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Een postbode brengt per fiets allerlei post rond bij verschillende bekende sprookjesfiguren. Prentenboek met "echte" brieven en illustraties in zachte kleuren en tekst op rijm.
Vanaf ca. 8 jaar.
De puike postbode ofBriefgeheimpjes
In het korte verhaal De lifter pikt een man tijdens een ritje in zijn gloednieuwe auto een wonderbaarlijk vingervlugge lifter op. 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 glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat lopen bij een
populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten de schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische carrière,
maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie, totdat opname in een psychiatrische
kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer
meesterlijk mee in Esthers waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door
deze buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker geworden.
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een
misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de
buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze
was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors
belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een
snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
In de les geschiedenis kijken de laatstejaars naar een film over WOII en het nazisme. Ze zijn het eens: dit kan toch nooit meer gebeuren? Dan begint hun leraar een gevaarlijk
klasexperiment. Hij richt een beweging op die hij De Golf noemt. Laurie vindt het maar niets. Haar vrienden lijken wel gehersenspoeld. Ze roepen slogans, salueren en zoeken
ruzie met niet-leden. De Golf overspoelt de hele school en alles dreigt uit de hand te lopen. Alleen Laurie kan dit stoppen. Maar hoe?
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt, sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van
haar nietsvermoedende familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar verhaal wil toevertrouwen:
Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel, maar koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op
schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven in handen heeft. Maar niets kan hem
voorbereiden op de verstrekkende gevolgen van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
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.
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de wreedheden van het Lord Resistance Army, een rebellenleger dat vooral uit kinderen en jongeren bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda
vecht, te overleven.
Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en gelijkwaardige liefde? Hoe moet je verder als je kind overlijdt? meer persoonlijke vragen dan deze zijn er niet. Plutarchus, wereldberoemd vanwege zijn
biografieën van grootheden uit de oudheid, geeft antwoorden in dit handboekje. Huwelijk en liefde bevat adviezen aan een jong echtpaar, een ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een dialoog over
liefde. Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu, handzaam en betaalbaar. In Huwelijk en liefde zijn de belangrijkste gedachten van Plutarchus over het onderwerp bijeengebracht. Het is een actuele en
tijdloze snelcursus liefde.
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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