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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.
Zilvergaren Naomi Novik 2018-09-22 Zilvergaren is de nieuwe roman van Ontworteld
auteur Naomi Novik. Een sprookjesachtige hervertelling van de klassieker
Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van geldschieters... Helaas is
haar vader daar niet zo goed in. Hij heeft het familiefortuin, waaronder de
bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig uitgeleend. Bovendien heeft haar
vader er moeite mee om het geld weer te innen, waardoor het gezin in bittere
armoede leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes in handen te nemen en gaat op pad
om het geld op te halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd zijn. Als
haar grootvader haar vervolgens een zak met stuivers leent, brengt ze die gevuld
met zilvergeld terug, om het in te wisselen voor gouden munten. Maar haar talent
om van zilver goud te maken levert Miryem meer problemen op dan haar lief is –
zeker als ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die rondspoken in het
woud. Hun koning heeft kennis genomen van haar reputatie, en die reputatie wil hij
uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
Publiek geheim J. Bernlef 2012-09-20 Publiek geheim speelt zich af in een OostEuropees land, waar na een periode van staatsterreur de dooi is ingetreden. Onder
de mensen van de televisie heerst geen zekerheid over de in te nemen houding: hoe
ver je kunt gaan weet eigenlijk niemand. Wanneer er een film over een beroemde
schrijver moet worden gemaakt die in het verleden voor staatsgevaarlijk is
doorgegaan, leidt die onzekerheid tot conflicten, vervolgens tot kleur bekennen,
en ten slotte tot duidelijkheid.

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis
land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven
defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar
Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen
ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden.
Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar
de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar
dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De
Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje
nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook laarsjes hebben.
Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt. Maar
als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie,
Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De
grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van
elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je
vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze
verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op
www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
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
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