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  Schrijver: Beeck, op de Griet            Titel: Het beste wat we hebben (Literaire roman)  Pagina’s: 320  

Beschrijving:  

De zitting was in volle gang, maar Lucas stond op en liep de raadkamer uit. Soms weet een lijf beter wat te doen dan alle 

opgetelde rationaliteit. Hij stapte in zijn auto en zonder veel nadenken reed hij naar de brug, de brug waar elk jaar gemidde ld 

veertien mensen af sprongen. Het beste wat we hebben is een boek over stoppen met almaar doorgaan en stil blijven staan, over 

de complexiteit van collectief oud zeer, over hoever de schaduwen van het verleden reiken, over afscheid durven nemen, over d e 

schoonheid van echte soorten samen, over wat een mens kan doen in een wereld zoals die van nu. 

             Schrijver: Frölke, Viktor                      Titel: Het dispuut (Literaire roman)                                     Pagina’s: 272  
Beschrijving: 

Min of meer toevallig belandt filosofiestudent Tristan Oleander bij het Amsterdamsch  Studenten Corps. In dispuutgezelschap 

Multatuli meent hij geestverwanten te hebben gevonden. Tijdens een groepsreis naar het buitenland lopen de 

vernederingspraktijken van zijn dispuutgenoten dusdanig uit de hand dat Tristans favoriete jaargenoot op akeli ge wijze komt te 

overlijden. Een onfortuinlijk incident, zo luidt de officiële versie, maar Tristan denkt daar anders over. Jaren later, als Tristan zijn 

dispuut en het corps al lang de rug toe heeft gekeerd, wordt hij steeds meer gekweld door een geschond en 

rechtvaardigheidsgevoel en besluit hij de hoofdverantwoordelijken van toen alsnog aan te klagen voor een geheim tribunaal. 

 Schrijver: Gemert, van Gerard              Titel: Vermist                                Pagina’s: 173  

Beschrijving: . 

Tobias wordt wakker in het ziekenhuis. Hij heeft het auto- ongeluk overleefd waarbij zijn ouders om het leven zijn gekomen. 

Langzaam keren de beelden terug: Tobias herinnert zich dat ze onderweg waren naar AquaZoo en dat zijn kleine zusje Julia naas t 

hem in haar kinderstoeltje zat. Maar tot zijn verbijstering zegt opa: 'Tobias, je hebt geen zusje.' Dit is pas het begin van een hele 

reeks raadsels waarvoor Tobias zich geplaatst ziet. Is hij eigenlijk wel wie hij denkt dat hij is? Of is hij gek aan het worden? Wie kan 

hij nog vertrouwen? Gelukkig is er Valerie, die hij kent van de basisschool en die zijn steun en toeverlaat wordt in deze zee r 

verwarrende tijden. Niets is wat het lijkt in het zenuwslopende tweede boek van de jeugdthrillerserie 'Eilandgeheimen'.  Een 

spannend verhaal vol verrassende wendingen. 

 Schrijver: Harrewijn, Astrid       Titel: Vrienden voor het leven (Literaire roman)           Pagina’s: 288  

Beschrijving: 

Een maand vakantie, misschien zelfs twee. Dat is wat Kiki, succesvol als handige intermediair in de kunstwereld, zich heeft 

voorgenomen als de spraakmakende tentoonstelling van Jeff Koons eindelijk opent in het Stedelijk. Maar de tentoonstelling 

ontaardt in een politieke rel, en in plaats van op een tropisch strand belandt Kiki in een achtbaan van gebeurtenissen waar ze geen 

grip op krijgt.Ondanks de onvoorwaardelijke steun van haar vrienden en van de trouwe klusjesman, gaat het vanaf dat moment 

bergafwaarts met haar carrière. Wanneer ze uiteindelijk een tijdje van de radar verdwijnt in een afkick-kliniek, komt ze tot een 

verhelderend inzicht: ze leeft het leven te snel. Maar om dat te veranderen en the art of slow living écht te leren omarmen, is meer 

nodig dan goede voornemens alleen... 

https://www.bol.com/nl/p/het-dispuut/9200000075900613/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/nl/p/vrienden-voor-het-leven/9200000079290625/?suggestionType=suggestedsearch


 

  Schrijver: Hassel van, Sanneke                Titel: Stille grond (Literaire roman)                                Pagina’s: 224  

Beschrijving: 

Midden in de stad werkt Johannes al jaren met daklozen en verslaafden. Op het terrein van de opvang is hij een tuin begonnen,  

heimelijk terugverlangend naar de weilanden van zijn jeugd. Vanuit haar appartement aan de overkant kijkt Landa met haar baby 

op de arm naar het rommelige complex. Ze droomt van een parkje met schommels en wil dat de opvang verdwijnt. Als ze geen 

gehoor vindt bij haar omgeving smeedt ze een gewaagd plan. 

  Schrijver: Hendriksen, Marjanne             Titel: Verboden voor jongens                             Pagina’s: 144  

Beschrijving: . 

Dai, een Zambiaans meisje van 16, zit in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en woont in een meisjesinternaat. Er heerst 
een streng regime. Dit meidenwereldje is verboden terrein voor jongens. Maar ondertussen ...  
Op een dag ontdekt Dai een geheim. Haar hele leven staat op zijn kop. Wat nu? Ze kan dit toch nooit aan haar ouders vertellen? 
Zal oma kunnen helpen? Dai's gedachten cirkelen maar om één ding. Hoe komt ze van dit geheim af? Zal ze stiekem naar de 
toverdokter gaan? Maar wat als ze dit alles niet overleeft? Ze weet dat sterven niet het einde is ...  

 

  Schrijver: Kampusch, Natascha              Titel: (Biografie)                                                   Pagina’s: 224 

Beschrijving: 

Natascha Kampusch wordt op 2 maart 1998 op weg naar school ontvoerd door Wolfgang Priklopil. Ze is dan tien jaar oud. Priklopil 

zal Natascha achtenhalf jaar gevangen houden, in een keldertje van amper vijf vierkante meter. Pas in 2006, tijdens een 

onbewaakt ogenblik, ziet Natascha kans te vluchten. De diefstal van mijn jeugd is het verhaal van een meisje dat vocht; een meisje 

dat iets onvoorstelbaars wist te overleven en nooit de moed heeft opgegeven. Met dit boek wil Natascha het donkerste hoofdstuk 

uit haar leven afsluiten. Indringend levensverhaal van een sterke jonge vrouw, die weigert om zich in de rol van slachtoffer te laten 

drukken. 

  Schrijver: Mous, Mirjam                           Titel: Het Eos project                                               Pagina’s: 344    

Beschrijving: 

Beklemmende, superspannende thriller. In een rustig natuurgebied wordt een man dood in de rivier aangetroffen. Het is Herman 

van Romondt, een journalist van Dagblad Zuid. De politie is er al snel van overtuigd dat het een ongeluk was en doet de zaak 

daarmee af. Maar Mink, die dezelfde dag nog stage bij Herman liep, denkt dat er meer achter zit. Want wat deed de journalist bij de 

Blauwe Bosjes, terwijl hij helemaal niet van de natuur hield? En dan had hij het ook nog over een belangrijk artikel , dat zou inslaan 

als een bom.  

Mink en Jools, het nichtje van Herman, zijn vastbesloten om erachter te komen wat er is gebeurd en volgen alle sporen die de 

journalist heeft achtergelaten. De wereld waarin hij zich begeven heeft, blijkt behoorlijk schimmig  te zijn. Hoe meer Mink ontdekt, 

hoe dieper hij in de problemen raakt. Is hij zijn leven nog wel zeker? 

 

https://www.bol.com/nl/p/stille-grond/9200000076110578/?suggestionType=suggestedsearch
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  Schrijver: Mous, Mirjam                           Titel: Vals spel                                                           Pagina’s: 272    

Beschrijving: 

Fin wordt verdacht van moord. Vanuit een Spaanse politiecel probeert hij de moed erin te houden. Valerie komt hem vast snel 

helpen. Hij heeft haar tijdens het backpacken ontmoet en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Valerie spreekt Spaans en is zijn tolk. 

Ze hoeft alleen maar even tegen de agenten te zeggen dat Fin op het moment van de moord bij haar was en dan laten ze hem 

vrij.Maar ze komt niet opdagen. En wat nog veel erger is: de politie gelooft Fin niet. Hij raakt steeds dieper in de prob lemen en zal 

moeten bewijzen dat hij onschuldig is. Maar hoe? 

 

 Schrijver: Japin, Arthur                           Titel: Kolja (Literaire roman)                                         Pagina’s: 344    

Beschrijving: 

Kolja is acht jaar oud en doofstom als de gebroeders Modest en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski zich over hem ontfermen. Zeventien jaar 

lang trekken zij met hem op. Reizend door Europa bevrijden zij de jongen uit zijn isolement. 

Wanneer Pjotr Iljitsj in 1893 in Sint-Petersburg overlijdt, twijfelt Kolja, inmiddels 25, direct aan de officiële doodsoorzaak, cholera. 

De ware toedracht wordt angstvallig verzwegen, maar stilte kent voor een dove als Kolja geen geheimen. Drie dagen - tot de 

staatsbegrafenis - heeft hij om de waarheid te achterhalen. Maar terwijl Sint-Petersburg gonst van de geruchten, rijst de vraag of hij 

de Tsjaikovski's, die hem leerden spreken, niet beter dient door nu te zwijgen. 

  Schrijver: Kunst, Marco                  Titel: Gewist                                                              Pagina’s: 422 

Beschrijving: 

Sig komt per ongeluk op de vuilnisbelt buiten de hoge muren van zijn stad terecht. Omdat hij zich in verboden gebied bevindt, loo pt 

hij de kans dat zijn geheugen als strafmaatregel wordt gewist door de Centrale Computer (CC) die de stad bestuurt. Samen met 

Plijster, die al jaren op de belt woont, gaat hij op zoek naar een manier om de CC op andere gedachten te brengen. Sciencefiction-

roman waarin spanning en fantasie worden gekoppeld aan diepgang. De auteur heeft een meeslepend verhaal geschreven waarin 

wezenlijke levensvragen worden gesteld, zoals: ben je het gelukkigst in een beschermde wereld waarin alles prettig lijkt of wil je het 

leven ten volle (be)leven, ook met alle ellende die erbij hoort? 

 

  Schrijver: Martens, Lidewij             Ti tel: Tot je valt  (Literaire roman)                                 Pagina’s: 224   

Beschrijving: . 

Tijdens de overtochten die Nico als veerman maakt denkt hij aan zijn dochter, Geesje. Aan hoe ze eet, hoe ze praat om hem af te 

leiden en hoe ze haar onstuitbare drang om steeds minder te eten probeert te verbergen. 

Zo groot als Geesjes verlangen is om haar vader weer gelukkig te maken na een verbroken huwelijk, zo groot is ook haar 

verlangen om niet te hoeven voelen. Geesje en Nico laten de lezer niet los, zoals ze elkaar niet los kunnen laten. Beiden proberen 

de ander te redden, maar Nico's leven wordt gedomineerd door onmacht, dat van Geesje door wilskracht. Als op een dag een jong  

meisje Nico's stuurhut binnenstapt, dat zich niet laat wegsturen en aan Geesje doet denken, raken hun levens verstrengeld.  

Tot je valt is een hartverscheurend mooie roman over een dochter en haar vader, die machteloos moet toezien hoe zij hem ontgl ipt. 

 

https://www.bol.com/nl/p/kolja/9200000079742969/?suggestionType=suggestedsearch
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  Schrijver: Polanen van, Chris       Titel: Waterjager (Thriller)                              Pagina’s: 288   

Beschrijving: 

Joshua heeft samen met zijn moeder op jonge leeftijd Suriname verlaten. Zijn vader en broer JC blijven achter. Decennia later , 

Joshua werkt als huisarts in de Bijlmer, keert hij terug naar Paramaribo, wanneer zijn vader sterft. Hij herkent niets meer, de stad  

ligt onder water. Bovenverdiepingen worden bewoond door veelal criminelen en prostituees. Geweld en macht van de sterkste 

gelden er als enige wet. De totale verloedering doet Joshua inzien dat het land waar hij naar bleef verlangen niet meer bestaat. Het  

boek is een groot metafoor voor het huidige Suriname. Heimwee maakt plaats voor verlies en definitief inzicht. De band tussen  de 

broers is knap beschreven. 

 

 Schrijver: Poznanski, Ursula               Titel: Erebos                                                Pagina’s: 485 

Beschrijving: 

Op een Londense school gaat de illegale versie van een nieuwe, verslavende game van hand tot hand. Iedereen wil Erebos spelen 

- maar wie eraan begint, krijgt maar één kans: zodra je je niet aan de regels houdt of weigert een opdracht uit te voeren, word  je 

eruit geknikkerd en kan je nooit meer inloggen. 

Ook Nick weet zijn handen op de game te leggen en komt terecht in de virtuele wereld van Erebos. Al gauw is er hij niet meer uit 

los te rukken, tot hij de opdracht krijgt iemand te doden. Hij weigert en wordt genadeloos ui t het spel gegooid. Als zijn beste vriend 

vervolgens een ernstig ongeluk krijgt, realiseert Nick zich dat Erebos niet langer alleen een game is - het is angstaanjagende 

werkelijkheid. 

  Schrijver: Schilperoord, Inge                  Titel: Muidhond  (Literaire roman)                         Pagina’s: 220   

Beschrijving: 

Bij gebrek aan bewijs is Jonathan vrijgesproken van een zedenmisdrijf met een kind. Hij trekt weer in bij zijn astmatische, g elovige 

moeder die in een kustdorp woont. Jonathan is vastbesloten niet weer de fout in te gaan. Hij laat de hond uit, verzorgt zij n zieke vis 

(een muidhond) en werkt gedisciplineerd aan de oefeningen die hij van de gevangenispsycholoog heeft gekregen als voorbereidin g 

op een tbs-behandeling. Zijn routine en vastberadenheid worden aan het wankelen gebracht door het tienjarige buurmeis je, dat uit 

eenzaamheid en een gedeelde dierenliefde steeds zijn nabijheid zoekt. 

 

 Schrijver: Siebelink, Jan              Titel: De buurjongen (Literaire roman)                                 Pagina’s: 272 

Beschrijving: 

Naast de familie Sievez woont Henk Wielheesen, die zijn moeder verliest als hij elf jaar is. Het is door toedoen van de buren dat hij 

in veiligheid wordt gebracht. 

https://www.bol.com/nl/p/waterjager/9200000072521858/?suggestionType=typedsearch
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  Schrijver: Slee, Carry                         Titel: Laatste Vlog                                                           Pagina’s: 208  

Beschrijving: 

Noud en Gijs trainen voor de marathon in New York. Maar als Noud zijn vriend in een noodsituatie laat vallen zegt Gijs de 

vriendschap op. Niet alleen Gijs, maar de hele klas maakt Noud uit voor lafaard. Behalve Roos die stiekem verliefd op hem is.  Om 

te bewijzen dat hij geen watje is gaat Noud met hulp van Roos vloggen en haalt extreme stunts uit.  

Tegelijkertijd ziet Roos haar fijne leventje veranderen wanneer de dochter van haar stiefvader bij hen komt wonen. Waarom doe t 

die ineens zo bitchy en wil ze steeds geld lenen? Roos en Noud komen erachter dat ze verstrikt is geraakt in enge praktijken. Er is 

maar een manier om alles te bewijzen: het maken van een laatste vlog die de wereld zal veranderen...  

 Schrijver: Teutem van, Wim       Titel: Ruilleven (Literaire roman) Novelle                          Pagina’s:100    

Beschrijving: 

Ze fietst weer onder de schaduw van de bomen. Verwoed trapt ze op de pedalen. Deze stad… dit wijkje… Hoe is ze hier ooit 

verzeild geraakt? Een man, een baan, een eigen huis. Eefje Twijnstra, een jonge vrouw van bijna dertig, lijkt haar plek in het leven 

gevonden te hebben. Totdat Madeleine, haar kwelgeest van de middelbare school, opnieuw opduikt en op het Ministerie haar 

directe collega wordt. Bij publieke beroering over de veiligheid van een groot Project wordt niet Eefje, maar Madeleine gevraagd 

om zitting te nemen in de speciaal gevormde taskforce. Als ze haar nieuwe kamergenote daarna op een feestje ook nog met haar 

man Jaap ziet praten, raakt alles in een maalstroom. Een jonge vrouw in een Haagse wereld van ambities en politieke machinaties. 

Hoe snel kan je een vreemde in je eigen leven worden? 

 

 Schrijver: Vermeer, Suzanne                  Titel: Zwarte piste (Thriller)                                  Pagina’s: 248  

Beschrijving: . 

Saskia van Lieshout wil weg uit Nederland. Weg van haar agressieve ex-man Richard die haar niet met rust kan laten en weg van 

haar baan als supermarktcheffin, terwijl ze voor de crisis binnenhuisarchitecte was.  

Dan ziet ze een advertentie voor een gecombineerde oppas en gastvrouw in Zwitserland van een Nederlands echtpaar met 

kinderen dat vakantiehuisjes verhuurt en bouwt. Saskia wordt aangenomen, maar merkt na een tijdje dat ook daar niet alles is wat 

het lijkt. Jules en Zalia Laponder delen een groot verdriet daar voor een steeds grotere spanning zorgt. Gelukkig zorgt haar nieuwe 

vlam Klaus nog voor wat afleiding. Maar alles verandert als ze een gesprek tussen Jules en een andere vrouw opvangt en Richar d 

opeens weer voor de deur staat. Hij heeft er alles voor over om Saskia terug te krijgen... Toch? 

  Schrijver: Vlugt van der, Simone          Titel: De doorbraak (Literaire thriller)                            Pagina’s: 320 

Beschrijving: 

De jonge Romée breekt door als zangeres na een desastreuze jeugd met een tirannieke vader. Maar alle plotselinge roem en 

succes maken haar niet gelukkig. Haar broer Rob, het enige familielid met wie ze het goed kan vinden, raakt vermist op zijn 

wereldreis. In haar professionele leven wordt ze beschuldigd van plagiaat en geterroriseerd door een anonieme stalker. Romée 

trekt zich steeds meer terug en probeert wanhopig grip op haar leven te krijgen. Op het randje van een burn -out gaat ze op zoek 

naar Rob, maar de zoektocht is niet zo eenvoudig als ze dacht. 

Om antwoorden te krijgen moet Romée terug naar haar ouderlijk huis, waar oude wonden worden opengereten. 

Intussen komt haar stalker steeds dichterbij. Wat is de waarheid, en wie kan ze vertrouwen? 

https://www.bol.com/nl/p/zwarte-piste/9200000029884393/?suggestionType=suggestedsearch
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  Schrijver: Vlugt van der, Simone             Ti tel:  Vraag niet waarom (Literaire thriller)                 Pagina’s: 320  

Beschrijving: 

Op het parkeerterrein van een Alkmaars  winkelcentrum wordt een vrouw neergestoken. Niet lang daarna overlijdt een schoolmeisje 

in de steeg achter haar huis aan haar verwondingen en kort daarop wordt er een derde steekpartij gemeld. Er is weinig dat deze 

slachtoffers met elkaar bindt. Samen met haar vaste partner Fred staat rechercheur Lois Elzinga voor een mysterie. Ondertussen 

maakt Lois’ zus Tessa een moeilijke periode door en heeft ze ook nog eens last van een gluurder. Voor beide zussen geldt dat het 

ver leden dichterbij komt dan hun lief is. 

 Schrijver: Vlieger de, Evelien              Titel: Getekend                                              Pagina’s: 208  

Beschrijving: 

Katja kan aan niemand uitleggen waarom ze echt niet op bezoek wil bij haar moeder. Ze is nog maar veertien als ze een overdos is 

pillen slikt en naar de spoedafdeling wordt gebracht. Als ze er een beetje bovenop is hoopt ze voor altijd uit de buurt van h aar 

moeder te kunnen blijven. Maar de jeugdrechter beslist er anders over. Katja loopt weg van huis. Ze vat post bij de deur van een 

psychiatrisch ziekenhuis, en smeekt om te worden opgenomen, bang dat er anders iets heel ergs zal gebeuren.  

Evelien De Vlieger is auteur van boeken voor kinderen en jongeren. Voor ‘Getekend’ sprak ze niet alleen met Katja Holvoet, maar 

ook met hulpverplegers en psychiaters . 

  Schrijver: Voorn, Etchica                Titel: Dubbelbloed (Literaire roman)                      Pagina’s: 176  
Beschrijving:  

 De pijn is scherp en snijdend als mijn oudere Surinaamse nicht zonder enige aanleiding haar naaldhak in mijn rug plant.  

'Je moet niet denken dat je beter bent omdat je wit bent.' 

Ik ben tien jaar en begrijp er niets van. Ze heeft haar punt gemaakt en het doet zeer. Na het overlijden van haar vader groeit het 

verlangen meer te weten over haar creoolse afkomst. Haar oma uit Drenthe biedt liefde en bescherming in een oer -Hollandse 

omgeving. Maar als ook haar Surinaamse oma, die zi j nooit echt heeft gekend, het leven laat, vreest Etchica een deel van de 

familiegeschiedenis en daarmee een deel van zichzelf kwijt te raken. Ze besluit op zoek te gaan naar haar Surinaamse wortels,  

naar de familie voor wie zij een vreemde is, in het land waar ze nooit eerder is geweest. 

Etchica ervaart dat zij als moksi uiteindelijk nergens bij hoort, niet bij haar Nederlandse witte familie, niet bij haar Suri naamse 

zwarte familie. 

  Schrijver: Vreeswijk, Helen                   Titel: Promille                                                      Pagina’s: 256    

Beschrijving: 

Angela is een rustige, leuke meid van veertien en absoluut geen feestbeest. Op een dag drinkt ze een paar mixdrankjes met haar 

vrienden in het park. Vanaf dat moment verlangt Angela steeds meer naar drank. Ze kan makkelijk stoppen, maar waarom zou ze? 

Ze voelt zich er goed door, zelfverzekerd en blij.  

Haar ouders en docenten hebben niets in de gaten totdat Angela met alcoholvergiftiging wordt afgevoerd door een ambulance. 

Dan staat de wereld even stil. 

 

https://www.bol.com/nl/p/vraag-niet-waarom/9200000025901168/?suggestionType=typedsearch
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  Schrijver: Vreeswijk, Helen          Titel: Zwijgplicht                          Pagina’s: 256  

Beschrijving: 

Arjan moet voor school stage lopen bij een verzorgingstehuis in de stad. Een opdracht die hij beslist niet ziet zitten: oude mensjes 

wassen en bedienen, het kan niet saaier. Maar daar heeft hij zich behoorlijk in 

vergist. Tijdens zijn dienst vallen gewonden en zelfs doden. Het wordt pas echt luguber als een van de bewoners beweert dat e r 

iemand rondloopt die het lot een handje helpt. 

Arjan twijfelt: oude mensen zijn toch seniel? Of spreekt de vrouw de waarheid? Op haar aandringen gaat hij op onderzoek uit, 

waardoor hij in een lastig parket komt. Feiten worden verdraaid en bewijzen worden 

verdoezeld. Wat een spannend avontuur leek, wordt een regelrechte nachtmerrie. 

 Schrijver: Wallis de Vries, Mel                            Ti tel: Vals                                 Pagina’s: 271 

Beschrijving: 

Abby, Maud, Pippa en Feline kennen elkaar van school en zijn al jaren vriendinnen. In de kerstvakantie gaan ze naar een huisje in 

de Ardennen. Door het slechte weer sneeuwen ze in. Er is geen elektriciteit, het mobiele netwerk is uitgevallen en het 

dichtstbijzijnde huis is  een paar kilometer verderop. De meiden doen er een beetje lacherig over. Maar dan verdwijnt Maud opeens 

na een ruzie. De overgebleven drie vriendinnen zijn bezorgd, maar denken dat Maud naar het dorp is gelopen. Als Feline ook 

verdwijnt én ze bloedsporen in de sneeuw vinden, maakt de bezorgdheid plaats voor angst. Pippa en Abby kunnen door het 

slechte weer geen kant op. De sfeer wordt steeds grimmiger en angstaanjagender. Wie heeft het op de meiden gemunt? Weten de 

vriendinnen eigenlijk wel alles van elkaar? 

  Schrijver: Wallis de Vries, Mel                           Titel: Schuld                                 Pagina’s: 224 

Beschrijving: 

Op een Amsterdamse middelbare school plegen drie meiden vrij snel achter elkaar zelfmoord. Niemand ziet een verband. Totdat 

Tess, die net nieuw in Amsterdam woont, een briefje krijgt met de tekst 'Jij bent de volgende'. Op Instagram denkt ze een con nectie 

te zien. Ze gaat op onderzoek uit, met bijna fatale gevolgen. Spannend en helaas actueel verhaal met als thema 'zelfm oord door 

pesten'. Het boek is opgedeeld in vier verhalen over de personages die zelfmoord plegen of (bijna) vermoord worden. Spannende  

opbouw waarin je de woede, angst en verdriet van de meiden bijna kunt voelen . 

 

  Schrijver: Winter de, Solomonika                      Titel: Achter de regenboog                            Pagina’s: 224  

Beschrijving: 

De 13-jarige Blue zet voor haar psychiater op schrift hoe zij ertoe gekomen is een man en een vrouw te vermoorden. Centraal in 
haar verhaal staan de gewelddadige dood van haar vader toen ze acht jaar was, het feit dat ze nadien niet meer sprak, haar 
drugsverslaafde moeder en haar wraakgevoelens ten opzichte van de man die ze verantwoordelijk houdt voor haar vaders dood. 
Tegenover alle duisternis staan haar lievelingsboek 'The Wizard of Oz', als symbool van onschuld, en een voorzichtige toenade ring 
tot een begripvolle jongeman. Aan het eind van Blue’s verhaal zijn er inderdaad twee doden te betreuren, maar op de laatste 
pagina’s heeft de auteur een flinke verrassing voor de lezer in petto. 
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 Schrijver: Wuijts, Elise                                      Titel: De studente (Literaire roman)                    Pagina’s: 176  

Beschrijving: 

1882. De Studente klopt aan bij de Dokter. Ze is jong en ze is ambitieus. De wetenschappen beleven hoogtijdagen en de Dokter 
heeft met nieuwe, radicale ideeën baanbrekend werk verricht in de geneeskunde en de anatomie. Hij kan de Studente helpen in 
haar ambities. Maar ze is een vrouw die leeft in het preutse victoriaanse Engeland. En ze draagt een verleden met zich mee. D e 
Dokter heeft zich onder raadselachtige omstandigheden op het platteland teruggetrokken. Ook hij torst een verleden. 
De Studente vertelt het verhaal van een ondoorgrondelijke, intieme relatie tussen de Studente en de Dokter, waarbij 
machtsspelletjes voortdurend de overhand nemen. Tot het verleden zijn defin itieve schaduw werpt. 
 

  Schrijver: Zonneberg, Johan                   Ti tel: De schaduwbokser (Literaire roman)           Pagina’s: 200  

Beschrijving: 

Victor, dertig jaar, geboortefotograaf, kijkt terug op zijn leven en volgt het spoor naar het beginpunt. Na het stuklopen van  zijn 
relatie met Amy gaat hij uit wanhoop daten. Drie dates worden een totale mislukking. Eén date, Monique, geeft hem moed, niet 
zozeer voor een nieuwe relatie maar moed als hij naar zichzelf kijkt. Hij kijkt verder terug in zijn leven. Hoe Amy en hij el kaar 
hebben leren kennen, hoe fantastisch het was en hoe triest het werd. Zijn vriendschap met Rolf toen hij naar het havo ging en  hoe 
dramatisch die ten einde kwam. Zijn basisschool en het verschrikkelijke ongeluk met zijn 'buitenspeelvriendje' Maarten. Door alles 
heen speelt het levenslange conflict met zijn moeder. Zoals zij hem heel zijn leven heeft dwarsgezeten, het steekt als ee n graat 
achterin zijn keel. Victors moeder is inmiddels aan het dementeren en zit in een verzorgingstehuis. Nu gaat hij elke week bij  haar 
op bezoek. Die bezoeken zetten zijn herinneringen en emoties op scherp, bevestigen regelmatig het heftige conflict me t zijn 
moeder, maar helpen hem ook om zijn verleden verder te verkennen en zorgen voor onverwachte, tedere momenten. Bij zijn 
laatste bezoek in het verhaal vertelt zij wat er rond Victors geboorte met haar is gebeurd en hoe dat haar drastisch verander de. 
Eindelijk kan Victor zijn verleden zoals hij zelf zegt 'steen voor steen gaan opbouwen'. 
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