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meest bijzondere boeken die ik ooit heb gelezen. Ontroerend en een

Kenilworth Walter Scott 1862

eyeopener.’ Jon Stewart, The Daily Show ‘Amazing times a million.’ Whoopi

Voor altijd verloren Inge de Heer 2010-07-21 Laura woont alleen met haar

Goldberg

kinderen Betty en Rees sinds haar man David haar heeft verlaten om een

Ridder zonder hart Cornelia Funke 2012-04-27 Jon heeft het moeilijk. Omdat

nieuw gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de negenjarige

hij niet met zijn stiefvader overweg kan wordt hij naar een kostschool

Betty en haar vriendinnetje om het leven komen bij een auto-ongeluk stort

gestuurd. En dan verschijnen op een nacht ook nog vier geesten van

Laura in en raakt geobsedeerd door één gedachte: de man die haar dochter

middeleeuwse ruiters onder zijn raam. Ze kondigen aan niet te zullen rusten

heeft aangereden beroven van datgene waar hij het meest van houdt, zodat

voor ze hem hebben vermoord. Jon is doodsbang, want hoe kun je het

hij weet wat zij doormaakt. Ze komt erachter wie hij is en begint hem te

opnemen tegen geesten? De enige die Jons verhaal serieus neemt is Ella, die

achtervolgen.

bij hem op school zit. Ze stelt voor de geest van Willem Langzwaard om hulp

Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie

te vragen. Deze ridder is begraven in de kathedraal en heeft gezworen

waarin een viertal jonge verliefden, bij wie de verliefdheden helaas niet

iedereen te helpen die in nood verkeert. Samen met Ella laat Jon zich â s

netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van elfen die hun

avonds insluiten in de kathedraal. Zal ridder Langzwaard werkelijk

verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.

verschijnen en kan hij Jon helpen?

De autobiografie van Charles Darwin Charles Darwin 2008-12

Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn vader besluit

De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972

een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.

Programmeren in C# Douglas Bell 2012 C# (C Sharp) is een vervolg op

Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede

programmeertaal C++

kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige hoeveelheid

Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25

kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat

Jeff in Venetië, de dood in Varanasi Geoff Dyer 2014-10-22 Jeff Atman, een

wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910 komt

gehaaide en overwerkte journalist, is in Venetië om de aftrap van de

bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk

Biennale te verslaan. Hij verwacht veel kunst te zien, zich bij veel chique

van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt Ursula Todd

feestjes naar binnen te kunnen kletsen, en veel te veel bellini’s te drinken.

ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat, om het

Hij had niet verwacht de intrigerende Laura te ontmoeten, die zijn korte

zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want terwijl ze groeit,

verblijf in de stad volledig zal transformeren. Een andere stad, een andere

gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren. Tegelijkertijd

opdracht. Een journalist bevindt zich op de oever van de Ganges in Varanasi.

nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan Ursula, gezegend door een

Te midden van de mensenmenigtes, de ghats en de chaos van een van de

schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de

belangrijkste pelgrimsoorden binnen het hindoeïsme wacht hem een

onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze het ook doen?

transformatie van een heel andere soort. Jeff in Venetië, de dood in Varanasi

Tien miljard Stephen Emmott 2013-09-15 Dit boek gaat over ons. Het gaat

is een volstrekt uniek en verrassend tweeluik over liefde, kunst en

over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het

verlangen. Daarmee komt hij dicht in de buurt van typische Thomas Mann-

gaat over ons falen: het falen als individu, het falen van de zakenwereld, en

thema’s zoals verlangen naar schoonheid en een verloren jeugd, maar met

het falen van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben

een geheel eigen intelligente, scherpe en geestige stijl die deze roman

veroorzaakt en die haar weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.

uitzonderlijke brille geven.

De zonsopgang Victoria Hislop 2015-02-17 Zomer 1972: in het geliefde

Waarom ik soms op en neer spring Naoki Higashida 2018-08-14 Unieke

vakantieoord Famagusta op het zonovergoten eiland Cyprus verrijst een luxe

autobiografie van een dertienjarige autistische jongen – met een inleiding van

vijfsterrenhotel. In hotel De Zonsopgang werken Griekse en Turkse

David Mitchell, die zelf een autistische zoon heeft Waarom fladderen

Cyprioten ondanks hun tegenstellingen in harmonie samen. De Griekse

autistische kinderen met hun handen voor hun ogen? Of gaan ze door het lint

familie Georgiou en de Turkse Özkans komen ook naar Famagusta, in een

als ze een foutje maken? Het is vaak lastig om het gedrag en de

poging het geweld dat Cyprus al jaren in zijn greep houdt te ontvluchten.

belevingswereld van een autist te begrijpen. Naoki Higashida lijdt aan een

Famagusta lijkt een zonnige, vredige enclave op het verscheurde Cyprus,

zware vorm ervan, waardoor hij nauwelijks in staat is om te communiceren.

maar schijn bedriegt: tijdens de burgeroorlog die het eiland meer en meer in

Dankzij een betrokken onderwijzer die vindingrijk met hem aan de slag ging

zijn greep krijgt, verandert Famagusta in een spookstad, waarin de twee

om karakters, woorden en zinnen te leren via een alfabetraster, slaagde Naoki

families als enigen achterblijven. In de tijd die volgt raakt het lot van de beide

erin om, mede door zijn doorzettingsvermogen, woorden te kunnen spellen.

families voorgoed met elkaar vervlochten.

In Waarom ik soms op en neer spring geeft hij antwoord op de vragen die

Notendop Ian McEwan 2016-09-27

velen zich bij autisme stellen. Naoki bewijst dat ook mensen met autisme

De druiven der gramschap John Steinbeck 2013-05-17 Schokkend en

over fantasie, humor en empathie beschikken en maakt op een indringende

controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939

en ontroerende wijze duidelijk hoe belangrijk geduld en begrip zijn. De pers

verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de

over Waarom ik soms op en neer spring ‘Zijn verslag van een leven dat vaak

achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in

en heftig op zijn kop staat, ontroert door de zorgvuldigheid waarmee hij dit

Californië volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine

tumult onder woorden probeert te brengen.’ de Volkskrant ‘Een van de

boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te
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vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun

verslagen op het terrein dat ze zelf hebben gedefinieerd. De hoogste torens

verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in

staan niet meer in Chicago of New York maar in Singapore en Maleisië. Het

duigen vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en

meeste geld wordt niet meer verdiend in Los Angeles maar in Dubai en de

met een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven der

Emiraten. De hele wereld is geglobaliseerd, behalve het land dat de

gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de waardigheid van

globalisering heeft uitgevonden. Zakaria trekt (met grote trefzekerheid) de

de menselijke geest is.

lijn terug tot in de zestiende en zeventiende eeuw en beschrijft hoe het

De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een schipbreuk spoelt de lading

Oosten zijn toenmalige prominente rol kwijtraakt, hoe de verhoudingen zijn

van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte

geworden zoals ze nu zijn.

kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en

Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942

wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De

tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor

dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz

zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van

zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde

ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots

spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het

die Roz met geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar

Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten

zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van

worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder

Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede

de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te

door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de

publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf

vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in

Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

meer dan 20 talen vertaald.

De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het

Nieuwe jongen Tracy Chevalier 2017-07-18 Aanbeland op zijn vierde school

dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het

in zes jaar tijd, weet diplomatenzoon Osei Kokote dat hij een bondgenoot

Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld.

nodig heeft wil hij zijn eerste schooldag overleven. Hij heeft dus geluk dat

Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien

het klikt met Dee, het populairste meisje van de school. Maar één leerling kan

miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons

het niet uitstaan getuige te zijn van deze ontluikende verwantschap: Ian

meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de

besluit om de vriendschap tussen de zwarte jongen en het gouden meisje te

schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle

verwoesten. Aan het eind van de dag zullen de school en haar hoofdrolspelers

mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven."

– zowel de leraren als de leerlingen – nooit meer hetzelfde zijn. De tragedie

Primo Levi

van Othello wordt verplaatst naar een voorstedelijk Washingtons schoolplein

De nieuweling Taran Matharu 2017-07-07 De nieuweling van Taran Matharu

in de jaren 70, waar kinderen verliefd worden en al voor de lunch niet meer

Het eerste deel in de Summoner-serie Als smidsleerling Fletcher ontdekt dat

verliefd op elkaar zijn, en een onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij

hij demonen uit een andere wereld kan oproepen, reist hij samen met zijn

hun ouders en leraren hebben opgepikt. Verteld over de schouders van vier

demon Ignatius af naar de Vocans Academie. Daar worden leerlingsummoners

elfjarigen – Osei, Dee, Ian en zijn tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi –

getraind in het gebruik van hun magische gaven, om deze in te kunnen

zal Tracy Chevaliers krachtige drama over vrienden die worden

zetten in de oorlog tegen de vijandelijke orks. Onder de leerlingen bevinden

uiteengereten door jaloezie, pesten en verraad je wankelend achterlaten. ‘Dit

zich de kinderen van machtige edelen, die meer ervaren zijn in het omgaan

is een beeldende hervertelling van Shakespeare, en de wisselwerking tussen

met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de andere burgerleerlingen

zijn personages en hun motivaties passen wonderwel in de wrede wereld

verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de elf

van het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van Chocolat ‘Othello gaat over

Sylva, raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat een

wat het betekent om een buitenbeentje te zijn, en dat gevoel kan al op jonge

hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het eerste jaar moet worden

leeftijd de kop opsteken. We hebben allemaal weleens aan de rand van een

gestreden om een machtige positie in de Raad van de Koning. Het lot van een

schoolplein vol pestkoppen gestaan, ons afvragend of we wel geaccepteerd

heel het
Van
koninkrijk
westelijk
ligt
front
in zijn
geen
handen.
nieuwsLees de hele Summoner-serie: Summoner

zouden worden.’ – Tracy Chevalier

1 - De nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër

Schemerlanden J.M. Coetzee 2018-11-13 Schemerlanden is het debuut van

Prequel - De outcast

J.M. Coetzee; het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee novellen die beide -

Erich Maria Remarque 2020

in verschillende tijden, maar met een verrassend overeenkomstige blik - het

Beschrijving van de verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in

perverse geweld van de kolonisatie als thema hebben. In 'Het Vietnamproject'

Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.

is Eugene Dawn, een specialist op het gebied van psychologische

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog

oorlogvoering, betrokken bij een grotesk project om de oorlog in Vietnam te

nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

beëindigen door de vijand te demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als

rapport in het geëigende technische jargon bezig is, verandert de anonieme,

vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden

ideologische en kille taal langzamerhand in een emotioneel en aangrijpend

verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak

persoonlijk proza, waarin de problemen in zijn privéleven de overhand

onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug

krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de gruwelijke wraak van

te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt

de ontdekkingsreiziger Jacobus Coetzee op een Hottentottenstam die hem

12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van

gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating een aantal 'getemde'

de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct

Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de vrijheid te

in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid

genieten, besluit Jacobus in 1760, zogenaamd op olifantenjacht, dat deze

van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse

vrijheid een kort leven beschoren zal zijn.

filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad

Wereld na Amerika Fahreed Zakaria 2012-07-25 Dit is géén boek over de

Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor

ondergang van Amerika. Integendeel. Zakaria laat zien hoe alles waarin

negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

Amerika goed is, geld verdienen, democratie, luxe, over de hele wereld

eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en

symbolen van welvaart zijn geworden. Maar de Verenigde Staten zijn

een inleiding van Bianca Stigter
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