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Fiela's kind Dalene Matthee 2013-12-04 In Afrika dwaalt een kind te ver het
bos in. Hij komt niet terug. Na dagen van koortsachtig zoeken, wordt de hoop
opgegeven hem ooit nog terug te vinden. Negen jaar later treffen twee
ambtenaren, bezig met een volkstelling, aan de andere kant van het grote
Knysnawoud een blank jongetje aan, Benjamin. Sinds zijn derde jaar wordt hij
opgevoed door Fiela. Zij verzet zich tot het uiterste, maar kan niet verhinderen
dat een blanke vrouw Benjamin opeist als haar zoontje.
Things Fall Apart Chinua Achebe 1994-09 The contemporary African writer's
classic novel depicting the destruction of traditional tribal life by the white man
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs bijzondere

levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot
geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een
misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren,
geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosamoeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de
weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke
moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze
gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en
hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn
afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten als er
geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot
kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen
die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp
gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie 2017-02-16 In het Nigeria van
de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen
drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt als huisknecht

voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar luxeleventje in de
Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de charismatische
professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een verlegen
Engelsman die in de ban raakt van Olanna's geheimzinnige tweelingzus.
Tegen de achtergrond van de gruwelijke burgeroorlog worden deze drie
personages op onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De explosieve
situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02 De titel is ironisch:
alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als
rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw,
Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig
een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk
met elkaar verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische
roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later keerde
hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels;
gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als blanke verzen. Het resultaat is
verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald.
Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands –

slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
Bayern, Württemberg Und Baden 1842
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda
Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk
betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving
Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze
haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele
is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn
vaak recht door zee, wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen
helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw.
Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven
en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren over kleding, of om de
mythe te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te
zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de
eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het
werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn
hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij hun

land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie,
zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe
mensen, knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met
vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt
terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet
heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een
democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar
vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw
opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging
van hun leven.
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