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Diario Persiano Viaggio Sentimentale In Iran Intersezioni
L'Iran è uno dei paesi più affascinanti e complessi al mondo. Quale immagine riassume
meglio la sua storia contemporanea? Le proteste di fine Ottocento per la vendita della
concessione del tabacco a un cittadino inglese, che videro per la prima volta uniti il
clero, i mercanti e le donne dell'harem reale? O forse il volto severo dell'ayatollah
Khomeini di ritorno a Teheran dopo la rivoluzione del 1979 da cui ebbe origine la
Repubblica islamica? La fotografia dei negoziatori internazionali che nel 2015 a Vienna
annunciarono l'accordo sul nucleare che avrebbe dovuto portare alla rimozione delle
sanzioni contro l'Iran? O i funerali del generale Soleimani, ucciso da un drone
statunitense insieme a ogni tentativo di pacificazione tra i due paesi? Impossibile dirlo,
come impossibile è descrivere un tappeto a partire da un solo filo. Farian Sabahi ci
guida alla scoperta degli ultimi 130 anni di storia dell'Iran: da paese senza esercito né
sistema amministrativo, come era la Persia sotto la dinastia dei Cagiari, al lancio in
orbita da parte dei pasdaran del primo satellite fabbricato in Iran nell'aprile 2020; dal
commercio dei pistacchi e del caviale a quello del petrolio; dall'occupazione degli Alleati
durante la Seconda guerra mondiale al precario equilibrio di patti e coalizioni negli anni
della Guerra fredda; dal conflitto con l'Iraq di Saddam Hussein a quello con l'ISIS; fino
alla difficile gestione della pandemia di Covid-19 sotto l'embargo di Trump.
Manfred Baumann is een eenling: sociaal onhandig en altijd slecht op zijn gemak. Hij
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brengt zijn avonden in stilte drinkend door in een rustige bistro in de kleine Franse stad
Saint-Louis. Nauwgezet houdt hij Adèle Bedeau in de gaten, tot zij op een dag van de
aardbodem verdwijnt. Georgi Gorski - een detective die gekweld wordt door zijn
onvermogen om zijn eerste misdaad op te lossen - krijgt de zaak toegewezen. Het
onderzoek doet Manfreds wereld op zijn grondvesten schudden en dwingt hem om
geheimen uit zijn verleden onder ogen te zien. De verdwijning van Adèle Bedeau is een
literaire misdaadroman met als kern het psychologische portret van een buitenstaander
die door zijn eigen verbeelding tot het uiterste wordt gedreven.
Diario persianoIntersezioniCome la freccia di ArashIl lungo viaggio della narrazione in
Iran: forme e motivi dalle origini all’epoca contemporaneaMimesis
Jack Wade is de beste in het vak van verzekeringsexpert, maar vol onvervulde
verlangens: een eenzame doler. Hij onderzoekt brandstichtingen, begrijpt alles van
brand maar weinig van mensen. Na zijn oneervolle ontslag bij de politie heeft hij
besloten nooit, maar dan ook nooit meer persoonlijk betrokken te raken bij de zaken.
Tot de mooie, tragische Pamela Vale de vuurdood sterft en hij ontdekt dat ze de halfzus
was van de enige vrouw die hem heeft weten te raken. Wanneer bij de lijkschouwing
geen rooksporen in de longen van het slachtoffer worden aangetroffen, ruikt Jack dat er
iets goed mis is. Don Winslow schrijft en doet detectivewerk: hij helpt getuigen met de
voorbereiding op een proces en adviseert bij onderzoeken. Verder is hij een
(ijs)hockeyfan en een gedreven maar weinig succesvolle forelvisser.
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‘Nicotine’ van Nell Zink is een verslavende roman van een spraakmakende schrijver.
Nell Zinks debuut ‘De rotskruiper’ was genomineerd voor de Guardian First Book
Award. ‘Misplaatst’ was genomineerd voor de National Book Award. Werkloze Penny
heeft altijd tegen haar familie gerebelleerd – door helemaal normaal te zijn. Haar
moeder is lid van een Zuid-Amerikaanse indianenstam, haar vader is een joodse
sjamaan met een psychedelisch ‘holistisch centrum’. Maar haar leven komt op z’n
kop te staan wanneer haar vader overlijdt en Penny zijn geboortehuis erft. Ze ontdekt
dat er krakers wonen die vechten voor de rechten van rokers en wordt hun wereld
ingezogen. ‘Nicotine’ gaat over familie – die je bij je geboorte hebt gekregen én die je
zelf verzamelt – en over obsessie, idealisme en bezit.
De ongelooflijke reis van een Afghaanse jongen van tien op zoek naar een veilige plek
die hij 'thuis' kan noemen. Enayatollah Akbari wordt op de verkeerde plek en op het
verkeerde moment geboren. Ook al is hij een kind niet groter dan een geit en blinkt hij
uit in het Buzul-bazi-spel, op een dag is hij zijn leven niet meer zeker. Zijn moeder
neemt hem mee naar Pakistan, waar ze hem alleen achterlaat. Uit deze tragische daad
van liefde komt de ongelooflijke reis voort die Enayatollah via Iran, Turkije en
Griekenland naar Italië voert. Een odyssee vol waaghalzerij waarbij hij de slechte maar
ook de goede kant van de mens leert kennen. Zijn verhaal is prachtig opgetekend door
de Italiaanse romancier Fabio Geda.
Een jongen uit een traditionele Perzische familie van saffraanhandelaren brengt zijn
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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 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
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Deze laatste zomer is een indringende roman over een ernstig zieke vrouw die, al dromend,
afwisselend bewust en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich zowel de goede als de
slechte dingen herinnert. De hoofdpersoon, Z., is een non-conformistische vrouw, barstend
van intellectuele nieuwsgierigheid, die haar dromen en aspiraties door haar gevoeligheid
echter niet in vervulling heeft kunnen laten gaan. Haar behoefte zich uit te drukken door middel
van schrijven wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt haar om haar in wezen pessimistische
karakter te overwinnen. Met een cynische en vaak geamuseerde kijk op de gebeurtenissen
herleeft Z. haar verleden: Het leven is een tragedie als je het van dichtbij bekijkt, maar een
komedie vanaf een afstand. De openhartigheid van deze dramatisch late debuutroman, maar
ook de fijngevoelige, treffende woorden waarmee de schrijfster bepaalde taboeonderwerpen
als lijden, ouderdom en dood aanpakt, zijn bijzonder verrassend. Deze laatste zomer is een
unieke literaire roman, die door de Italiaanse pers werd bestempeld als een glorieuze ode aan
het leven.
Wat gebeurde er eigenlijk in de eerste momenten van ons universum? Misschien wisten de
oude Grieken het gewoon al, en was er inderdaad enkel chaos in het begin. Modern
wetenschappelijk onderzoek lijkt dit in elk geval te bevestigen. Om uit te zoeken hoe ons
universum is ontstaan en hoe het er nu uitziet, speuren onderzoekers elke dag de verste
uithoeken van de sterrenstelsels af met gigantische telescopen en reconstrueren ze mogelijke
scenario's in enorme deeltjesversnellers. Hun doel is om meer te weten te komen over het
einde van ons universum - dat onvermijdelijk lijkt. Guido Tonelli beschrijft deze zoektocht op
een zeer toegankelijke manier en met ongekende precisie. Aan de hand van de zeven dagen
waarin God volgens de Bijbel de wereld geschapen zou hebben, vertelt hij in Genesis het
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overweldigende verhaal van de miljarden jaren waarin ons universum is geworden zoals het nu
is. Zo toont hij ons waar we vandaan komen, en geeft hij ons de inzichten die we nodig hebben
om onze toekomst op aarde veilig te stellen.
Ieder mens probeert zijn leven te duiden. Andrea Bajani doet dat aan de hand van het alfabet,
ook al weet hij dat het leven zich niet volgens het alfabet afspeelt. Andrea Bajani schreef een
veertigtal ultrakorte verhalen, die alfabetisch geordend een leven omspannen. Iedereen kan er
zijn eigen geschiedenis uit samenstellen. Liefde. Sigaretten. Weemoed. Zonder. Het zijn
verhalen die diepgaand zijn - en licht tegelijk. De Nederlandse vertaling is een wonder. Omdat
de vertaling de verhalen in een andere volgorde plaatst (in het Nederlands komt Jeugd vóór
Liefde, in het Italiaans is dat andersom) ontstaat er een heel ander boek. Daar komt bij dat het
Nederlands meer letters heeft dan het Italiaans. Speciaal voor de vertaling zal Bajani daarom
een aantal nieuwe verhalen schrijven. Ook voegt hij een nawoord toe waarin hij over deze
ontstaansgeschiedenis schrijft. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen auteur en
vertaalsters, met een uniek kunstwerk als resultaat.
Eva heeft geen contact met haar jongere broer en zus. Jarenlang heeft ze niet aan hen
gedacht, totdat haar moeder onverwacht sterft en ze Anders en Maia ontmoet op de
begrafenis. Er is niets veranderd, ze zijn als vreemden voor elkaar en al snel raken ze
verwikkeld in een bitter geschil over de erfenis. Haar broer en zus willen het geliefde
zomerhuis van hun moeder zo snel mogelijk verkopen, tegen de zin van Eva in. Eva vlucht
naar het zomerhuis, maar een paar dagen later arriveren Maia en Anders ook, om
voorbereidingen te treffen voor de verkoop. Het huis wordt gevuld met andermans bezittingen,
stemmen en gewoonten. Eva wordt gedwongen tot hernieuwd contact met haar familie. Maar
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of ze ooit de weg terug naar elkaar zullen vinden?
Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, woont al lange tijd in
Nederland. Op een dag krijgt hij een reisboek in handen van een Perzische sjah, die in de
negentiende eeuw door Europa reisde. Sjeed Djamal vindt het fascinerend. Nieuwsgierig
besluit hij om deze reis zelf te maken, met een afstand van anderhalve eeuw. Samen met zijn
student Iris wijdt hij zich aan de geschriften van de sjah en zijn medereizigers. Hij ziet hoe de
sjah dwars door Europa reist, en zelfs door België en Nederland. Op die manier volgt hij de
reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in trekt. Gaandeweg dringt
de geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds dieper tot Sjeed en zijn assistente
door. Salam Europa!, de nieuwe, grote roman van Kader Abdolah, is een boek over
nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander. Het is een overrompelende roman, over de
schoonheid en de betekenis van het over de grenzen kijken, waarin realiteit en verbeelding
door elkaar lopen. Tegelijk is dit boek een vertelling over het heden, waarin Kader Abdolah de
gebeurtenissen van nu, rondom de immigratie en de terreur, op een onvergelijkbare manier in
zijn verhaal verweeft, wat het een hoogst actuele roman maakt. Het resultaat: een schitterende
oosterse vertelling over Europa. Kader Abdolah (Iran, 1954) is sinds zijn debuut De adelaars
(1993) niet meer uit onze letteren weg te denken. Tot zijn grote en internationaal succesvolle
romans behoren onder meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De koning
(2011) en Papegaai vloog over de IJssel (2014). Over Papegaai vloog over de IJssel: 'Een dik,
spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale perikelen in Nederland.' NRC
HANDELSBLAD 'Een prachtig boek om te lezen. Een boek dat tot nadenken stemt.'
NEDERLANDS DAGBLAD 'Een wonderschone roman. Dit boek moet iedereen lezen.' ZIN 'In
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zijn nieuwe roman mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een
sprookjesachtig geheel.' TROUW
Als Dawoed, een Perzische journalist die al meer dan tien jaar in Amsterdam woont, door ZuidAfrika reist, wordt hij getroffen door de schoonheid van dat land. Hij ontmoet veel mensen.
Maar Dawoed vindt dat hij deze reis niet verdient. Waar hij ook naartoe gaat, telkens moet hij
denken aan vijf vrienden van vroeger van wie er inmiddels drie geëxecuteerd zijn en twee na
lange gevangenisstraf zijn vrijgelaten. Hij voelt hun aanwezigheid overal. Net als vroeger
vertelt Dawoed hun elke nacht een deel van zijn belevenissen om de vrienden de gelegenheid
te geven de reis mee te maken. Attar is een van de vijf vrienden. Na afloop van de reis
probeert hij de belevenissen op een eigen wijze aan het papier toe te vertrouwen. Hij verweeft
oude Perzische reisverhalen met portretten van mensen en gebeurtenissen in Zuid-Afrika en
maakt zo een oude droom waar.
Een directeur heeft voor zijn 60ste verjaardag vele boeketten gekregen, die hij omdat zijn
vrouw astmatisch is besluit weg te geven aan allerlei vrouwen in zijn kennissenkring.

Drie uit Iran gevluchte zussen veroorzaken opschudding in een klein Iers dorp als ze er
een exotisch café beginnen.
‘De kaart van zout en sterren’ van Jennifer Zeynab Joukhadar is een betoverend boek
voor liefhebbers van ‘De zoon van de verhalenverteller’. Jennifer Zeynab Joukhadar
vertelt het hartverscheurende verhaal van een hedendaags Syrisch meisje en een
middeleeuwse avonturier, en beide verhaallijnen zijn even sterk en meeslepend.
Wanneer Nours vader overlijdt, besluit haar moeder met haar drie dochters terug te
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verhuizen van New York naar Syrië. Nour probeert de herinnering aan haar vader
levend te houden door zijn verhalen over Rawiya te herhalen, een meisje in de twaalfde
eeuw dat zich vermomt als jongen om bij een beroemde kaartenmaker in dienst te
treden. Syrië blijkt veranderd en al snel bereikt het geweld Homs. De familie wordt
gedwongen te vluchten, en ze nemen dezelfde route als Rawiya honderden jaren
eerder. Die is niet geheel zonder gevaar en ze komen voor een keuze te staan die het
gezin voorgoed uiteen kan laten vallen. Jennifer Zeynab Joukhadar is een SyrischAmerikaanse schrijver. Ze is geboren in New York, en heeft een islamitische vader en
een christelijke moeder. Haar korte verhalen verschenen onder andere in Kenyon
Review en The Saturday Evening Post. ‘De kaart van zout en sterren’ is haar debuut.
Van de schrijfster van Vita Na een bloedige aanslag op haar legereenheid in
Afghanistan keert de achtentwintigjarige Manuela Paris voor de kerst terug naar huis, in
een stadje aan zee nabij Rome. Ze is nog steeds niet volledig hersteld, ze is
getraumatiseerd en boven alles bezeten van het verlangen naar haar peloton terug te
keren. Van de legerarts krijgt ze de therapeutische opdracht om haar herinneringen op
papier te zetten. Ze schrijft over haar stuurloze jeugd, over haar jaren in de
legeropleiding, de maanden in Afghanistan – de mooiste van haar leven. Ondertussen
ontmoet ze Mattia, de mysterieuze gast in het nabije hotel. Een man die zich, net als zij,
in een eigen limbo bevindt. Langzaam begint Manuela weer hoop te koesteren: zou er
wellicht toch een nieuw leven mogelijk zijn, samen met hem? Melania Mazzucco werd
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in I966 geboren in Rome. Voor haar roman Vita ontving ze in 2003 de Premio Strega.
In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het
eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land.
Het duurt niet lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel uitmaken van hun
identiteit. Papegaai vloog over de IJssel, de nieuwe roman van Kader Abdolah, vindt
plaats in en rond de stad Zwolle en vooral in Zalk, Wilsum, s Heerenbroek en
Veecaten, in een landschap dat honderden jaren hetzelfde is gebleven. De kou is niet
uitnodigend, de fabuleuze luchten zijn dat wel. De nieuwkomers, even vreemd voor
elkaar als voor het land waar ze nu wonen, beseffen dat ze hun reis moeten
voortzetten, langs het water, naar de IJsselbrug, naar de stad, voor een nieuw bestaan.
Zullen ze daar een thuis vinden? Nederland is in de afgelopen vijfentwintig jaar
onmiskenbaar veranderd. Kranten schreven erover, televisiecameras liepen, discussies
erover verhuisden van de redacties naar de huiskamers en terug. Het is hoog tijd voor
een meerstemmige roman, die de essentie van deze veranderingen verbeeldt.
Papegaai vloog over de IJssel is een vertelling waarin de schrijver ons binnen de
huizen van die mensen meeneemt om hun levensloop te laten zien. Kader Abdolah
kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling naar Nederland, maar wist zich algauw
omhelsd door zijn nieuwe landgenoten. Het kan niet anders dan dat hij in deze roman
al zijn persoonlijke ervaringen heeft gebruikt. Hij vertelt ons vreemde verhalen die nu al
lang onze Hollandse vertellingen zijn geworden. Papegaai vloog over de IJssel is een
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nieuwe vertelling in de Nederlandse literatuur. Kader Abdolah (Iran, 1954) debuteerde
in 1993 met de verhalenbundel De adelaars. Met succesvolle romans als Spijkerschrift
(2000) en Het huis van de moskee (2005) veroverde hij het Nederlandse en
internationale lezerspubliek. Dat laatste boek werd zelfs verkozen tot de op een na
beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen
vertaald. Over Spijkerschrift: `Spijkerschrift is het meest overtuigende boek van een
schrijver die een unieke plaats in de Nederlandstalige literatuur heeft verworven.
TROUW Over Het huis van de moskee: `Betoverend. () Abdolahs tegenstellingen het
spirituele en het aardse, mythe en werkelijkheid geven het verhaal een krachtige ironie.
THE INDEPENDENT - `Indringend familie-epos. () Abdolah slaagt erin de Iraanse
tragedie suggestief in beeld te brengen. NRC HANDELSBLAD Over De koning:
`Absoluut fantastisch, in de beide betekenissen van het woord: een sluwe, geestige,
wijze fabel, vol charme en humor. Kader Abdolah is een meesterlijke en totaal
verslavende verhalenverteller. WILLIAM DALRYMPLE
Dagboekaantekeningen waarin de Amerikaanse actrice, tevens ambassadrice voor
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, een beeld geeft van de
situatie van vluchtelingen in onder meer Sierra Leone, Tanzania en Cambodja.
Neda wordt in 1983 geboren in de gevangenis in Teheran. Ze mag een paar maanden
bij haar moeder blijven, maar op een dag wordt ze weggehaald. Omid, drie jaar oud, zit
met zijn ouders aan de keukentafel te eten wanneer de politie binnenvalt. Hij blijft alleen
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in huis achter. Sheida ontdekt twintig jaar na de beruchte massaexecuties dat haar
vader een van de slachtoffers was. Neda, Omid en Sheida zijn slechts drie van de vele
kinderen die zich hun ouders niet herinneren. Ze worden gedwongen de confrontatie
aan te gaan met hun verleden, terwijl nieuwe golven van politieke terreur en protest hun
vaderland verscheuren.
Als een pronkzuchtige moeder haar 14-jarige dochter uitsluit van een groots bal, neemt
deze wraak.
De vreemdeling die op een stille plek zonder bagage in de bus stapte, trok de aandacht
van alle vrouwen. Ook van de weduwe Couderc, die hem bijna uitdagend aankeek. Het
wekte dan ook geen verbazing dat hij even na haar uitstapte en haar inhaalde. Geen
man kon haar bang maken en een extra kracht op de boerderij was welkom. Nog voor
hij haar aansprak, had ze al besloten hem in huis te nemen.
La narrazione nella plurimillenaria cultura iranica ha assunto molteplici forme in prosa e
in versi e, così come la celebre frecia dell’eroe-arciere iranico rash – che secondo il
mito percorreva uno spazio inusitato volando dai monti Alborz a sud del Mar Caspio
fino a Marv in Asia Centrale – giunge a noi viaggiando miracolosamente oltre ogni
confine nello spazio e nel tempo, perché la parola è “più veloce nel viaggio della freccia
di rash”.
Op 3 juli 2009 zat Lubna Ahmad Al-Hussein met vrienden in een groot restaurant in
Khartoum. Plotseling viel de politie binnen en arresteerde haar en nog elf andere
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vrouwen wegens hun `onfatsoenlijke kledij : onder hun traditionele tuniek en sluier
droegen ze een `sarwal , een soort broek die door de politie als verboden wordt
beschouwd. Ze werd veroordeeld tot veertig zweepslagen. Lubna was niet de enige die
dit overkwam: in Sudan worden hiervoor jaarlijks meer dan 40.000 vrouwen
gearresteerd. Lubna besloot haar veroordeling wereldkundig te maken en het vonnis uit
alle macht aan te vechten. Ze wilde de situatie in Sudan aan de kaak stellen. Lubna is
een voormalig journaliste die in Sudan grote bekendheid geniet door haar wekelijkse
columns. Ze werkte sinds twee jaar voor de lokale VN-missie, maar ze weigerde de
bescherming die haar werkgever haar garandeerde, nam ontslag en trok ten strijde
tegen de in haar ogen ongrondwettelijke sharia-eisen. Ze trok aan de bel bij alle
internationale media en Le Monde, Libération, The Guardian, The Times, CNN en de
BBC besteedden aandacht aan haar zaak. Intussen is ze een boegbeeld van de
Sudanese emancipatie geworden.
Billy Dean wordt al dertien jaar door zijn ouders verborgen gehouden voor de
buitenwereld. Opgesloten in zijn kamertje brengt hij zijn tijd door met het vangen van
muizen en vogels, en met mijmeringen over de wonderlijke prenten die aan zijn muur
hangen. Alleen zijn moeder is vaak bij hem, als ze niet buitenshuis als kapster werkt.
Veel minder vaak komt zijn gewelddadige, onberekenbare vader Wilfred op bezoek,
een ex-priester die verscheurd wordt door schuldgevoelens: Wilfred heeft Billy's jonge
moeder verleid en hun geheime zoon is `in zonde geboren'. Billy komt pas vrij als zijn
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vader voorgoed uit zijn leven verdwijnt. Buiten zijn kamer leert hij nieuwe mensen
kennen: McCauffrey, de slager, en Missus Malone, een excentrieke vrouw die Billy
onder haar hoede neemt en hem vertelt over het gruwelijke geweld waaraan de wereld
ten prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een redder zien, een visionair die in zijn
isolement bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen. Kan hij met de doden
communiceren? Is hij een engel of een monster? Het ware verhaal van het monster
Billy Dean is een spannende en ontroerende roman over verlies en hoop, door David
Almond verteld in quasi-onbeholpen, fonetisch proza dat de sleutel tot Billy's bijzondere
leven is.
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op
het Iraanse platteland. Ze zijn gefascineerd door Amerika en houden lijsten van
Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift Life en genieten
van ongecensureerde televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus
opeens verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze
zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en gebukt gaat onder het
nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de
westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in
bloed is geschreven, en dat tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze
gescheiden door land en zee.'
Elk jaar op 5 februari wil oma Agata haar kleindochter Agatina bij zich hebben, om haar
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te leren hoe ze de gebakjes moet bereiden ter ere van de heilige naar wie ze beiden
zijn vernoemd. Terwijl ze de lekkernijen in de vorm van vrouwenborsten, de minne, aan
het kneden zijn, vertelt oma over de vrouwen in hun familie. Behalve het recept van de
gebakjes laat oma Agata vele opmerkingen, volkswijsheden en raadgevingen aan haar
kleindochter na: ingrediënten die onmisbaar zijn om een vrouw van haar te maken.
Daar, temidden van de geur van ricotta en chocola, luistert Agatina ademloos naar lu
cuntu, het verhaal van haar oma, en wordt de grootse geschiedenis van twee
Siciliaanse families opgerakeld vooral die van de vrouwen; trots of bekrompen,
verlegen of hartstochtelijk als ze zijn. De stem van de jonge Agatina neemt de lezer
mee door een eeuw lang geschiedenis, om zo kennis te maken met haar omas,
overgrootmoeders en tantes. Hun borsten hebben voor elk van hen een speciale
betekenis: ze zijn groot of vrijwel afwezig, ongevoelig of uiterst vruchtbaar, ze worden
schaamteloos bemind of juist verwaarloosd door onverschillige mannen, ze zijn gezond
of ziek, en ze vormen de sleutel tot het onthullen van de intiemste geheimen van de
vrouwen met hun trots en hun buitengewone vermogen zich te onderwerpen aan de
keiharde wetten van de mannenwereld.
La presidenza di Joe Biden, dopo gli anni di “massima pressione”
dell’amministrazione Trump, sembra promettere un nuovo inizio nella quarantennale
partita tra gli Stati Uniti e l’Iran, con un ritorno di Washington all’accordo sul nucleare e
alla possibilità di ritrovare un clima di dialogo e reciproca fiducia. Ma il diverso
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approccio della Casa Bianca non rimuove dal tavolo i problemi di sempre, e resta negli
Usa e tra i loro alleati la volontà di ridimensionare l’influenza nella regione e le
strategie di difesa di Teheran che tanto allarmano i suoi vicini. Nel frattempo, gli
equilibri politici interni all’Iran sono cambiati, la linea dura ha preso più piede e il Paese
rafforza la sua alleanza strategica con la Cina. In questo quadro, Luciana Borsatti
guarda al ruolo dell’Europa e dell’Italia e torna a far parlare gli iraniani: un popolo
colpito dalle sanzioni più dure, ormai scettico e disincantato nei confronti
dell’Occidente, ma che può ancora contare sui suoi giovani istruiti e spesso
cosmopoliti. E, cercando di dare ascolto ai punti di vista di un’intera nazione, offre
testimonianze importanti anche su altri temi cruciali come i diritti umani, la forza delle
donne o cosa significhi essere giornalisti oggi in Iran.
Op 2 september 2015 spoelde de driejarige Alan Kurdi aan op de Turkse kust. Zijn familie
deed een poging Syrië te ontvluchten en veiligheid te vinden in Europa. Khaled Hosseini was
zelf ook ooit een jonge vluchteling die ver van zijn thuisland Afghanisatan opgropeide. Deze
ervaring speelt altijd een belangrijke rol in zijn romans en in zijn welzijnswerk. In Bede aan de
zee komen deze werelden samen. Het is een onvergetelijke vertelling over het lot van
vluchtelingen, met beeldschone illustraties van Dan Williams.
`Dit is een boek waar vrouwen zich in zullen herkennen. Louise is een prachtpersonage, net zo
charmant neurotisch en prettig gestoord als Bridget Jones. Glamour Louise Canova staat voor
een keuze. Ze is 32 jaar, haar huwelijk hapert en de onzekerheden uit haar jeugd zijn terug om
haar te bestoken. Neuzend in een tweedehandsboekwinkeltje stuit ze op een vaalgrijs
Page 16/18

File Type PDF Diario Persiano Viaggio Sentimentale In Iran Intersezioni
exemplaar van een boek, Élégance. Een mode-encyclopedie geschreven door de
uitzonderlijke Franse mode-expert, Madame Genevieve Antoine Dariaux. Het belooft iedere
eenvoudige vrouw in een zelfverzekerde dame te veranderen. Er is niets waar Madame
Dariaux geen welluidend advies over heeft: onachtzame echtgenoten, valse vrienden, en de
sterke band tussen moeders en dochters. Wanneer Louise zichzelf voorneemt Madames
advies te volgen, verandert haar leven op een manier die ze nooit had durven dromen. In het
boek ligt de sleutel naar haar eigen verleden besloten. En naarmate er meer deuren voor haar
opengaan, ontdekt ze een kracht waarvan ze niet wist dat ze hem in zich had. Maar alles, zelfs
élégance, heeft zijn prijs
In een imaginair land in centraal Azië is de tijd stil blijven staan.
Aangrijpende roman over familiebanden, islamitische regels en leven onder een streng regime
Voor Shahaabs twintigste verjaardag wordt een groot feest gegeven. Familie en vrienden zijn
bijeen, maar zelf vlucht hij naar boven, naar zijn kamer. Daar denkt hij na over de mensen om
hem heen: de buurtkinderen die hem pestten, zijn vader met wie hij een moeizame relatie had,
zijn nicht met wie hij moest wandelen zodat zij haar vriendje kon ontmoeten en zijn moeder die
hem toch altijd weer in bescherming nam. Iedereen beschouwt hem als een onnozel kind
omdat hij tot zijn zevende niet sprak: niemand heeft door dat het zwijgen zijn manier van
protest was. Uiteindelijk zijn het de liefde en het begrip van zijn grootmoeder die Shahaab de
moed gaven om de stilte te verbreken. ‘Verborgen stem’ is een hartverscheurende roman van
omstreden bestsellerauteur in Iran over een jeugd in het Iran van de ayatollahs, met op de
achtergrond de permanente dreiging van de morele politie en de revolutionaire comités. ‘Een
prachtige roman waarin Parinoush Saniee de sociale structuur schetst van haar land Iran, en
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waarin ze het leven van vrouwen in beeld brengt aan de hand van de problematische jeugd
van een jongen. Sterke dialogen en een hoofdpersoon als symbool voor de hoop op een
betere wereld.’ – La Repubblica
Vóór 1871 was Italië een samenraapsel van kleine stadstaatjes en gebieden die bezet waren
door Frankrijk, Spanje of Oostenrijk. Zo kon het gebeuren dat Carlino Altoviti zijn Belijdenissen
opent met de woorden: `Ik werd geboren als Venetiaan, maar zal [...] sterven als Italiaan.
Tegen de achtergrond van de roerige jaren van de Italiaanse eenwording, het Risorgimento,
blikt Carlino openhartig terug op de hindernissen die een jongeman moet overwinnen om
volwassen te worden en op zijn worsteling met de liefde en politieke idealen. Carlino groeit op
in kasteel Fratta, in de provincie van Veneto. Gegrepen door nationalistische gevoelens trekt
hij al jong naar alle Italiaanse centra van de macht: Venetië, Genua, Rome, Milaan en Napels.
Ook de liefde kruist zijn pad: Pisana, met haar temperamentvolle karakter, trekt hem
voortdurend aan, maar stoot hem ook af. In Belijdenissen van een Italiaan schetst Nievo een
weergaloos en gepassioneerd portret van het verval van het eeuwenoude feodale regime dat
in Italië zo lang de scepter zwaaide. Bovenal is het een boek over hartstocht, moed, vergeving,
opoffering en deugd een boek vol vitaliteit.
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