De kinderen zijn je steeds te slim af.
Als je me niet spoedig zes zieltjes brengt, dan zal
ik...' Op een nacht verschijnt een eng gezicht op de
monitor van een groep chatvrienden. Mick hoort op
zijn kamer een vreemde stem in het donker. Wie is
de man met de wormenkop, die uit computers
tevoorschijn kruipt? Wie zijn Leeuwenhart, Wolfling,
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Vampi en Metalboy? En wie is toch die lieve juf van
groep acht van wie zelfs Onnovals hart sneller gaat
kloppen?
Twee lijken, één moordzaak en een oud schandaal
Tijdens een nachtelijke sneeuwstorm in 1965
ontsnapt een gevangene uit de psychiatrische kliniek
van Strängnäs. De volgende ochtend wordt hij
teruggevonden, vermoord en bevroren in ijs, naast
hem het lijk van een jonge vrouw. Deze moorden
brengen een schok teweeg in het ogenschijnlijk zo
rustige dorpje. In 2005 bericht Fredrik Gransjö, een
jonge journalist die recent in het dorp is komen
wonen, over een veertig jaar oud schandaal in de
kliniek. Een paar dagen later wordt Strängnäs
opnieuw opgeschrikt door een wrede moord. De
politie, de onderzoeksrechter én Gransjö moeten
diep graven in het verleden om de waarheid over
een tragisch verhaal van liefde, vriendschap en
verraad boven water te krijgen.
Goldmund en Narziss ontmoeten elkaar op een
kloosterschool. De twee worden vrienden, hoewel ze
in zowat alles tegenpolen blijken te zijn. Narziss is
een asceet en wetenschapper die zijn leven in het
teken van God heeft geplaatst, terwijl Goldmund een
kunstenaar en levensgenieter is. Als Goldmund
besluit de wijde wereld in te trekken belandt hij in
een avontuurlijke en gruwelijke reis op zoek naar
liefde, schoonheid en vrijheid. Na vele
omzwervingen komen de twee vrienden elkaar weer
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tegen.
Het meisje mag onder één voorwaarde met de prins
trouwen: Ze moet een enorme hoeveelheid vlas
spinnen. Maar het meisje kan en wil helemaal niet
spinnen! Toch lukt het haar om alles op tijd af te
hebben met behulp van drie spinsters. Zelf heeft ze
niets hoeven doen. In ruil voor hun hulp belooft het
meisje de vrouwen uit te zullen nodigen op haar
bruiloft als haar zogenaamde nichten. Denk je dat
haar nieuwe echtgenoot en haar schoonmoeder er
ooit achter zullen komen hoe lui ze eigenlijk is?
Ontdek het in ‘De drie spinsters’ van de
Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de
klassieke grootmeesters in het vertellen van
verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en
‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes,
waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney.
Wie is er niet opgegroeid met de klassieke
avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en
‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit
Duitsland lieten met hun achtergrond als
taalkundigen een buitengewone collectie na van
sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken
al vertaald in alle Europese talen en inmiddels
kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere
levende taal.
Twee jonge mensen ontmoeten elkaar in een stad
aan de vooravond van een burgeroorlog. De
moderne Nadia wordt verliefd op de aardige en
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bescheiden Saïd, terwijl de situatie in het land steeds
explosiever wordt. Dan horen ze over deuren die je,
tegen betaling, naar een veiligere plaats in het
Westen leiden. Als Saeed en Nadia geen andere
mogelijkheid meer zien, besluiten ze over de
drempel te stappen, richting een onbekende wereld.
Exit west is een liefdesverhaal in tijden van migratie.
Mohsin Hamid vat in deze intieme roman de
dagelijkse realiteit samen van het tegemoet treden
van een onzekere toekomst en het achterlaten van
hetgeen je liefhebt.
Zvi Luria is een gepensioneerde ingenieur, die zijn
leven lang wegen en tunnels heeft aangelegd.
Wanneer bij hem beginnende dementie wordt
geconstateerd, weet zijn vrouw te regelen dat zijn
opvolger bij de overheidsinstelling voor wegenbouw,
Asaël Maimoni, hem als onbezoldigd assistent
aanneemt. Door zijn brein actief te houden hoopt ze
zijn dementie te vertragen. Asaël werkt aan een
geheim militair project: de aanleg van een weg in de
Negev-woestijn. Op het uitgetekende traject blijkt op
een heuvel tussen oude Nabateese ruïnes echter
een Palestijnse familie te bivakkeren, die onder
bescherming staat van de raadselachtige archeoloog
Sjibbolet. Asaël en Sjibbolet willen, allebei om
persoonlijke redenen, een tunnel aanleggen
waardoor de heuvel gespaard kan blijven. Het is aan
Zvi dit voor elkaar te krijgen. De tunnel is een
menselijke komedie, waarin Zvi, zijn vrouw en alle
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personages worden neergezet alsof we midden in
een film zitten. Maar op subtiele wijze heeft
Yehoshua er ook een hoopvolle vertelling in
gevlochten over Israël en de Palestijnen.
De jonge kunststudente Paula Karst wordt
aangenomen op het prestigieuze Institut Supérieur
de Peinture in Brussel waar de studenten leren hoe
ze decors voor film en toneel, en trompe l'oeils
moeten schilderen. Ze begint een verhouding met
haar enigmatische huisgenoot Jonas, maar ze
verliezen contact als ze na haar afstuderen gaat
werken in Moskou en Rome. Uiteindelijk accepteert
ze een plek in het team dat de grottekeningen van
Lascaux in hun geheel moet reproduceren en
dompelt zich volledig onder in het werk van de
eerste beeldende kunstenaars. Op een dag bezoekt
Jonas haar in Lascaux. Ze hebben elkaar al jaren
niet gezien, en door zijn komst vloeien heden en
verleden, beeld en werkelijkheid ineen. Een wereld
binnen handbereik is een bijzonder gecomponeerde
bildungsroman waarin de artistieke ontwikkeling van
een jonge vrouw centraal staat.
'De tuinen van Dorr' is het toppunt van een sprookje
zoals alleen meesterverteller Paul Biegel ze kon
schrijven, vol geheimen, magie en avontuur. Prinses
Mijnewel en tuinman Jouweniet zijn hopeloos
verliefd op elkaar, maar hun liefde wordt
gedwarsboomd door de boze heks Sirdis. Ze
vervloekt Jouweniet en verandert hem in een
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bijzondere bloem. Alleen als Mijnewel de zaadkorrel
uit die bloem plant in de tuinen van de grauwe stad
Dorr komt hij weer bij haar terug. Ze begint aan een
lange tocht om haar geliefde te redden. 'De tuinen
van Dorr' is een schitterende klassieker van Paul
Biegel, een betoverend sprookje, heerlijk om voor te
lezen of zelf te lezen.
Een van de meest geliefde kinderboeken uit de
Nederlandse jeugdliteratuur van meesterverteller
Paul Biegel, in een prachtige omnibus. "De kleine
kapitein' is een van Biegels meest geliefde boeken.
De kleine kapitein bouwt helemaal zelf een boot van
een badkuip, een kachel, een stoelpoot en een
fietsketting. Hij doopt zijn schip de Nooitlek en begint
samen met de drie verstekelingen Dikke Druif,
Marinka en Bange Toontje aan een lange,
gevaarlijke reis naar het eiland van Groot en Groei.
Daar kun je in één nacht groot worden... Toch? Paul
Biegel is de meesterverteller van de Lage Landen,
een van de meest geliefde stemmen in de
Nederlandse jeugdliteratuur. Voor zijn werk kon hij
onder andere twee Gouden Griffels en vier Zilveren
Griffels in ontvangst nemen. Ook voor "De kleine
kapitein' ontving hij een Gouden Griffel. Paul Biegel
is de auteur van meer dan 60 boeken.
`Dag, zegt Moussa. `Ik ben Moussa... En jij? Wie
ben jij? Twee grote ogen kijken Rosie vragend aan.
`Jij bent nieuw, zegt hij voor Rosie iets kan zeggen.
`Helemaal niet, zegt Rosie. `Ik ben Rosie. Rosie en
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haar moeder gaan wonen in een groot flatgebouw
aan de andere kant van de stad. In de kamer precies
boven die van Rosie woont Moussa, een jongen van
haar leeftijd. Rosie en Moussa gaan op een dag
stiekem naar het dak van het flatgebouw. Maar dan
worden ze opgesloten... Eerste deel van een serie
over twee kinderen in de grote stad.
18 storie dall'India. Piccole fiabe di antica
saggezzaPiccola enciclopedia HoepliBrieven uit de
gevangenisSpectrum
Twee elkaar vijandige families sluiten door toedoen
van de kinderen vriendschap met elkaar. Prachtig
geïllustreerd prentenboek voor grotere kleuters.
De 100 meest bijzondere brieven van Mandela
gedurende zijn gevangenschap Brieven uit de
gevangenis van Nelson Mandela werd voor het eerst
gepubliceerd in 2018, het jaar dat Nelson Mandela
100 jaar zou zijn geworden. Een boek met meer dan
250 brieven die Mandela in 27 jaar gevangenschap
schreef. Deze zomer verschijnt een selectie van de
meest bijzondere brieven: 100 brieven, waarvan 6
nog niet eerder zijn gepubliceerd. Brieven uit de
gevangenis biedt een essentiële politieke
geschiedenis van de late twintigste eeuw en
illustreert hoe Mandela zijn morele waarden
weigerde op te geven ondanks de zware straf die hij
kreeg. Of het nu zijn onophoudelijke steun is aan zijn
eveneens gevangen vrouw of een samenvatting van
zijn filosofie over mensenrechten die vandaag de
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dag nog weerklinkt, Brieven uit de gevangenis toont
ons de heldenmoed van Mandela en het zijn deze
brieven die van hem uiteindelijk een van de meest
inspirerende figuren van de twintigste eeuw maken.
Nelson Mandela (1918-2013), antiapartheidsstrijder,
was van 1994 tot 1999 de eerste democratisch
gekozen president van Zuid-Afrika. In 1993 ontving
hij de Nobelprijs voor de Vrede. Sahm Venter is
medeauteur van verscheidene boeken, waaronder
491 Days van Winnie Madikizela-Mandela, dat ze
samenstelde met Zamaswazi Dlamini-Mandela –
ondernemer en schrijver, kleindochter van Nelson
Mandela en Winnie Madikizela-Mandela.
Een Noord-Afrikaanse jood reist in het jaar 999 naar
Europa om zijn handelsimperium te redden.
Copyright: 2035ecf6a1030176e6d3181f81ca81d7

Page 15/15

Copyright : matula.hu

