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Moslima zoekt match Het ware geloof heeft ze gevonden, maar waar is de ware in de liefde?
Toen ik dertien was wist ik dat ik met John Travolta ging trouwen. Op een dag zou hij voor mijn
deur staan, waanzinnig verliefd op me worden en me vragen met hem te trouwen. Daarna zou
hij zich bekeren tot de islam en een toegewijde moslim worden. Shelina houdt een verrassend
geheim verborgen onder haar hoofddoek: ze is op zoek naar de ware. Met aan de ene kant
haar traditionele familie en de imams in haar omgeving, en aan de andere kant haar
romantische idealen, besluit ze om de weg te bewandelen waarop vele moslimas haar zijn
voorgegaan: ze wil Mr. Right vinden via een gearrangeerd huwelijk. Shelinas boeiende
avontuur begint als een zoektocht naar de ware maar onderweg leert ze ook zichzelf en haar
geloof beter kennen. Liefde met een hoofddoek is het waargebeurde en grappige verhaal van
een van de meest vooraanstaande moslimschrijfsters uit Engeland en biedt een uiterst
vermakelijk, fris en verrijkend inzicht in wat het betekent om een zelfbewuste moderne
moslima te zijn.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks
samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens
besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te
wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in
1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar
wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar
al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in
1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het
is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd
goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York
Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993
verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit
een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en
wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland
zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje
zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan
verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug willen halen omdat haar
grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De
avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door
de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het
wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Tien griezelverhalen.
Nadat Derk Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes hun verdriet door herinneringen op te
halen aan wat zij van hem hebben geleerd. Prentenboek in oblong formaat met zacht
gekleurde, rustige pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Een luxe tweetalige editie van het inaugurele gedicht van Amanda Gorman, ‘The Hill We
Climb’ Zaïre Krieger vertaalt Amanda Gormans werk naar het Nederlands Met een voorwoord
van Oprah Winfrey Amanda Gorman maakte wereldwijd diepe indruk met de voordracht van
haar gedicht ‘The Hill We Climb’ tijdens de inauguratie van Joe Biden. Haar voordracht was
een inspirerend voorbeeld van de kracht van literatuur, en haar boodschap van
verdraagzaamheid, verbinding en perspectief is een fundament voor talloze generaties. Deze
schitterende cadeau-editie van Gormans spoken word-gedicht werd voorzien van een
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voorwoord door Oprah Winfrey en is een echt collector’s item dat de macht en schoonheid
van het woord viert. Zaïre Krieger vertaalt Gormans poëzie naar het Nederlands en vangt de
essentie van deze gedichten op unieke wijze die recht doet aan de spoken word-cultuur. In de
pers ‘Zaïre Krieger vertaalt Gormans gedicht subliem en subtiel.’ ***** NRC Handelsblad
‘Amanda Gorman betoverde bij de inauguratie van president Biden – maatschappelijk
betrokken teksten, openhartig en theatraal.’ de Volkskrant ‘Verstaanbaarheid lijkt Kriegers
voorkeur te genieten en ze heeft het werk goed vertaald.’ het Parool ‘Een krachtig gedicht.
Indrukwekkend.’ De Standaard ‘Amanda Gorman: een jonge dichter die put uit diepe
bronnen.’ NRC Handelsblad ‘De 22-jarige dichteres Amanda Gorman maakte indruk bij de
inauguratie van Joe Biden.’ Trouw
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden.
Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander soort individu, aan een andere
manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en
het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de
rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink,
die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een
compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in
de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts
over de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de
wereld voorgoed veranderen.
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt
uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met
handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van de
debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een
politieagent handboeien rond zijn polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten,
zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu
hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn
oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah
Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk
vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes
open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te
wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard
zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet
weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in Amerika
blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas,
auteur van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en
hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen
van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden
'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel
mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze met
de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die
elke dag voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de
ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink, vertaler van Wat zou Martin doen?

In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt
Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die
op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in
buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd
gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische
presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de
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lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke
aspiraties en de cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de
kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou
bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee
tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden
als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis,
Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op
de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te volgen
strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt
na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear,
die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en
persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over
het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het
wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij
als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop
en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste
niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen
land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had
op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn
onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen
het geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang
altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's
inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op
inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen, elke
dag weer.
“The Joy Luck Club is one of my favorite books. From the moment I first started reading
it, I knew it was going to be incredible. For me, it was one of those once-in-a-lifetime
reading experiences that you cherish forever. It inspired me as a writer and still remains
hugely inspirational.” —Kevin Kwan, author of Crazy Rich Asians Part of the Penguin
Orange Collection, a limited-run series of twelve influential and beloved American
classics in a bold series design offering a modern take on the iconic Penguin paperback
Winner of the 2016 AIGA + Design Observer 50 Books | 50 Covers competition For the
seventieth anniversary of Penguin Classics, the Penguin Orange Collection celebrates
the heritage of Penguin’s iconic book design with twelve influential American literary
classics representing the breadth and diversity of the Penguin Classics library. These
collectible editions are dressed in the iconic orange and white tri-band cover design,
first created in 1935, while french flaps, high-quality paper, and striking cover
illustrations provide the cutting-edge design treatment that is the signature of Penguin
Classics Deluxe Editions today. The Joy Luck Club In 1949 four Chinese women,
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recent immigrants to San Francisco, begin meeting to eat dim sum, play mahjong, and
talk. United in shared unspeakable loss and hope, they call themselves the Joy Luck
Club. With wit and sensitivity, Amy Tan’s debut novel—now widely regarded as a
modern classic—examines the sometimes painful, often tender, and always deep
connection between these four women and their American-born daughters.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het
platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor
zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het
levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale
wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de
titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw
die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The
Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in
haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Bundel verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944,
waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Twee jaar nadat hij de eenzaamheid van de Canadese wildernis heeft overleefd, keert
Brian er terug om een survival-instructeur te laten zien hoe hij dat heeft gedaan. En dan
gaat alles heel erg mis. - 13 jaar e.o.
The Hill We ClimbJ.M. Meulenhoff
Brisingr zet de queeste voort van Eragon de Drakenruiter die begon in Eragon. Tegen
een episch strijdtoneel van strijdende legers en dodelijke magie weet Paolini Eragon
met veel gevoel neer te zetten als een opgroeiende jongen die moedig probeert om te
gaan met de zware last die op zijn schouders rust. Na de kolossale veldslag tegen het
Keizerrijk op de Brandende Vlakten, konden Eragon en zijn draak Saphire maar
ternauwernood levend ontsnappen. Er staan hen echter nog heel wat beproevingen te
wachten. Zo heeft hij een eed gezworen om zijn neef Roran te helpen diens geliefde
Katrina uit de klauwen van Koning Galbatorix te redden. Kan deze eens eenvoudige
boerenjongen de rebellen verenigen en de koning verslaan?
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een
schitterend boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de
kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke
relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de
eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de
hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je
moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt
sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De
11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en zijn
hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt
voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom
is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren
zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn
iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de
ruimte zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond
Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn
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zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met
zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei
bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de
waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.
GEVAAR! Het schuilt in een klein hoekje. Deze essentiële gids leert je hoe je allerlei
plotselinge en benarde situaties kunt overleven. Survival-experts laten stapsgewijs en met
illustraties zien wat je DIRECT moet weten: Hoe bevrijd je jezelf uit drijfzand Hoe ontwijk je een
drone Hoe forceer je een deur Hoe verweer je jezelf tegen een haai Hoe vind je de weg zonder
GPS Hoe breng je een baby ter wereld op de achterbank van een auto Hoe overleef je een
inbreuk op je privacy Hoe ontsnap je aan een krokodil Hoe maak je vuur zonder lucifers Hoe
overleef je als je parachute niet open gaat ... en nog 75 andere benarde situaties. Want je weet
maar nooit...
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid
onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
"The classic book has always read again and again.""What is the classic book?""""Why is the
classic book?""READ READ READ.. then you'll know it's excellence."
The author relates incidents in his life and how they inspired parts of his books about the
character, Brian Robeson.
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook
nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende
korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op
zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel
van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
De Giraffe, de Peli en Ik is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. In een oude, vervallen
snoepwinkel ontdekt Billy een wel heel bijzonder trio: een pelikaan, een giraffe en een bruine
aap. Aap zingt voor iedereen in de buurt: ‘Wij staan met elkaar, dag en nacht voor u klaar. De
Giraffe, de Peli en Ik.’ De dieren hebben een ladderloos glazenwassersbedrijf. Als ze samen
met Billy een heel bijzondere opdracht krijgen, blijkt dat de vrienden nog véél meer kunnen dan
alleen ramen lappen. ‘Roald Dahl blijft onverminderd populair.’ – de Volkskrant
'Jij bent dus echt de Dievenkoning,' zei de vreemdeling op gedempte toon. 'Nou, vooruit dan,
hou je masker maar op, als je je gezicht niet wilt laten zien. Ik zie zo ook wel dat je nog erg
jong bent.' Prosper en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen naar Venetië. Samen met een
groep straatkinderen, die moeten stelen om te overleven, slapen ze in een verlaten bioscoop.
Hun leider is Scipio, die de Dievenkoning wordt genoemd. Een onbekende man vraagt hun
een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil er veel geld voor betalen, dus dat wil de
dievenbende wel doen. Zo zetten ze een avontuur in gang dat niet meer te stoppen is.

'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig
kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader
lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje
is aardig, slim, oplettend en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen,
samen met zijn vader, een geweldig verteller en een genie op het gebied van vliegers.
Net als de dorpsagent en de domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe een
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fazantje omdat het zo vreselijk spannend is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke
pief die jaarlijks een jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn vader bindt
Daantje de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver
ter wereld.’ – VPRO-gids
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de
jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met
behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar
familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca
Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken
met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de
nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks
onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met
Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische
strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige levende bewoner
van een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige
beschermers nog leefden, maar hij leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En
dat komt hem goed van pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de
wonderen en verschrikkingen van zowel de wereld van de levenden als van de doden
aan? En dan zijn er ook nog gruwels en nachtmergels, demonen die noch bij de
levenden, noch bij de doden horen... Dit ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net
als Coraline en Ster zo betoverend en verrassend dat kinderen én volwassenen er
helemaal in op zullen gaan. '
In the year 241, twelve-year-old Lina trades jobs on Assignment Day to be a
Messenger to run to new places in her decaying but beloved city, perhaps even to
glimpse Unknown Regions.
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van Midas
Dekkers Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven;
zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen; Bagheera, de elegante
zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de
beroemde animatiefilm van Disney. Maar weinig mensen zijn bekend met de boeken
waarop de film gebaseerd is – en waarvan de film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn
een verzameling verhalen en gedichten met de jungle als thema, waarvan de verhalen
over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme
en zijn eigen ervaringen als kind in India om een universum te scheppen dat van grote
invloed is geweest op de verbeelding van generaties lezers.
Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder van het
feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw.
Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis
moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd
over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde
kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld
medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn
in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door
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mannelijke politici.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand
maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en
bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie. Aan het front
hebben ze alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen
komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun leven
waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit de Amerikaanse
geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel, een subtiel spel
van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn
zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe lijn
tussen waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
'De tovervinger' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl. Met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen jagen op eenden. Daar
heeft hun buurmeisje een ontzettende hekel aan. Zij probeert hun duidelijk te maken
dat ze echt moeten ophouden, maar ze wordt gewoon uitgelachen. Dan doet ze het
enige wat ze nog kan doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de Kreitjes de
volgende morgen wakker worden, zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is nog
niet alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes merken dat zíj niet
langer de jagers zijn, maar dat er op hén wordt gejaagd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar!
Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese
Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal
zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met
haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre
planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de
Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om
hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te
inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was
mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van
het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
Het autobiografische geloofsgetuigenis ‘Orthodoxie’ van de Engelse schrijver en
essayistGilbert Keith Chesterton (1874-1936) heeft tot op de dag van vandaag vele lezers
geraakt en geïnspireerd. Chesterton laat ons delen in zijn verwondering over het aloude
christelijk geloof dat meer dan andere religies blijkt aan te sluiten bij de werkelijkheid.
‘Ondanks al zijn persoonlijke eigenaardigheden slaagde hij erin het christelijk geloof met
zoveel spitsvondigheid, humor en intellectuele overtuigingskracht naar voren te brengen als
niemand in de 20e eeuw dat gelukt is’ (Philip Yancey). In de boekenkast staat Chesterton
naast Augustinus, Pascal, C.S. Lewis en Bonhoeffer.
Presents the popular narrative poem about a celebrated baseball player who strikes out at the
crucial moment of a game as a scrapbook of antique woodcuts, clippings from Mudville
newspapers, and other memorabilia.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap
met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
For Esperanza, a young girl growing up in the Hispanic quarter of Chicago, life is an endless
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landscape of concrete and run-down tenements, and she tries to rise above the hopelessness
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot gemeen
hebben
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