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Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 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.
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda
Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk
betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving
Chimamanda Ngozi Adichie 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.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
Fiela's kind Dalene Matthee 2013-12-04 In Afrika dwaalt een kind te ver het
bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop
opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee
ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote
Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij
opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan niet verhinderen
dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02 De titel is ironisch:
alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als
rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw,
Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig
een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk
met elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische
roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde
hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels;
gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het resultaat is
verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald.
Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands –
slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot
1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf,
tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij
zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk
onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt.
Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze
redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar
dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op
vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige
overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van
zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is

sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan
dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van
verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die
net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien
moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden
meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie
waarin een viertal jonge verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet netjes
twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van elfen die hun verliefdheden
door middel van een kruid willen herverdelen.
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Rabbit proof fence Doris Pilkington 2007
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden
leven samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag
houdt lelijk huis onder de bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze
maanmensen toe, hun kans afwachtend. Niemand weet dat het lot van de
aarde afhangt van één meisje Cinder, een getalenteerde monteur, is een
cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus verleden, beschimpt
door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar stiefzus. Maar
als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van
een intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid,
loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden
achterhalen om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 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 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.
Kapitaal in de 21ste eeuw Thomas Piketty 2014-10-30 Een van de grootste
problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal.
Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van
welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die
problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar
relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In Kapitaal in de 21ste
eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste
twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele economische en

sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische
groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de
ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen.
Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door
veranderd, zoals we in ons optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten.
De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst
op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme
ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt
democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te
tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze
onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een
herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de
werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
We hebben nieuwe namen nodig NoViolet Bulawayo 2013-06-11 Paradise is
geen plek voor kinderen. In deze sloppenwijk in Zimbabwe is armoede aan de
orde van de dag. Toch weten de negenjarige Darling en haar vrienden _ Stina,
Chipo, Godknows, Sbho, Bastard _ zich goed te vermaken met het stelen van
vruchten uit de rijke buurt en het spelen van spelletjes als `Vind Bin Laden en
`Vang Saddam Hussein. De jonge kinderen worden echter ook blootgesteld
aan de grote verdeeldheid om hen heen en de raciale spanningen die niet
zelden leiden tot geweld. Darlings grootste wens is om weg te vluchten naar
Amerika, maar wanneer ze eindelijk aankomt in een voorstad van Detroit,
Michigan, blijkt ze totaal niet voorbereid op deze nieuwe, vreemde wereld. Ze
ontdekt dat ze niet meer naar huis kan maar dat ze door taal, door te
benoemen wat echt belangrijk is, haar geschiedenis levend kan houden.
NoViolet Bulawayo, geboren en getogen in Zimbabwe, ontving voor haar korte
verhaal `Hitting Budapest in 2011 The Caine Prize, een van de grote
Afrikaanse literaire prijzen. Ze behaalde recent haar master of fine arts aan de
Cornell-universiteit in de vs, waar ze nu ook Engelse les geeft. We hebben
nieuwe namen nodig is haar debuutroman.
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’
is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge Heaven is geschokt
als haar vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe huis is bepaald
geen thuis... ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteelserie van Virginia Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is de oudste dochter
van het gezin Casteel. Haar vader Luke is na de dood van haar moeder
hertrouwd, maar zijn nieuwe huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw
vertrekt, draait Luke door en besluit zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het
gezin Casteel wreed uiteengerukt. Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een
echtpaar dat zelf geen kinderen heeft kunnen krijgen. Het ene moment
behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze altijd heeft gewild; het

volgende moment mishandelt ze haar omdat ze haar huishoudelijke taken niet
perfect heeft uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’ Cal haar de aandacht
geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk een plek heeft
gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander, duisterder plan... Lees
hoe het verhaal van Heaven verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De gevallen
engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en ‘De droom van een engel’, de
volgende boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie 2008 De indiaan Junior (14,
ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te
gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek.
Vanaf ca. 12 jaar.
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