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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 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.
Moll Flanders Daniël Defoe 2013-07-31 De opbloei van de 18e-eeuwse Engelse roman
werd onder meer ingeleid door het werk van Daniel Defoe (1660-1731). Naast
honderden verhalen, artikelen en pamfletten schreef hij Robinson Crusoe en in 1722
de Voor- en Tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Hierin komt een bijna even
eenzame, vrouwelijke Robinson aan het woord, die in de Londense (onder)wereld een
niet aflatende strijd voert om financiële en sociale zekerheid. Vrouwen zonder
geld en vrijwel zonder werk zijn aangewezen op de man: "Ik, verleid door de ergste
van alle duivels, de armoede, maakte gebruik van wat men een knap gezicht noemde,
om mijn noden te verlichten, en schoonheid tot een pooier van de ontucht te doen
zijn." Molls strijd leidt tot twaalf jaar "hoererij", vijf huwelijken, waarvan
eenmaal met haar eigen broer, en tenslotte tot twaalf jaar stelen, gevangenschap
in het beruchte Newgate, en deportatie naar Virginia, waar zij in de nieuwe wereld
uiteindelijk tot welstand komt. De levensbeschrijving van de vrouw die zo
hartstochtelijk vecht voor een plaats in de nieuwe, rijke en zelfbewuste
middenklasse, heeft een schitterend tijdsbeeld opgeleverd vol levenechte
taferelen, en een verhaal dat ook nu nog meeslepend is door zijn wervelende
dialogen en hoge tempo.
Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 '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."
Hamlet William Shakespeare 1790
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand
tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang
tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de
natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel
peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen
een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale
ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en
samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Macbeth William Shakespeare 1800
Heerlijke nieuwe wereld Aldous Huxley 2015-09-15 De Toekomstroman par excellence.
De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is
vervangen door de productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons ingeburgerd als invitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken. Huxleys
denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de
controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met name voor diens roman
Mogelijkheid van een eiland.

Antigone Sophocles 1868
De prinses op de erwt Hans Christian Andersen 1980
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984
is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George
Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van
Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia
heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer
herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is
gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als
benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Mark Haddon 2016-08-31 'Het
wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het
hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen.
Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige
jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen.
Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren
geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de
straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij
aan een reis die zijn hele wereld op z’n kop zet.
Hillbilly Blues J.D. Vance 2017-05-30 Hillbilly Blues is analyse van een cultuur
in crisis - die van de blanke Amerikaanse arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo
scherp, en van binnenuit, over deze bevolkingsgroep geschreven. J. D. Vance
vertelt hoe het is om geboren te worden met sociale en regionale ellende als een
wurgkoord om je nek. Het verhaal van de familie Vance begint vol hoop, in het
Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden naar Ohio omdat ze wilden
ontsnappen aan de armoede in hun thuisstreek Kentucky. Ze bouwden een
middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou uiteindelijk naar Yale
Law School gaan: de American Dream. Maar dit is de oppervlakkige versie van de
sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn familie geworsteld heeft met de eisen die dit
nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt de geschiedenis van misbruik,
alcoholisme, armoede en trauma - zo typerend voor deze groep Amerikanen - van zich
af te schudden. Een ontroerende verhaal, met humor verteld en vol kleurrijke
figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom bitter voelbaar. Dit is
een eerlijk verhaal over wat het betekent als al je hoop in duigen valt. Een
belangrijker boek over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' - The Economist 'Een
empathische en scherpe sociologische analyse.' - The New York Times 'Deze elegie,
deze melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit met een verdoemde klasse
die hij achterlaat, gaat over meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen we
een inkijkje in Amerika als klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2005 2005
De zwarte heuvel Bruce Chatwin 1983 Roman over de sterke familieband, die twee
hoogbejaarde broers, wonend op de grens tussen Engeland en Wales, onafscheidelijk
maakt.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 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.
De vliegeraar Khaled Hosseini 2010-11-29 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
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