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HOOPER ODOM
Vrouw Holle Ambo|Anthos
Raynor Winn en haar man Moth zijn al
meer dan dertig jaar samen. Hun oude
boerderij in Wales hebben ze in de loop
der tijd steen voor steen opgeknapt en
omgebouwd tot een goedlopende B&B.
Dan raken ze binnen een paar dagen
alles kwijt: ze verliezen hun huis door
een speculatieschandaal en ze krijgen te
horen dat Moth een ernstige ziekte
heeft. Ze hebben niets meer over en nog
maar weinig tijd. Met de moed der
wanhoop nemen ze een impulsief
besluit: ze gaan de eeuwenoude South
West Coast Path lopen, weg van alles en
iedereen. Het is een tocht van duizend
kilometer langs de zuidkust van
Engeland. Met twee rugzakken en een
kleine tent beginnen ze hun wandeltocht
door het oeroude, verweerde landschap
van rotsen, kliﬀen, zee en lucht. En daar
gebeurt het. Met elke stap, door iedere
ontmoeting, en ondanks alle
moeilijkheden die ze onderweg

tegenkomen, verandert hun tocht verder
in een bijzondere ontdekkingsreis. Het
zoutpad is een inspirerend, openhartig
en schitterend geschreven verhaal over
het omgaan met verdriet, de helende
kracht van de natuur en de
herontdekking van de ware betekenis
van het leven, als je alles bent
kwijtgeraakt. Raynor Winn debuteerde
met Het zoutpad. Sinds ze het South
West Coast Path heeft gelopen, is ze
langeafstandswandelaar en schrijft ze
onder andere over de natuur en
wildkamperen. Ze woont in Cornwall met
haar man Moth en hun hond Monty.
De nieuwe zijderoutes Pearson Education
Jeugdroman over een jongensclub, die
op het terrein van een verlaten
steenfabriek, een bende dieven op
heterdaad betrapt. De jongens hebben
anderling een hechte vriendschap,
waarbij vooral van belang is dat er ook
een gehandicapte jongen meedoet in
een rolstoel.
De God van kleine dingen Uitgeverij
Cossee
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The new editions of this junior secondary
German series have been restructured
and updated in response to teachersa
comments and changing emphases in
the curriculum and technology.
Supported by a website and a
NelsonNetBook, the best loved features
have been continued, with rich video
and digital resources and an emphasis
on intercultural learning. Ganz Genau! is
suitable for Years 9 and 10, and is the
second book in the series. The full colour
student book features a new easy to
follow layout. The content has been
restructured and updated. The authors
are all experienced classroom teachers
involved in teaching German as an
additional language to Australian
students. The series has a range of
components available for separate
purchase including a student workbook,
audio pack, Teacher's Edition and
NelsonNetBook. The NelsonNetBook
version of the text is available to schools
that adopt the student books (digital
only licenses as well as print and digital
combination). It can be used online or
oﬄine and has interactive links to a
variety of multimedia resources via the
web. The series is also supported by the
Ganz Genau! website, at
www.nelsonlanguages.com.au, which
oﬀers a variety of resources for both
students and teachers. a Student
website with access to animated cartoon
stories from the student book, glossary
podcasts for students to download,
interactive activities and weblinks a
Teacher website with chapter PDFs of
the student book and access to
NelsonNetBook (for adopting schools).
Note: additional teaching material is
available on the CD with the Teacher
Edition. NEW! Vocabulary Apps for
iPhone You can download the App from
iTunes . It is a great way to revise
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Genau! and Ganz Genau! vocabulary
plus ita s easy and fun!
De correcties Signatuur
Praktische conversatiegids voor
jongeren; met cd.
Rudi renvarken Prometheus
Lesmethode die opleidt tot A2-niveau.
Arc de Triomphe Ambo|Anthos
In de chaos van het moderne leven na
de Eerste Wereldoorlog, waar het heden
belangrijker is dan de toekomst, vormt
de vriendschap voor enkele Duitse jonge
mensen de enige vaststaande waarde.
De wolk Spectrum
Een Duits meisje van Turkse afkomst
voelt zich heel Duits totdat ze op een
dag wordt verkracht en de winkel van
haar ouders wordt vernield.
De toren De Fontein Romans &
Spanning
Assepoester moet al het vuile werk doen
in huis. Maar als de zoon van de koning
een bal geeft, wil ze er wel graag heen.
Prentenboek met een vrije bewerking
van het bekende sprookje. Met
paginagrote sfeervolle illustraties. Vanaf
ca. 5 jaar.
Het zoutpad Prometheus
'De bewering dat het allemaal was
begonnen toen Sophie Mol naar
Ayemenem kwam, is maar een van de
vele manieren om de zaak te bekijken. Je
zou evengoed kunnen stellen dat het
allemaal duizenden jaren geleden
begonnen is. Je zou kunnen stellen dat
het is begonnen lang voordat het
christendom aankwam in een boot en
Kerala binnensijpelde als thee uit een
theezakje. Dat het echt is begonnen in
de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt
werden. De wetten die bepalen van wie
je moet houden, en hoe. En hoeveel.'
Estha en zijn tweelingzus Rahel komen
ter wereld in het paradijselijke ZuidIndiase Kerala. Ze groeien op in het
ouderlijk huis van hun mooie en
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mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen
met hun gedesillusioneerde grootvader,
hun eigenzinnige grootmoeder, een
oudtante die rouwt om haar verloren
liefde voor een jezuïetenpater, en hun
veelbelovende oom Chacko. De familie is
ondernemend en welvarend, en de
tweeling groeit voorspoedig op, maar
dan is er de Verschrikking, het
rampzalige voorval waardoor Estha en
Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een
noodlottige stroomversnelling
terechtkomen en elkaar voor jaren uit
het oog verliezen. Het is deze tragedie
die de familie als een lange slagschaduw
blijft achtervolgen. In De God van Kleine
Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een
verrassende, vitale en diepzinnige
manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een
onbevattelijk geheim met zich
meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg
voor haar debuutroman De God van
Kleine Dingen, die in meer dan veertig
talen werd vertaald, in 1997 de Booker
Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonﬁctieboeken. In 2017, twintig jaar na
haar grootse debuut, verscheen haar
tweede roman, Het ministerie van
Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Haus Ohne Huter Leopold
Vier verhalen over Turkse immigranten
in Duitsland.
Ik denk / druk 1 Uitgeverij Cossee
Studie- en oefenboek voor beginners dat
opleidt tot niveau A2
Drie kameraden Signatuur
Na een kernramp in de Benelux moet
een jong meisje haar leven helemaal
opnieuw inrichten.
Zeven jaar in Tibet: mijn leven aan
het hof van de Dalai Lama Podium
Uitgeverij
Een aboriginal meisje, dat op een blanke
kostschool zit, raakt in conﬂict met haar
afkomst als haar jongere broer de
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honderd jaar oude overblijfselen van
enkele aboriginals vindt.
Nederlands in gang Uitgeverij Balans
Een donkere nacht in 1942. Een man
staat in Lissabon in de haven op de kade
en staart naar een Amerikaans schip. De
man is Hitler-Duitsland ontvlucht en
heeft geen visum en geen geld. Plots
biedt een onbekende hem twee tickets
aan voor de boot naar Amerika. Onder
slechts één voorwaarde: dat hij deze
nacht naar zijn verhaal zal luisteren.De
emigrant aarzelt, maar stemt toch in, hij
heeft in zijn hopeloze situatie tenslotte
niets te verliezen. Het wordt een lange
nacht, in bars, in nachtcafés en in de
vroege ochtenduren zelfs in een bordeel.
Maar waarom móét Joseph Schwarz dit
verhaal vertellen, en waarom aan hem?
Erich Maria Remarque (pseudoniem van
Erich Paul Remark; Osnabrück, 1898 Locarno, 1970) werd in 1929
wereldberoemd met Van het westelijk
front geen nieuws en geldt als een van
de bekendste en meest gelezen auteurs
van de Duitse literatuur in de twintigste
eeuw. Na de Eerste Wereldoorlog volgde
hij een lerarenopleiding, daarnaast was
hij actief als steenhouwer en als
testrijder voor een bandenbedrijf. Zijn
schrijverscarrière startte hij als
toneelcriticus en als sportjournalist. In
1933 werden Remarques boeken in het
openbaar verbrand en in Duitsland
verboden. In 1938 werd hem zijn Duitse
staatsburgerschap ontnomen, in 1939
emigreerde hij naar de Verenigde Staten
en in 1947 verkreeg hij de Amerikaanse
nationaliteit. Na de oorlog publiceerde
hij zeven romans, waaronder de
meesterwerken De nacht in Lissabon en
Arc de Triomphe, die op uiterst boeiende
manier vertellen over wat
nationalistische grootheidswaan,
oorlogen en autoritaire ideologieën met
de gewone burger doen. Remarque is,
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net als Thomas Mann, nooit meer naar
Duistland teruggekeerd.
Gracey Overamstel Uitgevers
Peter Frankopan over het heden en de
toekomst van een wereld die drastisch
aan het veranderen is In De nieuwe
zijderoutes volgen we de opkomende
zijderoutes naar het oosten, van Europa
naar China via Rusland en het MiddenOosten. In de westerse wereld
overheersen in dit Brexit- en Trumptijdperk begrippen als versnippering en
isolatie. Dit staat in schril contrast met
wat er sinds 2015 langs de zijderoutes
gebeurt: de banden zijn versterkt en de
onderlinge samenwerking is groter
geworden. Er staan geen westerse
landen in de top tien van snelst
groeiende economieën in 2017, en dat is
al tien jaar zo. Europese voetbalclubs
hebben Chinese en Russische eigenaren,
Qatar organiseert in 2022 het WK,
Franse wijngaarden zijn in Chinese
handen, een Iraanse zakenman die een
apartement had gehuurd in Istanbul dat
hem beviel, kocht het hele ﬂatgebouw.
Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt Peter
Frankopan naar het netwerk van relaties
langs de nieuwe zijderoutes en laat zien
wat het eﬀect zal zijn van deze
voortdurende verschuivingen in het
machtscentrum, iets wat in het Westen
zelden terug te vinden is in de
krantenkoppen. Dit belangrijke en
uiteindelijk hoopvolle boek gaat verder
waar De zijderoutes eindigde en zet de
schijnwerpers op thema's waar ons
voortbestaan van afhangt. Peter
Frankopan is hoogleraar
Wereldgeschiedenis aan Oxford
University, waar hij ook Senior Research
Fellow is aan Worcester College en
directeur van het Centre for Byzantine
Research. Hij is de auteur van de
bestsellers De eerste kruistocht, De
zijderoutes en De nieuwe zijderoutes. De
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pers over De zijderoutes: 'Veel boeken
beweren "een nieuwe geschiedenis van
de wereld" te zijn; dit boek heeft die
benaming met recht.' The Times
'Frankopan schreef een erg stimulerend
boek, dat tal van nieuwe inzichten biedt
en bovendien bijzonder prettig leest.'
Historisch Nieuwsblad 'Door terug te
kijken, ver terug te kijken, houdt
Frankopan ons een spiegel voor, die
uiteindelijk haarscherp laat zien dat we
ons zullen moeten aanpassen – of we
nou willen of niet.' VPRO Tegenlicht
Ganz Genau Student Book
In het boek 'De grote vrouw' van
meesterverteller Meir Shalev draait het
om Refael Maier. Hij is grootgebracht
door 'de grote vrouw', een combinatie
van zijn teruggetrokken moeder,
krengerige zus, gierige grootmoeder en
twee tantes. Met zijn tweeënvijftig jaar is
hij inmiddels de oudste nog levende man
in zijn familie ooit. Zijn vader, grootvader
en twee ooms zijn allen jong gestorven.
Daardoor zit hij gevangen tussen deze
vrouwen, die hem steeds weer hun
verhalen en geschiedenissen vertellen.
Meir Shalev wordt gerekend tot de
grootste schrijvers uit de moderne
Israëlische literatuur. Zijn boeken zijn in
meer dan twintig landen vertaald. Eerder
verschenen van hem onder meer 'Het
zat zo', 'Een duif en een jongen' en in
september 2014 verschijnt 'Een geweer,
een koe, een boom en een vrouw'.
Moedertong
Sabine raakt na enige aarzeling bevriend
met Anne die leukemie heeft. Als Anne
sterft, schrijft ze op aanraden van een
lerares haar herinneringen aan een jaar
met Anne op. Vanaf ca. 12 jaar.
De nacht in Lissabon
Een meisje wint een schattig biggetje op
het feest van de brandweer, maar wat
moet je met een varken in huis? Vanaf
ca. 8 jaar.
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Tom Sawyer
In De mensen die weggingen ontmoeten
we Joey, een meisje van acht, dat ons
meeneemt in haar fantasierijke
belevingswereld. Met haar onschuldige
blik op de wereld laat ze ons
kennismaken met haar familie en hun
bezigheden: haar vader die veel tijd in
zijn schuurtje doorbrengt, haar moeder
die meestal ziek op bed ligt, haar oudere
broer die er bijna nooit is, haar zus die
stiekem rookt en zich vaak in haar
slaapkamer terugtrekt en natuurlijk haar
kat Pippin, die haar de meeste tijd
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gezelschap houdt. Het begint erop te
lijken dat steeds meer mensen uit Joey's
omgeving weggaan zonder gedag te
zeggen, en op haar eigen kinderlijke
wijze probeert ze daarmee om te gaan.
Totdat op een dag zelfs haar zus
verdwijnt zonder afscheid te nemen... De
mensen die weggingen is een kort
verhaal van Nicci French
De Krokodillenbende
Bewerking in prentenboekvorm van het
sprookje van Grimm, geïllustreerd met
pastelkleurige aquarellen. Voorlezen
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar.

5

