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Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06 Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de
invloedrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke
man, die als eerste het verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het
machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de onafhankelijkheid van India
wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een
levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in
Zuid-Afrika tussen 1893 en 1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem
uiteindelijk vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van geweldloos verzet tegen ongelijkheid en
discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk
een geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.'
Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks voorstelbaar.'
Sunday Telegraph
De krekel die niet tsjirpen kon / druk 1 Eric Carle 2015-03-05 Een krekel kan geen geluid uitbrengen. Maar
als hij 's avonds een krekelvrouwtje ontmoet, tsjirpt hij het hoogste lied. Prentenboek met gekleurde
schilderingen. Bij het openslaan van de laatste bladzijde laat de krekel ook een (mechanisch) getsjirp horen.
Vanaf ca. 3 jaar.
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke
passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd
en halen ze het beste uit zichzelf. Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke
talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling. Op zijn eigen bevlogen
manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert hij iedereen om het Element te vinden.
Paddington de beer Michael Bond 1972
De demonkist Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben
Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw
en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol bijzondere wendingen en
verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een
succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Horris Kew, goochelaar, zwendelaar en oplichter, komt vanuit
de wereld van Ben Holiday terug naar Landover. Hij is de voorbode van slechte tijden, want de kist die hij
bij zich heeft, draagt een duister geheim. Het is een Demonkist waarin de Gorse, een kwade magiër, ooit
gevangen is gezet. Al snel ontsnapt de Gorse en is hij precies waar hij wil zijn: in Bens magische koninkrijk
om wraak te nemen op de elfen die hem ooit gevangennamen.Maar eerst wil hij iedereen uitschakelen die
hem daarbij zoukunnen belemmeren. Al gauw wordt koning Ben zelf gevangen in de duistere gloed van de
Demonkist...
Echte liefde Courtney Maum 2019-01-01 Echte liefde van Courtney Maum is een heerlijke feelgoodroman
voor iedere schermverslaafde over liefde in het digitale tijdperk. Wat doet digitalisering met de relaties
tussen mensen? Dit is Sloane Jacobsen: ze is vervreemd van haar familie, heeft een picture perfect-relatie
met een social-mediaster, is beste vrienden met de stem van haar zelfrijdende auto en is een internationaal
succesvol trendwatcher. De perfecte kandidaat om bij techgigant Mammoth de strijd om de virtuele

Verwante stemmen / druk 8 Vikram Seth 2007-10 Een violist in een kwartet ontmoet opnieuw de verloren
liefde van zijn leven in een Londense bus en probeert haar weer voor zich te winnen.
Nijntje Dick Bruna 2005 Meneer en mevrouw Pluis krijgen een lief dochtertje: ze noemen haar Nijntje. Alle
dieren uit de buurt komen haar begroeten. Vierkant prentenboekje met eenvoudige tekeningen in heldere
kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Over schoonheid Zadie Smith 2017-02-03 De Engelsman Howard Belsey is hoogleraar aan een Amerikaanse
universiteit. Hij werkt al jaren aan een boek over Rembrandt, dat hij waarschijnlijk nooit zal voltooien.
Nadat Howard een desastreuze affaire heeft gehad met een collega, vertrekt zijn oudste zoon Jerome naar
Engeland. Jerome verloochent zijn vader door te gaan werken voor diens aartsrivaal, de conservatieve
academicus Monty Kipps, die bovendien aanzienlijk succesvoller is dan Howard. De situatie wordt
ondraaglijk wanneer zijn vrouw achter zijn overspel komt en Jerome verliefd wordt op Kipps' mooie, maar
wispelturige dochter. In Over schoonheid portretteert Zadie Smith op overrompelende wijze het moderne
familieleven, de botsing tussen het persoonlijke en het politieke, de problematiek van een multiculturele
maatschappij en de misvattingen die mensen over zichzelf en elkaar hebben. Zadie Smith is de auteur van
Witte tanden en De handtekeningenman. Ze werd in 1975 geboren in Londen en woont daar nog steeds.
Over schoonheid won de Orange Prize for Fiction 2006 en werd genomineerd voor de Man Booker Prize
2005. 'Zadie Smith was dertig toen ze Over schoonheid schreef. Ik verheug me op haar boeken van de
komende dertig jaar. (...) Vergelijk haar met Balzac en Fontane en Dostojevski of (...) met Swift, Cervantes
en Kleist. Heb de moed om toe te geven dat het krankzinnige toeval wil dat uw tijdgenote Zadie Smith van
hun kaliber is en dat zij u de rest van uw leven zal laten genieten.' hugo brandt corstius, nrc handelsblad
'Een van de belangrijkste schrijvers van de nieuwe Britse generatie.' de volkskrant 'Sommige mensen zijn
gewoon geboren met zo veel talent.' hp/de tijd 'Het nieuwe boek van Zadie Smith bevestigt haar reputatie
als een voortreffelijke auteur die even vitaal en intelligent schrijft over de werking van de geest als over die
van het hart.' the observer
De historische Boeddha / druk 2 Hans Wolfgang Schumann 2009-10
Stap op pap Dr. Seuss 196?
De spin die het te druk had Eric Carle 2007-05 Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven, laat hij
zich niet van zijn werk houden door de andere dieren. Oblong prentenboek met kleurige illustraties in
collagetechniek met voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
Het feest van de navolging / druk 1 Richard J. Foster 2008-02 Aanwijzingen voor de weg naar een actieve
beoefening van het geestelijk leven, bestaand uit een gehoorzame onderwerping aan een aantal regels voor
gebed, vasten, onderdanigheid en dergelijke.
Mijn lot (Mijn Kwelling Book 3) Anna Zaires 2021-09-20 We zijn vijanden door het lot. We zijn geliefden
door het lot. In een andere wereld zijn we voor elkaar gemaakt. Niet in deze wereld. NB: voor een optimale
leeservaring is het aanbevolen om de Verwrongen-trilogie te lezen voor je met dit boek begint.
De liefdeslijnen Amitav Ghosh 1994 Via de ervaringen van verschillende leden van een Indiase familie
wordt een beeld van de naoorlogse geschiedenis van het land geschetst.
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consument te leiden. Maar wanneer ze in dit online walhalla overal signalen opvangt dat echt contact de
nieuwe trend is, zoekt haar machtige baas de confrontatie en begint Sloane te twijfelen aan haar eigen
voorspellingen. Durft ze te kiezen voor wat ze zich al zo lang ontzegt: liefde en verbinding? ‘Heerlijke
parodie.’ The New York Times ‘Hartverwarmend.’ O, The Oprah Magazine ‘Onweerstaanbaar.’ The Wall
Street Journal
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Knuffel Jez Alborough 2009
Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims,
sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert.
De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het
diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen
uit elkaar wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van
opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van
elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van de grens emigreren,
met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in
de roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed
voor. Prentenboek met kleurige collageachtige tekeningen en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Het woordenboek van Lemprière Lawrence Norfolk 1995 Het leven van een erudiete jongeman in het
zeventiende eeuwse Engeland wordt steeds meer beheerst door het woordenboek dat hij aan het schrijven
is.
Met tien in het bed Penny Dale 2003 De tien speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed ligt, belanden
stuk voor stuk op de grond; gelukkig komen zij allemaal terug. Prentenboek met illustraties in gedekte
kleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, om tot tien te leren tellen.
De troost van sterren Dave Boling 2017-09-26 Tijdens de Boerenoorlog wordt lettie met haar moeder,
broertje en zusje in een Engels concentratiekamp opgesloten. Terwijl haar vader en opa strijden tegen de
Britten, vecht Lettie om in leven te blijven in steeds hopelozer omstandigheden. Ze troost zich met
herinneringen aan het sterrenkijken met haar opa, en met haar onverwachte vriendschap met een jonge
Britse soldaat.
Godenspelen / druk 1 Vikram Chandra 2008-03 Een inspecteur van politie in Bombay, India, onderzoekt
de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie in een zelfgebouwde bunker van het leven
beroofde.
Breng ons samen Jolina Petersheim 2017-10-31 ‘Breng ons samen’ van Jolina Petersheim gaat verder waar
‘Bewaar ons’ ophield: er zijn zes maanden verstreken sinds de mennonietengemeenschap van Leora
Ebersole de bergen in vluchtte nadat een aanslag hun leven onherkenbaar veranderde. Nu wacht Leora op
nieuws van Moses, de jonge Englisher piloot die hen heeft geholpen te ontsnappen. Ze heeft geen idee of hij
nog leeft. Ondertussen voelt ze zich ook aangetrokken tot voorman Jabil Snyder. Van alle kanten neemt de
dreiging toe en Leora’s verwarrende gevoelens maken het er niet makkelijker op. Ze zal moeten kiezen:
actie ondernemen of vertrouwen hebben. ‘Breng ons samen’ is het afsluitende deel van Jolina Petersheims
tweedelige serie, waarvan ‘Bewaar ons’ het eerste deel is. Eerder schreef zij ‘De vroedvrouw’ en ‘De
verstotene’. Ze heeft zelf een mennonitische achtergrond en weet als geen ander deze gemeenschap
levensecht neer te zetten.
Standaardafwijking Katherine Heiny 2017-09-19 ‘All the lonely people! Where do they all come from? Waar
ze vandaan kwamen wist Graham niet, maar hij kon The Beatles wel melden waar alle eenzame mensen
heen gaan: ze gaan naar het huis van Graham en Audra voor het Thanksgiving diner.’ Zelden lees je zo’n
boek over huwelijk, sleur, ontrouw, de dood en opvoeding, waarin de bizarre humor van het dagelijks leven
de charmante leading lady is, en waar je hardop om moet lachen en huilen tegelijk. Graham Cavanaugh’s
tweede vrouw, Audra, is alles wat zijn eerste vrouw niet was. Ze is charmant en spontaan en grappig, maar
soms is het leven met haar nogal uitputtend. Terwijl ze worstelen met huwelijk en opvoeding – niet altijd
eenvoudig als je zoon Asperger heeft – besluiten ze dat het goed zou zijn om op vriendschappelijke voet met
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Grahams eerste vrouw Elspeth te komen. Maar in welke categorie valt een ex-partner: vriend, vijand of
oude vlam? Graham begint zich af te vragen hoe het in godsnaam mogelijk is van twee zulke totaal
verschillende vrouwen te houden. Heeft hij wel de goede keuze gemaakt? Bestaat er wel zoiets als een
goede keuze?
Zagazoo Quentin Blake 1998 Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje waar een babytje
in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar gaandeweg ontdekken zij dat het opvoeden van een kind ook zijn
keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte, ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
Papa, pak je de maan voor mij? Eric Carle 1987 Marijke's vader haalt met een hele lange ladder de maan
uit de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter. Prentenboek met kleurrijke illustraties, die
uitklapbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.
De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken,
totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen
prentenboek in kleur; uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren en/of dieren aan. Vanaf ca. 3
jaar.
Molly en het kattencafé Melissa Daley 2019-02-12 De meest aaibare feelgoodroman van het jaar! Wanneer
de jonge cypers Molly haar baasje verliest, wordt ze herplaatst in een huis met drie katten-hatende honden.
Ze besluit het heft in eigen poot te nemen en een nieuw thuis te vinden. Maar als ze na een lange tocht
door de hobbelige straten van Stourton loopt, lijkt een nieuw huis verder weg dan ooit... Tot op een dag
café-eigenaresse Debbie haar vindt. Net als Molly is ook Debbie zoekende. Pas gescheiden en met een
dochter om voor te zorgen, doet ze alles wat ze kan om haar kwakkelende café draaiende te houden. Maar
niet alleen financieel is het lastig, Debbie wordt ook tegengewerkt uit onverwachte hoek. Is de oplossing
misschien dichterbij dan ze denkt? Zal het Debbie en Molly lukken om het tij te keren en het eerste
kattencafé van de Cotswolds te openen? Voor fans van emBob de straatkatem en emDewey, de
bibliotheekkatem
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Het eenzame vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1 Eric Carle 2007-06 Een eenzaam
vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn soortgenootjes. Hardkartonnen
prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Getuigenverklaring Scott Turow 2021-09-13 Het Internationaal Strafhof in Den Haag vormt het toneel
van ‘De getuigenverklaring’, de spannende juridische thriller van Scott Turow. In een onderzoek naar
honderden verdwenen Kosovaarse vluchtelingen in Bosnië, moet Bill ten Boom opsporen wat er met hen
gebeurd is. Hiervoor moet hij de hele wereld over en raakt hij verstrikt in een machtsspel van de
Amerikaanse overheid, oud militairen en beroepscriminelen. Weet Bill de waarheid te achterhalen en zich
los te maken van politieke spelletjes? Turow heeft voor dit boek grondig onderzoek gedaan naar de
Nederlandse identiteit, het internationaal recht en de Bosnische Oorlog. Scott Turow (1949) is naast
schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij
de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met
Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet
meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken
vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
De oorlog tegen vrouwen Sue Lloyd-Roberts 2016-09-07 'God is duidelijk geen feminist,' noteert Sue
Lloyd-Roberts koel in de openingspagina's van haar journalistieke opus magnum, De oorlog tegen vrouwen.
Ze baseerde het op meer dan dertig jaar ervaring als televisieverslaggever voor de BBC. Haar werk, vaak
undercover, waarin oorlog en mensenrechten een belangrijke plaats innamen, bracht haar de hele wereld
over, van Rusland en China tot Birma, van Zimbabwe, Egypte en Bosnië tot het Midden-Oosten, van India
en Pakistan tot Latijns-Amerika. Gaandeweg groeide het besef dat veel van het onrecht uit haar reportages
te maken had met vrouwen. Hoe is het mogelijk, zo vroeg ze zich af, dat vrouwen, die meer dan de helft van
de wereldbevolking uitmaken, in de 21ste eeuw nog altijd campagne moeten voeren voor een eerlijke en
menselijke behandeling? In De oorlog tegen vrouwen neemt Lloyd-Roberts de lezer mee op reportage, van
de besnijdenis van jonge meisjes in Gambia tot de grootmoeders van de Argentijnse Plaza de Mayo, van 's
werelds grootste openluchtgevangenis voor vrouwen (Saoedi-Arabië) tot de vrouwenhandel in Oost-Europa,
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van het ergste land om een vrouw te zijn (India) tot het huiselijk geweld in 'ontwikkelde' landen, van
verkrachting als oorlogswapen in Bosnië, Birma en Afrika tot de salarisongelijkheid in de Westerse wereld.
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Geweld tegen vrouwen en meisjes is niet individueel, het is politiek, is de stelling van Lloyd-Roberts. In De
oorlog tegen vrouwen brengt zij even zuiver als overtuigend in kaart hoe vrouwen er wereldwijd voorstaan.
Dat levert een onthutsend tijdsbeeld op, en journalistiek van grote klasse.
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