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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 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 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
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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.
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.
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
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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 geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen
moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
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.
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
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humorvolle en toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke definitie van het feminisme in
de eenentwintigste eeuw.
Tegen de achtergrond van Afghanistan vanaf 1960 tot nu (vooral de roerige tijden van de
Sovjet-overheersing en de Taliban-dictatuur) ontrollen zich de levens van twee vrouwen.
Familiar words, phrases ...Huig de Groot en Maria van ReigersbergenAmerikanahBezige Bij
b.v., Uitgeverij De
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