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Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro
(winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde
Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek
in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om
rond te neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen.
Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt
ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel
waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara houdt haar eigen
idee n erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons een blik
gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke
buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre
onderzoekt Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent om cht van iemand te
houden.
Macbeth William Shakespeare 1800
Reizen naar de andere kant van de wereld David Attenborough 2019-05-14 Sir
David Attenborough op z'n best: humoristisch, warm en charmant In 1954 kreeg
David Attenborough een geweldig aanbod: hij mocht de wereld rond om zeldzame en
moeilijk te vangen dieren te vinden voor de collectie van de dierentuin in Londen en
om deze expedities voor de BBC te filmen. Het tv-programma Zoo Quest was niet
alleen een begin van een opmerkelijke carri re, maar veranderde ook voorgoed de
manier waarop we naar de natuur keken. Na het succes van de Zoo Questexpedities reist de jonge David Attenborough naar andere delen van de wereld,
zoals Madagascar en Australi . Attenborough en zijn team gaan niet alleen op
zoek naar zeldzame diersoorten, maar proberen ook de manier van leven van de
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verschillende stammen in deze gebieden vast te leggen. Een manier van leven die nog
nooit eerder getoond werd aan het grote publiek. Van landduikers op
Pinkstereiland tot het zingen en dansen van verschillende stammen in de hooglanden
van Nieuw-Guinea. Van een koninklijke ceremonie in Tonga tot de kunst van het
Noordelijk Territorium in Australi . Onderweg stuit Attenborough op
paradijsvogels, kameleons, maki’s, sifaka’s en nog veel meer unieke dieren. Het zijn
reizen die alleen Attenborough kan maken.
Tijgers in rood weer Liza Klaussmann 2012-10-04 Nick en haar nicht Helena
groeien samen op met de zwoele zomerhitte, de zongebleekte dokken en feestjes vol
gin en jazz van het prachtige Tiger House op Martha s Vinyard. Het zijn de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op
het punt Martha s Vinyard te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een
kersvers huwelijk. Nick reist haar jonge echtgenoot Hughes tegemoet, die
terugkeert van het front. Begin zestiger jaren gaan Nick en Helena terug naar Tiger
House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat gevoel van grenzeloze
mogelijkheden terug te halen en de teleurstelling over het verloop van hun levens
te verdoven. Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere geheimen
aan het licht die de familie voor altijd zullen ontwrichten.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de
vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld
door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
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