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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
geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen moet vaststellen
dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don Juan het
idee van de ultieme vrouwenverleider, maar in Lord Byrons
satirische epos zijn de rollen omgedraaid: de onschuldige
titelheld laat zich verleiden door een reeks vrouwen. De Britse
dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië aan het werk
en een jaar later werden de eerste twee canto's anoniem in
Londen gepubliceerd. De inhoud werd als immoreel
beschouwd, en misschien juist daarom werd het gedicht
ongekend populair. Byron noemde het zelf een 'epische
vertelling' zonder een strakke verhaallijn. In navolging van de
door hem bewonderde klassieken beloofde hij wel dat er
liefde, oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen.
Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk beschouwd.
Richard leidt een comfortabel maar leeg bestaan. Op een dag
raakt hij na een heftige pijnaanval doordrongen van een diep
besef: hij wil iets betekenen voor de mensen om hem heen.
Het enige wat vanaf nu voor hem telt is de liefde voor zijn
dierbaren, die hij lange tijd heeft verwaarloosd: zijn ouders,
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zijn briljante broer, zijn geliefde ex-vrouw en bovenal zijn van
hem vervreemde zoon. Zal hij het ooit nog goed kunnen
maken? Zal hij er eindelijk in slagen zinvolle relaties aan te
knopen met de mensen om hem heen? Dit boek redt je leven
is een even geestig als ontroerend portret van een man die
besluit zichzelf te veranderen. Met precisie en compassie en
met een bijzonder gevoel voor humor schrijft A.M. Homes
over wat er in het leven het meest toe doet: onze dromen en
verlangens, en onze diepdoorvoelde, maar altijd tot mislukken
gedoemde behoefte aan oprecht contact met anderen.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen
in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een
menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en
psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de
achtergrond van New York in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het
burleske en het komische naast het tragische te plaatsen in
een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter
en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom
geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de
twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi
Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier
waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man
in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek
stond model voor de memoires van Barack Obama.
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
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hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin
en Kambili moet alles op alles zetten om haar familie bijeen te
houden.
Twee jonge Amerikaanse vrouwen proberen erachter te
komen waaraan hun echtgenoten zijn gestorven omdat ze
niet geloven dat de mannen zelfmoord hebben gepleegd.
Geschiedenis van een cholera-uitbraak in Londen in 1854,
waarbij voor het eerst het verband tussen deze ziekte en het
drinken van besmet water werd aangetoond.
Fictieve biografie waarin weinig over de hoofdpersoon
bekend wordt doordat de verteller de chronologie op zijn kop
zet, voortdurend op komische wijze uitwijdt en goochelt met
typografie en hoofdstukindeling.
Kritische beschouwing, met name vanuit kennistheoretisch
oogpunt, van de idealen van de Verlichting zoals die het
moderne leven beheersen.
Het is de laatste week van november 1327 in een welvarende
abdij in het noorden van Italië. Broeder William Baskerville,
een geleerde franciscaner monnik uit Engeland, komt als
speciaal gezant van de keizer met een delicate diplomatieke
opdracht naar Italië. Hij moet een ontmoeting organiseren
tussen de van ketterij verdachte franciscanen en
afgevaardigden van de paus. Al spoedig ontwikkelt zijn
verblijf in de abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische
verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn William en zijn
metgezel Adson getuige van de wonderbaarlijkste en voor
een abdij hoogst zonderlinge gebeurtenissen. Er worden
zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die de muren van
de ontoegankelijke, labyrintvormige bibliotheek met bloed
besmeuren. Angstige geruchten gaan door de abdij; niet
alleen de abt heeft iets te verbergen, overal worden sporen
uitgewist. William, een voormalig inquisiteur, wordt door de
onderzoekskoorts bevangen. De ontmaskering van de
moordenaar gaat hem veel meer in beslag nemen dan de
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strijd tussen de keizer en de paus. Hij verzamelt aanwijzingen
en ontcijfert manuscripten in geheimtaal. Steeds dieper dringt
hij door tot de geheimen van de abdij. Het valt niet mee deze
roman te benoemen. Is het een middeleeuwse kroniek, een
detective, een ideologische sleutelroman of een allegorie?
Wie één oog dichtknijpt en in het boek kijkt als in een ver
verwijderde spiegel, zal in ieder geval gemakkelijk de
monnikskappen en kardinaalsmijters uit de dagen van William
verwarren met de moderne tekens van macht. Umberto Eco
(1932) is een van de grootste schrijvers en denkers van deze
tijd. Hij is beroemd geworden door zijn grote romans De
naam van de roos, De slinger van Foucault, Het eiland van
de vorige dag, Baudolino en De mysterieuze vlam van
koningin Loana. Ook schreef hij De geschiedenis van de
lelijkheid en De betovering van lijsten. 'Het bewijs dat een
bestseller toch van superieure kwaliteit kan zijn.' Vrij
Nederland 'Een roman zó vol fantasie en eruditie, als er
weinige bestaan.' Elsevier 'virtuoos divertissement' NRC
Handelsblad

Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia
Press (die ook Henry Miller publiceerden) onder de
titel The Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd
toegevoegd door de Parijse redacteur. In 1962
verscheen het bij Grove Press onder de titel Naked
Lunch in Amerika. Naakte lunch is een roman die,
zoals het een baanbrekend boek betaamt, het begin
(en eind) van een tijdperk is, en de grenzen van de
fictie verlegt. Het centrale verhaal van Naakte lunch
is dat van de drugsverslaafde William Lee, die in
narcotische staat pendelt tussen New York, Tanger
en een nachtmerrieachtig landschap dat Interzone
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wordt genoemd. Deze uitgave bevat niet eerder
gepubliceerde essays van Burroughs over de roman,
en een appendix die ruim twintig procent met nieuw
materiaal bevat.
Volledige vertaling van de overpeinzingen van de
Franse filosoof (1533-1592).
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins
Gilman is het beklemmende verhaal van een
geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal
binnen de feministische en gothic literatuur, waarin
horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het
gele behang' stelt Gilman het gebrek aan
zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en
de weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek
welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse
maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel
raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven.
Na de geboorte van haar dochter onderging ze een
postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in
het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef
haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk
leven, zonder potlood, pen en penseel."
In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat
verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen drie
levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp
werkt als huisknecht voor een universiteitsprofessor.
Olanna heeft haar luxeleventje in de Nigeriaanse
hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de
charismatische professor te gaan wonen. De derde
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hoofdpersoon is Richard, een verlegen Engelsman
die in de ban raakt van Olanna's geheimzinnige
tweelingzus. Tegen de achtergrond van de
gruwelijke burgeroorlog worden deze drie
personages op onverwachte wijze met elkaar
geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun
idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de
proef.
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
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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.
Introduction to Educational Management in NigeriaThe
Battle of the FieldsRural Community and Authority in
Britain During the Second World WarBoydell & Brewer
Ltd
Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in 1507
over de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame.
Tijdens een warme zomernacht roept Jasper Jones de
hulp in van Charlie Bucktin. Jasper is de schelm van het
dorp die altijd overal de schuld van krijgt, Charlie is een
dertienjarige wijsneus die ervan droomt schrijver te
worden. Die nacht zijn ze getuige van de verdwijning van
hun dorpsgenoot Laura, en door dit gedeelde geheim
ontstaat er een ongewone vriendschap tussen beide
jongens. Die lange hete zomer van 1965 broeit er onrust
in het dorp en speculeren kinderen en volwassenen over
het verdwenen meisje. Het is de zomer waarin Charlie
voor het eerst verliefd wordt en in opstand komt tegen
zijn ouders. Jasper gaat op zijn beurt de strijd aan met
zijn verleden en de vooroordelen die zijn leven
beheersen. Samen ontdekken ze langzaam de waarheid
over Laura en doen een grote stap op hun weg naar
volwassenheid.
Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk
betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een
paar jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie
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een brief van een goede vriendin waarin deze haar vroeg
hoe ze haar dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve
Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien
voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee,
wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen
helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke,
onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het voorstel om
haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet
alleen een pop, om open gesprekken te voeren over
kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen
alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten, Lieve
Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat
in de eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend
betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de
dag een vrouw te zijn.
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie.
De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie
voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle
publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te
maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek
nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze
boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
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
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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.
This book will appeal not only to historians and geographers,
but to many who maintain a deep interest in the British
countryside and its past, and to those who continue to share
a fascination for the Second World War, in particular the
'home front'. It will also demonstrate to all who are anxious
about food security in the modern age how this question was
dealt with 70 years ago.
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