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BEKROOND MET DE NATIONAL BOOK AWARD Cora
is slavin op een katoenplantage in Georgia. Haar
helse leven staat op het punt om nog erger te
worden: de wrede eigenaar heeft zijn oog op haar
laten vallen. Ze besluit om te vluchten, en met hulp
van de Ondergrondse Spoorweg (in Amerika het
begrip voor het clandestiene netwerk van
antislavernijactivisten) begint ze een lange,
huiveringwekkende reis door de zuidelijke staten van
Amerika richting het vrije Noorden, met de
slavenpatrouille op haar hielen.
De Duitse schrijver Uwe Timm was een kleuter toen
zijn zestien jaar oudere broer Karl-Heinz, in 1943, in
een Oekraïens ziekenhuis aan zijn verwondingen
overleed. Enkele weken eerder had de
negentienjarige soldaat, lid van de beruchte SSTotenkopfdivision, zijn vader nog gerustgesteld, al
moest hij melden dat zijn benen geamputeerd waren.
In het aangrijpende literaire egodocument Mijn broer
bijvoorbeeld probeert Timm zich een beeld te
vormen van zijn jonggestorven broer en de
oorlogsgeneratie. Hoe ging zijn broer om met de
plicht om te doden? Welke mogelijkheden had hij in
zijn korte leven, en van welke bleef hij verstoken?
Wie is er schuldig? Zo is Mijn broer bijvoorbeeld
behalve een persoonlijke zoektocht ook een poging
om vat te krijgen op grote vragen over schuld,
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herinnering, goed en fout. Uwe Timm (1940)
promoveerde in 1971 in de filosofie en is sindsdien
schrijver. Zijn werk werd veelvuldig bekroond. Mijn
broer bijvoorbeeld werd door NRC Handelsblad
geselecteerd als een van de beste boeken van 2003.
In 2018 ontving Timm de prestigieuze Schiller-Preis
voor zijn rijke oeuvre.
Deze langverwachte nieuwe roman van Don DeLillo
opent met een aangrijpende scène: het instorten van
de Twin Towers op Manhattan - letterlijk van
binnenuit beschreven. Keith Neudecker weet te
ontkomen, en loopt daarna regelrecht naar het huis
van zijn ex-vrouw en hun zoontje, zonder precies te
weten waarom. De hereniging zal uiteindelijk op
niets uitlopen, omdat het gebeurde bij Keith zoveel
losmaakt dat zijn hele leven overhoop gehaald
wordt. Ook knoopt hij een vervreemdende, maar
troostende relatie aan met de vrouw wier aktetas hij
per ongeluk heeft meegenomen bij de vlucht uit zijn
kantoor. Vallende man is een directe krachtmeting
met de werkelijke geschiedenis. Een
indrukwekkende en belangrijke roman over de
gevolgen van de aanslagen op het World Trade
Center. Het is een prachtige, ontroerende maar ook
uiterst sombere roman.
Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht
Inleiding tot de bedrijfskunde
Mijn broer bijvoorbeeld
Effi Briest
De Krokodillenbende
Kezia, Nathaniel en Victor ontmoeten elkaar na jaren op de
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extravagante bruiloft van een studievriend. Ze bevinden zich alle
drie op het randje van een quarterlifecrisis en zijn met niets anders
bezig dan hun eigen leven. Al snel vallen ze terug in hun oude
gewoonten: Victor houdt van Kezia. Kezia houdt van Nathaniel.
Nathaniel houdt van Nathaniel. Te midden van al deze semivrolijkheid heeft Victor een bizarre nachtelijke ontmoeting met de
moeder van de bruidegom, waarna hij geobsedeerd raakt door een
legendarische, al decennialang vermiste ketting en de vermeende
nazi-herkomst ervan. Deze ketting zet een avontuur in gang dat de
drie van Miami tot Parijs brengt. De ketting is een roman over
obsessie, over de valkuilen van moderne relaties en over drie
vrienden die worstelen om bij elkaar te zijn nu hun levens niet zijn
gelopen zoals ze hadden gehoopt. De pers over De ketting 'Een
zedenkomedie en juwelendetective.' Trouw 'De ideale ‘Great
American Novel’ voor de liefhebbers van Huwelijk van Jeffrey
Eugenides en ook voor fans van Donna Tartts jongste roman Het
Puttertje.' Boekhandel Voorhoeve 'Een slim, sardonisch, soms
absurd maar ook gevoelig verhaal. Een echt pareltje.' Kirkus
Reviews
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
‘Stechlin’ is Theodor Fontanes grote roman over de omwentelingen
in de Duitse samenleving aan het eind van de negentiende eeuw. De
oude landjonker Dubslav von Stechlin woont aan het Stechlinmeer,
een afgelegen meer in Brandenburg dat begint te rommelen en te
dreunen als er ergens in de grote wereld wat aan de hand is. Door
het personage Dubslav – en vooral diens veelvuldige gesprekken
met de mensen om hem heen – toont Fontane hoe Duitsland rond
de eeuwwisseling van een adellijke, monarchistische samenleving
verandert in een moderne en democratische maatschappij. Het
contrast tussen de stilte van een uithoek in Brandenburg, het hart
van Pruisen, en de grote alledaagse veranderingen in de wijde
wereld, is het thema dat in zijn vele variaties de intrige en de
conversaties van de roman beheerst.
Vallende man
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Aeneis auswahl
De les ; De stoelen ; De koning sterft
De verlorene
Casemanagement

Sterk autobiografisch getint relaas over een
armelijke jeugd in Algiers in de jaren
twintig.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub?
Vier vrouwen en hun moeders spelen
wekelijks samen mahjong, een traditioneel
Chinees bordspel, waar ook hun problemen
en gevoelens besproken worden. Maar als
volwassen vrouw zit je niet altijd op het
advies van je moeder te wachten. Al
helemaal niet als zij jouw leven toch niet
begrijpt. De vier moeders verhuisden in
1949 vanuit China naar San Francisco,
terwijl hun dochters in Amerika zijn
opgegroeid. Maar wanneer hun diepste
geheimen boven (speel)tafel komen, kent
één moeder haar dochter maar al te goed.
De debuutroman van Amy Tan werd direct
een Amerikaanse bestseller en werd in 1993
verfilmd. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese
afkomst en is bekend van onder meer haar
debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en
‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans
schrijft ze over complexe moeder-dochter
relaties en over hoe het is om als kind van
Chinese immigranten op te groeien in
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Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed
ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de
keukengod’ maar liefst 38 weken in de New
York Times bestsellerlijst en zijn haar
werken in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de
succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Een duizelingwekkende roman over toeval,
lotsbestemming, dwang en vrije wil. Juli Zeh
heeft iets te zeggen dat ook in ons land aan
een noodzakelijk debat kan bijdragen. Deze
virtuoze roman schildert een toekomst
waarin verschijnselen in de huidige
samenleving zijn uitvergroot tot
buitengewoneproporties. In de autoritaire
samenleving heerst de METHODE, die
mensen een streng gezondheidsregime
oplegt. Iedereen is verplicht gezond en
daardoor gelukkig te zijn. Een enkeling
verzet zich tegen het systeem, zoals broer
en zus Mia en Moritz Holl. Het land van de
METHODE is de uiterste consequentie van
een gedachtegoed: ziek zijn als misdaad.
Preventie is het opperste gebod en vereist
de volledige controle van ieders gedrag
Martyn Big / druk 1
Hoofdlijnen Nederlands recht
zeven hoofdstukken van een zelfde
geschiedenis
Over de verkeering met menschen
STARK Abiturprüfung Bayern 2020 - Physik
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Een 19-jarige Fransman, die als kind door zigeuners van
een Marokkaans paspoort is voorzien, wordt door de
politie naar zijn vermeende vaderland teruggestuurd.
Nobelprijswinnaar Ishiguro schreef een spannend en
verontrustend verhaal dat draait om leerlingen van een
kostschool die worden gekweekt om later als
orgaandonor te dienen. Laat me nooit alleen van
Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro speelt in Engeland,
eind twintigste eeuw. Kathy is eenendertig en werkt op
het platteland in een revalidatiekliniek. Ze heeft haar
vriendschap met Ruth na jaren weer op kunnen pakken
toen ze haar verzorger werd na een orgaandonatie. Ook
haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de vrienden door hun
gemeenschappelijke lot en afkomst een bijzondere
band hebben ‒ en dat achter hun idyllische jeugd een
donkere werkelijkheid schuilgaat. Kazuo Ishiguro is een
van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het
Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond
met de Nobelprijs voor de Literatuur. In romans met
een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro
onze wankele verbintenis met de wereld bloot. ‒
Nobelprijscomité 2017
Studieboek op hbo-niveau.
Een praktijkgerichte benadering van organisatie &
management
De vreugde- en gelukclub
De ondergrondse spoorweg
Marketing, de essentie
De kale zangeres

Vier toneelstukken.
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Berlijn, 1929. Als het lichaam van een bruut gemartelde
Rus uit de rivier de Spree wordt getrokken, ziet
rechercheur van de zedenpolitie Gedeon Rath zijn kans
schoon om terug te keren bij de afdeling moordzaken.
Hij duikt op eigen houtje de Berlijnse onderwereld in op
zoek naar de moordenaar en legt een samenzwering
bloot die van de Russische bendes voert naar de
allerhoogste politieke kringen, waar achter de schermen
een staatsgreep wordt beraamd. Waar hij echter niet op
had gerekend is dat hij zelf als verdachte gezien zou
gaan worden.
Een voormalige schrijver nodigt zeven vrienden uit voor
een bezoek op zijn woonboot op de rivier de Morava. De
eerste verrassing beleven de vrienden wanneer ze aan
boord van de boot komen. De ex-schrijver, die altijd
afstand tot vrouwen hield, ontvangt hen nu met aan zijn
zijde een vrouw. Is zij zijn geliefde? Werkt ze voor hem?
Na het eten vertelt de schrijver een lang verhaal, af en
toe onderbroken door de anderen, over een reis door
Europa. Maar was hij werkelijk op de vlucht voor
gevaar, voor een vrouw die hem met de dood bedreigde?
En wat moet je je voorstellen bij een symposium over
lawaai, waaraan de schrijver zegt deelgenomen te
hebben in Spanje? Is hij echt op een bijeenkomst van
alle mondorgelspelers ter wereld in Wenen geweest?
Waarom wil hij nu de woonplaats van zijn gestorven
vader in Duitsland bezoeken? En waar heeft hij die
vrouw ontmoet? En: heeft hij die reis eigenlijk wel
gemaakt? ‘Nacht op de rivier is een unieke
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ontdekkingsreis naar de kern van ons bestaan.’ ***** De Limburger ‘Een eerbetoon aan de kracht van
literatuur.’ **** - NRC Handelsblad
een proces
Laat me nooit alleen
een memoir over een familie en een cultuur in crisis
Enkele reis
STARK Abiturprüfung FOS/BOS Bayern 2020 - Physik
12. Klasse
De verdwijning van een jongetje aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland heeft
grote invloed op het leven van zijn overgebleven
broertje.
Deze introductie tot het strafrecht biedt een
grondige kennismaking met het materiële
strafrecht, het strafprocesrecht en het
sanctierecht. De achtste editie is geactualiseerd
naar de stand van de wetgeving per 1 oktober
2020. In het bijzonder heeft de inwerkingtreding
van de Wet herziening tenuitvoerlegging
strafrechtelijke beslissingen tot veel wijzigingen
geleid.
Marco Stanley Fogg is een wees, een kind van
de jaren zestig, een speurder eeuwig op zoek
naar de sleutel tot zijn verleden, naar het
antwoord op het raadsel van het lot. Terwijl
Marco van het grootstedelijke Manhattan naar
de woestijnen van Utah reist, ontmoet hij een
keur aan personen en belandt hij keer op keer in
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verrassende situaties. Het boek begint in de
zomer dat de mens zijn eerste stap op de maan
zette, en beweegt vooruit en achteruit in de tijd,
drie generaties omvattend.
Psychologie
Nacht op de rivier
Corpus delicti
Een grafmonument voor Boris Davidovitsj
Dolingen dwalingen
De 14-jarige Connor Reeves wordt in het diepste geheim
gerekruteerd voor een speciale bodyguard squad. Hij krijgt
training in toezicht, anti-hinderlaagoefeningen en ongewapende
gevechten. De cursus is zwaar, zo zwaar dat hij zich soms afvraagt
of hij het zelf wel zal overleven. Wanneer hij wordt opgeroepen
om de impulsieve tienerdochter van de Amerikaanse president te
beschermen, is dat de ultieme test voor Connor. Alicia zit
helemaal niet te wachten op bescherming. Ze maakt er een sport
van om haar Secret Service-agenten te ontwijken. Maar wat ze
niet weet, is dat terroristen plannen aan het maken zijn om haar te
gijzelen…
Jonas heeft altijd een grenzeloos leven geleid tot hij na vele
omzwervingen in een zone des doods op de Mount Everest
belandt. Tijdens de moeizame beklimming laat hij zijn leven de
revue passeren. Samen met zijn tweelingbroer Mike groeit hij op
bij zijn beste vriend Werner. Onder de hoede van Werners opa
Picco wordt de jongens niets in de weg gelegd en de wereld ligt
aan hun voeten. Maar op een dag wordt die kinderlijke idylle
wreed verstoord en maakt zich een onverteerbare onrust van
Jonas meester. Hij reist de wereld over van Havana naar Tokio,
van Jeruzalem naar Oslo, op zoek naar iets wat hij niet kan
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benoemen. Tot die magische ontmoeting met Marie die zijn hele
leven verandert. Het grotere wonder is een expeditie door het
onzekere – een onvergetelijk boek met een hartstochtelijke
energie en een enorme verbeeldingskracht.
Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens
lichaam te verbergen.
De Golf
Meneer Ibrahim en de bloemen van de koran
Het grotere wonder
Rico, Oscar en de spookschaduwen
Hillbilly Blues
De meeste Krokodillen voelen er niets voor dat Koen, een
jongen in een rolstoel, lid wordt van hun club. Maar zonder
Koen waren ze nooit op het spoor gekomen van de
winkeldieven, waar al zo lang naar gezocht werd.
Een joodse jongen van twaalf met een zwaar depressieve
vader vindt in de jaren zestig een klankbord in een aanhanger
van de soefibeweging.
Hillbilly Blues is analyse van een cultuur in crisis - die van de
blanke Amerikaanse arbeidersklasse. Niet eerder werd er zo
scherp, en van binnenuit, over deze bevolkingsgroep
geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te
worden met sociale en regionale ellende als een wurgkoord
om je nek. Het verhaal van de familie Vance begint vol hoop,
in het Amerika van na de oorlog. Zijn grootouders verhuisden
naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen aan de armoede in
hun thuisstreek Kentucky. Ze bouwden een
middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou
uiteindelijk naar Yale Law School gaan: de American Dream.
Maar dit is de oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg
toont Vance hoe zijn familie geworsteld heeft met de eisen
die dit nieuwe bestaan stelde. Het is hun nooit gelukt de
geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en trauma
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- zo typerend voor deze groep Amerikanen - van zich af te
schudden. Een ontroerende verhaal, met humor verteld en
vol kleurrijke figuren. Vance maakt het verlies van de
Amerikaanse droom bitter voelbaar. Dit is een eerlijk verhaal
over wat het betekent als al je hoop in duigen valt. Een
belangrijker boek over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' - The
Economist 'Een empathische en scherpe sociologische
analyse.' - The New York Times 'Deze elegie, deze
melancholische klaagzang over zijn diepe loyaliteit met een
verdoemde klasse die hij achterlaat, gaat over meer dan zijn
privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje in Amerika
als klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
De eerste man / druk 4
Maanpaleis
Schaduw over Berlijn
roman
De ketting

In de les geschiedenis kijken de laatstejaars naar
een film over WOII en het nazisme. Ze zijn het
eens: dit kan toch nooit meer gebeuren? Dan
begint hun leraar een gevaarlijk klasexperiment.
Hij richt een beweging op die hij De Golf noemt.
Laurie vindt het maar niets. Haar vrienden lijken
wel gehersenspoeld. Ze roepen slogans,
salueren en zoeken ruzie met niet-leden. De Golf
overspoelt de hele school en alles dreigt uit de
hand te lopen. Alleen Laurie kan dit stoppen.
Maar hoe?
Gijzeling
een inleiding
De kleine heks
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een vertelling
STARK Abiturprüfung FOS/BOS Bayern 2020 Physik 13. Klasse
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