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van een kleine uitgeverij, hem niet kan halen. Als op een dag een mysterieus pakket in zijn boekhandel
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als

verschijnt, krijgt Fikry de kans om opnieuw te beginnen.

soldatenpaard verzeild in de Eerste Wereldoorlog.

Romeo en Julia William Shakespeare 2001

De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten

De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de

door een schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen geld voor de dokter, maar Kino duikt een parel

behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de

op, zo groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal veranderen. Al snel wordt in het dorp en daarbuiten

bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en

bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze

verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen

beginnen te vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als Juana op een avond besluit de parel

verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald

terug in zee te gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert inderdaad, maar heel anders dan ze

hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over

hadden gehoopt...

rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen

De schaduw van de wind Carlos Ruiz Zafón 2012-12-10 'Carlos Ruiz Zafón slaagt er telkens weer in om bij

gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele

zijn lezers een huivering over hun rug te laten lopen.' - Frankfurter Rundschau 'Carlos Ruiz Zafóns

queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.

griezelverhalen treffen een toon, die miljoenen lezers in de wereld naar meer doet verlangen.' - DIE ZEIT 'Wat

Als op een winternacht een reiziger Italo Calvino 2019-04-20 ‘Als op een winternacht een reiziger’ van Italo

heb je zoal nodig voor een geslaagde winteravond, terwijl buiten de sneeuwvlokken vallen en binnen het

Calvino gaat over twee protagonisten, Lezer en Lezeres. Zij zijn beide in het bezit van ‘Als op een

haardvuur brandt? Een bank, een warm drankje en dit boek!' - titel-magazin 'Het is het onberekenbare,

winternacht een reiziger’, maar al snel blijken hun exemplaren van het werk onvolledig te zijn. Hun zoektocht

waardoor je het verhaal met ademloze fascinatie leest. Enthousiast griezelen is dit.' - fantasyguide 'Zafón

naar een volledige versie, van de juiste auteur, en naar elkaar, is enerzijds een komedie, anderzijds een

komt perfect tegemoet aan de verwachtingen van jonge lezers en jonggebleven lezers.' - hr-online

tragedie. ‘Als op een winternacht een reiziger’ geldt als een van de hoogtepunten van het modernisme,

De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar Gabrielle Zevin 2014-07-04 Onvergetelijke

waarin de reflectie over de roman en het lezen van romans op even hilarische als ingenieuze manier met

liefdesverklaring aan boeken Het leven zit A.J. Fikry niet mee. Zijn vrouw is overleden, de omzet van zijn

elkaar zijn verweven.

boekhandel daalt zienderogen, en nu is zijn kostbaarste bezit, een zeldzame dichtbundel, uit zijn woning

Jonathan Strange & Mr. Norrell Susanna Clarke 2004 Twee magiërs weten in het Engeland van begin 19e

ontvreemd. Zelfs de prachtige boeken waarmee hij zich dagelijks omringt, geven hem geen plezier meer.

eeuw de toverkunst nieuw leven in te blazen.

Langzaam maar zeker zakt Fikry weg in een isolement waaruit zelfs de charmante Amelia, vertegenwoordiger
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