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Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de jaren dertig in Italië en

Het pad van de gele slippers Kader Abdolah 2018-10-19 Een jongen uit een

het opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en romans van Giorgio

traditionele Perzische familie van saffraanhandelaren brengt zijn dagen door

Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een

op de toren van hun familiekasteel. De vondst van een verrekijker verandert

overweldigend portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal

zijn leven. Nu bekijkt hij de wereld door geslepen glas. Als de kijker

af in Ferrara, een stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de

plaatsmaakt voor een fototoestel en, nog later, voor een filmcamera, is een

joodse cultuur was, en waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara

filmmaker geboren. Zijn camera brengt hem naar de wereld van vrouwen,

een voedingsbodem voor de herinnering; ieder verhaal vormt een

guerrilla's en een keizerin. Later ook naar een mysterieuze vrouw in een

tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.

Hollandse boerderij. Een vrouw die in een onverstaanbare taal spreekt. Wie is

Ik vertrouw je F. Abate 2009-09-20 Smakelijke culinaire thriller over de

Hoeshang de eenarmige, die steeds weer in zijn leven verschijnt? En voor

schone schijn van restaurants en het voedsel dat er geserveerd wordt,

wie maakt de verteller de gele slippers? In Het pad van de gele slippers, de

gesitueerd op het door de maffia geteisterde Sardinië. Gigi Vianello is de

schitterende nieuwe roman van Kader Abdolah, volgen we het leven van

charmante, zwierige eigenaar van een duur restaurant in Cagliari, Chez

deze filmmaker in een tijdperk van revolutie en verraad. Het is de roman die

Momò geheten. Zijn ogen hebben een verschillende kleur: een blauw en

in het oeuvre van Abdolah ontbrak. Kader Abdolah (Iran, 1954) is een van de

eengroen oog, wat hem een merkwaardige uitstraling geeft. Hij heeft zijn

succesvolste en meest geliefde schrijvers uit ons taalgebied. Met romans als

leven in Venetië als drugsdealer in discotheken in allerijl moeten verlaten en

Spijkerschrift, Het huis van de moskee en Papegaai vloog over de IJssel

zich gevestigd op Sardinië, waar zijn naam niet bekend is en hij niet zo snel

veroverde hij honderdduizenden lezers. Zijn laatste roman Salam Europa!

door de politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard crimineel die met

stond op de longlist van de ECI Literatuurprijs 2017. In datzelfde jaar

pistolen zwaait en met geweld macht probeert te verwerven, maar eerder

publiceerde hij ook het ontroerende boek over zijn moeder, Het Gordijn.

een onfatsoenlijke ondernemer die zijn vak goed verstaat: groothandel in

Over Het Gordijn: 'Een zeer persoonlijk document, waarin literaire fictie de

afgekeurde voedingsmiddelen. Hij koopt en verkoopt sjiek voedsel in alle

werkelijkheid op de hielen zit.' Friesch Dagblad Over Salam Europa!: 'Een

uithoeken van de wereld. Voedsel dat in de supermarkten terechtkomt, in

feest van herkenning.' Reformatorisch Dagblad 'Een boek dat je niet loslaat en

dure restaurants of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die

dat uitnodigt om te checken waar de grens tussen fictie en werkelijkheid

beheerst wordt door een nieuwe maffia die brutaal en gewetenloos haar gang

ligt.' Hebban Over Papegaai vloog over de IJssel: 'In zijn nieuwe roman

gaat in een maatschappij waarin blijkbaar op alle gebieden geknoeid wordt en

mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een

ook voedsel niet meer te vertrouwen is.

sprookjesachtig geheel.' Trouw

Twee honden Richard Adams 1979 De avonturen van twee honden die

De laatste regel van het sprookje Massimo Gramellini 2011-06-14 De Italiaanse

ontsnapt zijn uit een medisch laboratoriumen op zoek zijn naar een goede baas,

bestseller over de zoektocht naar geluk. Voor de lezers van Paulo Coelho en

worden door bevolking en militairenachternagezeten.

Kahlil Gibran. Tomàs is een mens als ieder ander. Hij is onzeker en hoewel hij

Ik zal niet haten Izzeldin Abuelaish 2019-11-14 Op 16 januari 2009, 12 weken

dat graag wil veranderen, weet hij niet hoe. Zijn leven is dan ook een

na de dood van hun moeder door leukemie, sterven de 3 oudste dochters van

continue vlucht. Maar op een avond bevindt hij zich opeens in de

Izzeldin Abuelaish en hun nichtje wanneer hun slaapkamer in Gaza in

mysterieuze Thermen van de Ziel, waar de vonk van nieuwsgierigheid ¿ die

stukken wordt gereten door een Israëlische raket. Ik zal niet haten vertelt de

in ieder kind sluimert ¿ weer in hem wordt ontstoken. Is hij dood, droomt hij,

tragedie, maar ook het levensverhaal van hun vader, een gerenommeerde en

of is hij terechtgekomen in een magisch parallel universum? Zo begint een

geëngageerde arts, die patiënten behandelt aan beide zijden van het conflict.

symbolische reis waarbij Tomàs door bijzondere ontmoetingen geconfronteerd

Dit boek vertelt over de extreme armoede in het vluchtelingenkamp waar

wordt met zijn denkwijze, zijn verleden en toekomst, en met zijn ultieme

hij opgroeide, zijn immense inspanning om een wereldwijd expert te worden

verlangen: het vinden van een zielsverwant. Na een reeks avontuurlijke

rond fertiliteit en zijn niet aflatende inzet voor verzoening en vrede in de

beproevingen komt hij uiteindelijk tot de laatste regel van het sprookje, het

regio. Zijn verhaal is eerlijk en aangrijpend en toont zijn moed in situaties

ogenschijnlijk simpele 'ze leefden nog lang en gelukkig'.

waarbij de meesten van ons zich totaal verslagen zouden voelen. Hij voelt

Zelfportret van een bandiet Ėduard Veniaminovič Limonov (pseud. van

geen haat of woede tegen de moordenaars van zijn dochters, vraagt geen

Ėduard Veniaminovič Savenko) 1987 Een 15-jarige Russische scholier verzeilt

sympathie voor de familietragedie, maar houdt een pleidooi voor verzoening.

aan de zelfkant van de samenleving en wordt lid van een jeugdbende.

'Laat mijn dochters de laatsten zijn die sterven. Laat deze tragedie de ogen

De geur van hooi Giorgio Bassani 2018-04-12 In De geur van hooi memoreert

van de wereld openen. Ik zou met de dood van mijn dochters kunnen leven

Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt over de mensen die hij heeft

als ik wist dat zij het laatste offer waren op weg naar vrede tussen Palestijnen

ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het verdriet en de jaloezie die

en Israëli's.'

zijn leven hebben bepaald. Het is een verhaal over slechte hotels, armoedige

Papegaai vloog over de IJssel Kader Abdolah 2014-09-26 In een paar oer-

dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de joodse begraafplaats in

Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het eerst
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vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw

gelegenheid te geven de reis mee te maken. Attar is een van de vijf

land. Het duurt niet lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel

vrienden. Na afloop van de reis probeert hij de belevenissen op een eigen

uitmaken van hun identiteit. Papegaai vloog over de IJssel, de nieuwe roman

wijze aan het papier toe te vertrouwen. Hij verweeft oude Perzische

van Kader Abdolah, vindt plaats in en rond de stad Zwolle en vooral in Zalk,

reisverhalen met portretten van mensen en gebeurtenissen in Zuid-Afrika en

Wilsum, s Heerenbroek en Veecaten, in een landschap dat honderden jaren

maakt zo een oude droom waar.

hetzelfde is gebleven. De kou is niet uitnodigend, de fabuleuze luchten zijn

Salam Europa! Kader Abdolah 2016-10-17 Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek

dat wel. De nieuwkomers, even vreemd voor elkaar als voor het land waar ze

aan de Universiteit van Amsterdam, woont al lange tijd in Nederland. Op een

nu wonen, beseffen dat ze hun reis moeten voortzetten, langs het water, naar

dag krijgt hij een reisboek in handen van een Perzische sjah, die in de

de IJsselbrug, naar de stad, voor een nieuw bestaan. Zullen ze daar een thuis

negentiende eeuw door Europa reisde. Sjeed Djamal vindt het fascinerend.

vinden? Nederland is in de afgelopen vijfentwintig jaar onmiskenbaar

Nieuwsgierig besluit hij om deze reis zelf te maken, met een afstand van

veranderd. Kranten schreven erover, televisiecameras liepen, discussies

anderhalve eeuw. Samen met zijn student Iris wijdt hij zich aan de

erover verhuisden van de redacties naar de huiskamers en terug. Het is hoog

geschriften van de sjah en zijn medereizigers. Hij ziet hoe de sjah dwars door

tijd voor een meerstemmige roman, die de essentie van deze veranderingen

Europa reist, en zelfs door België en Nederland. Op die manier volgt hij de

verbeeldt. Papegaai vloog over de IJssel is een vertelling waarin de schrijver

reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in trekt.

ons binnen de huizen van die mensen meeneemt om hun levensloop te laten

Gaandeweg dringt de geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds

zien. Kader Abdolah kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling naar

dieper tot Sjeed en zijn assistente door. Salam Europa!, de nieuwe, grote

Nederland, maar wist zich algauw omhelsd door zijn nieuwe landgenoten.

roman van Kader Abdolah, is een boek over nieuwsgierigheid en

Het kan niet anders dan dat hij in deze roman al zijn persoonlijke ervaringen

belangstelling voor de ander. Het is een overrompelende roman, over de

heeft gebruikt. Hij vertelt ons vreemde verhalen die nu al lang onze

schoonheid en de betekenis van het over de grenzen kijken, waarin realiteit

Hollandse vertellingen zijn geworden. Papegaai vloog over de IJssel is een

en verbeelding door elkaar lopen. Tegelijk is dit boek een vertelling over het

nieuwe vertelling in de Nederlandse literatuur. Kader Abdolah (Iran, 1954)

heden, waarin Kader Abdolah de gebeurtenissen van nu, rondom de

debuteerde in 1993 met de verhalenbundel De adelaars. Met succesvolle

immigratie
en de
op een onvergelijkbare manier in zijn verhaal
L'
allenamento
Delterreur,
Vero Spartano

romans als Spijkerschrift (2000) en Het huis van de moskee (2005) veroverde

verweeft, wat het een hoogst actuele roman maakt. Het resultaat: een

hij het Nederlandse en internationale lezerspubliek. Dat laatste boek werd

schitterende oosterse vertelling over Europa. Kader Abdolah (Iran, 1954) is

zelfs verkozen tot de op een na beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn

sinds zijn debuut De adelaars (1993) niet meer uit onze letteren weg te

boeken zijn in meer dan twintig landen vertaald. Over Spijkerschrift:

denken. Tot zijn grote en internationaal succesvolle romans behoren onder

`Spijkerschrift is het meest overtuigende boek van een schrijver die een

meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De koning (2011)

unieke plaats in de Nederlandstalige literatuur heeft verworven. TROUW

en Papegaai vloog over de IJssel (2014). Over Papegaai vloog over de IJssel:

Over Het huis van de moskee: `Betoverend. () Abdolahs tegenstellingen het

'Een dik, spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale perikelen

spirituele en het aardse, mythe en werkelijkheid geven het verhaal een

in Nederland.' NRC HANDELSBLAD 'Een prachtig boek om te lezen. Een

krachtige ironie. THE INDEPENDENT - `Indringend familie-epos. () Abdolah

boek dat tot nadenken stemt.' NEDERLANDS DAGBLAD 'Een

slaagt erin de Iraanse tragedie suggestief in beeld te brengen. NRC

wonderschone roman. Dit boek moet iedereen lezen.' ZIN 'In zijn nieuwe

HANDELSBLAD Over De koning: `Absoluut fantastisch, in de beide

roman mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een

betekenissen van het woord: een sluwe, geestige, wijze fabel, vol charme en

sprookjesachtig geheel.' TROUW

humor. Kader Abdolah is een meesterlijke en totaal verslavende

N. M. Training 2017-12-03 Quando

verhalenverteller. WILLIAM DALRYMPLE

pensiamo agli antichi spartani oggi pensiamo a guerrieri forti e muscolosi,

Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met

sempre pronti a combattere con volont� indomabile e coraggio sia dentro che

wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters

fuori dal campo di battaglia.quasi l'opposto dell'uomo del ventunesimo

loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide

secolo,potremmo dire! E se state pensando "Quelli sono tempi andati ormai non

groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een

viviamo pi� in quell'epoca"Avete ragione ... Ma il fatto che non cavalchiamo

geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire

cavalli da combattimento e non impugniamo possenti lance non vuol dire che

Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet

non andiamo in guerra.Se vuoi essere un atleta devi andare in guerra ad ogni

er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.

competizione,devi lottare,contro i tuoi concorrenti,e contro il mondo di

De droom van Dawoed Kader Abdolah 2013-05-23 Als Dawoed, een Perzische

pregiudizi e luoghi comuni che troverai ogni giorno fuori dalla porta di

journalist die al meer dan tien jaar in Amsterdam woont, door Zuid-Afrika

casa,devi lottare contro la voce nella tua testa che ti dice che non puoi,e che

reist, wordt hij getroffen door de schoonheid van dat land. Hij ontmoet veel

sarebbe pi� comodo rimanere a letto al caldo invece di uscire ad allenarsi nelle

mensen. Maar Dawoed vindt dat hij deze reis niet verdient. Waar hij ook

fredde mattine d'inverno o nell'afoso caldo estivo.� un diverso tipo di

naartoe gaat, telkens moet hij denken aan vijf vrienden van vroeger van wie

guerra,ma pur sempre guerra!siete pronti a scoprire i segreti d'allenamento

er inmiddels drie geëxecuteerd zijn en twee na lange gevangenisstraf zijn

degli spartani per ottenere la loro straordinaria forza fisica e mentale?

vrijgelaten. Hij voelt hun aanwezigheid overal. Net als vroeger vertelt

Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D. Gabaldon 2008-10

Dawoed hun elke nacht een deel van zijn belevenissen om de vrienden de
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