NEDERLANDS

Schrijver: Abbema, Hinke

Titel: Door jou ben ik mij (Young Adult)

Pagina’s: 352

Beschrijving:
‘Door jou ben ik mij’ van Hinke van Abbema is het liefdesverhaal van Jona en Marouan, twee Rotterdamse tienerjongens. Als Jona
met zijn broertje Lucas bij een voetbalwedstrijd de Marokkaanse Marouan ontmoet, is hij geïntrigeerd door zijn sprankelende
karakter. Jona en Marouan worden goede vrienden, en Jona kan er niet meer omheen: hij is verliefd. Wat nu? Niemand weet dat hij
op jongens valt, behalve een paar van zijn beste vrienden. Jona zit in de knoop en weet niet hoe hij zijn liefde voor Marouan moet
combineren met zijn christelijke opvoeding. Hoe zullen zijn ouders reageren? Mag hij wel, kán hij wel homo zijn?

Schrijver: Atangana Bekono, Simone

Titel: Confrontaties (Literaire roman)

Pagina’s: 224

Beschrijving:
Over het dorp, de vreemdeling, de haat, en de liefde.
De zestienjarige Salomé Atabong zit vast in een jeugddetentiecentrum, omdat ze op een middag twee schoolgenoten ernstig heeft
mishandeld. Ze probeert haar hoofd koel te houden tussen de andere meiden, irritante psychologen en treiterende begeleiders.
Over een maand mag ze naar huis, waar alleen een gezin wacht dat al lang geleden uit elkaar is gevallen. En de anderen in het
dorp. Wat zullen zij doen?

Schrijver: Beek op de, Griet

Titel: Jij mag alles zijn

Pagina’s: 208

Beschrijving:.
Jij mag alles zijn is een verhaal voor jonge lezers en voor mensen die wel eens in het hoofd van een negenjarige willen wonen. Het
is een ontroerend boek over een meisje dat dapper doet wat ze denkt dat van haar verwacht wordt, zelfs als dat ingewikkelde
dingen zijn. Een verhaal over ouders en kinderen, over verdriet dat maar niet lijkt te willen overgaan, over de zoektocht naar alle
soorten beter. En over liefde, en wat dat eigenlijk echt is, of zou moeten zijn.

Schrijver: Blees, Gerda

Titel: Wij zijn het licht

Pagina’s: 224

Beschrijving:
Midden in een zomernacht sterft Elisabeth, de oudste bewoonster van Woongroep Klank en Liefde. Haar drie huisgenoten worden
aangehouden: het streven van de groep om te stoppen sinaasappelgeur en vele andere personages en entiteiten zien we hoe elk
van de betrokkenen een ander antwoord geeft op de vraag hoe Elisabeth kon overlijden. Wie is er schuldig? En heeft de
woongroep nog een toekomst? Wij zijn licht is een beklemmende en tegelijkertijd hoogst vermakelijke roman met eten en van licht

en liefde te gaan leven, lijkt Elisabeth fataal te zijn geworden. Van wereldvreemde idealisten aan de rand van de
maatschappij zijn de drie plotseling verdachten in een strafzaak geworden. Door de ogen van de nacht, de buren, de twijfel,
de vader van een van de huisgenoten, een

Schrijver: Boelsums, Mirjam,

Titel: Slangen aaien

Pagina’s: 160

Beschrijving:
De 17-jarige Mariecke zit vast in een jeugdinrichting en wordt ondervraagd over de dood van haar lerares Nederlands. Wat heeft zij
ermee te maken? Hoe komt het dat dit brave rijkeluiskindje binnen een jaar volkomen ontspoord is? En wat is er precies gebeurd
daar aan zee, op die avond toen haar leraar verdronk?

Schrijver: Boer de, Merlijn

Titel: De saamhorigheidsgroep (Literaire roman)

Pagina’s: 400

Beschrijving:
Wat als je aan het einde van je leven beseft dat je slechts één jaar echt gelukkig bent geweest? Topdiplomaat Bernhard Wekman
kijkt tijdens een nacht in New York terug op de jaren tachtig, toen hij kennismaakte met een groepje Haarlemse idealisten. Ze
noemden zichzelf de Saamhorigheidsgroep, waren lid van de PPR of de PSP en doneerden 10 procent van hun inkomen aan
projecten in de derde wereld. Ze volksdansten, knutselden en genoten van de natuur. Op geen enkele manier paste hij ertussen.
Toch deed Bernhard alsof de idealen van de Saamhorig-heidsgroep ook de zijne waren.
In De Saamhorigheidsgroep schrijft Merijn de Boer afwisselend satirisch en meeslepend over een groepje mensen dat de wereld
wil verbeteren en over één man die het allemaal niets kan schelen maar voor het eerst in zijn leven verliefd wordt, in een roman die
zich afspeelt in New York, Haarlem en Jeruzalem.

Schrijver: Boot, Lotte

Titel: Smiley

Pagina’s: 256

Beschrijving:
De Mexicaanse Julia is veertien als ze verliefd wordt op Dante, een lokale bendeleider van de StreetMaffia, de meest beruchte
latinogang van Amerika. Bij haar homeboys en homegirls vindt Julia de familie die ze nooit heeft gehad.
Lid van de gang ben je voor het leven, maar wanneer het geweld meedogenlozer wordt, wil ze eruit. Julia besluit informant te
worden voor de FBI. Tot ze onverwachts zwanger raakt, en haar dubbelrol tot een gevaarlijke confrontatie leidt.

Schrijver: Bracke, Dirk

Titel: Has#tag (Young Adult)

Pagina’s: 176

Beschrijving:
Marie is 17. Twee jaar geleden is er iets verschrikkelijks gebeurd waardoor Maries zelfvertrouwen zoek is. Zelfs haar beste vriendin
Chloé weet niets van haar vreselijke geheim. Door zich uitdagend te kleden trekt knappe Marie de aandacht van heel wat jongens,
waardoor ze haar problemen even kan vergeten. Toch kan die aandacht haar maar tijdelijk helpen. Tot in de Facebook-chat Anton
opduikt, een jo
ngen die stap voor stap haar vertrouwen wint. Maar is deze kerel wel echt te vertrouwen?

Schrijver: Coolwijk, Marion vd

Titel: Ademnood (Young Adult)

Pagina’s: 176

Beschrijving:
Moon is 16 en heeft iets gruwelijks meegemaakt: ze is bijna verdronken. Sindsdien heeft ze last van paniekaanvallen. Wanneer ze
hyperventileert ziet ze dingen die nog moeten gebeuren. Hierdoor weet Moon meer dan haar lief is.
Wanneer ze tijdens zo'n aanval ziet dat haar nieuwe vriendje vastzit onder water, raakt Moon in paniek. Ze móét hem vinden. Maar
sinds haar eigen ongeluk durft ze het water niet meer in...

Schrijver: Crossan, Sarah

Titel: Een

Pagina’s: 240

Beschrijving:
Grace en Tippi zijn een Siamese tweeling van bijna zeventien die niet anders weten dan dat ze samen zijn. Hun leven verandert
echter drastisch wanneer ze niet langer thuis les kunnen krijgen, maar naar de lokale middelbare school moeten. Daar ontkomen
ze niet aan gestaar en gepest, maar ontdekken ze ook dat anders zijn soms voordelen heeft. Wat ze echter nog niet weten is dat
ze een hartverscheurende beslissing moeten nemen; een beslissing die hun leven nog ingrijpender zal veranderen.

Schrijver: Dijksterhuis, Ap

Titel: bart (Literaire roman)

Pagina’s: 144

Beschrijving:
Het is 1982. Bart is vijftien jaar oud, charismatisch, vindingrijk en dichter in de dop. Hij wordt gevolgd door de ogen van zijn beste
vriend Len die twee jaar ouder is maar desalniettemin in Barts schaduw staat, net als iedereen. Bart verlost zijn dorp van een
potloodventer, graaft een oorlogsbunker uit en redt honderden vissen van de dood. Dan wordt hij voor het eerst van zijn leven
verliefd. Hopeloos verliefd. Machteloos verliefd, zoals hij zelf zegt. Hij is vastbesloten om Romy te versieren op het aanstaande
schoolfeest. Maar zou Barts bijzondere persoonlijkheid ook zijn achilleshiel kunnen worden? Bart is een korte roman voor jongeren
en volwassenen over vriendschap, over opgroeien.

Schrijver: Dumon Taks, Bibi

Titel: Latino King (Young Adult)

Pagina’s: 197

Beschrijving:
Castel ontdekt al jong dat er in de drugswereld op een makkelijke manier veel geld te verdienen valt. Hij laat zich verleiden drugs te
gaan smokkelen vanuit de Dominicaanse Republiek, en dat loopt helemaal verkeerd af. Hij wordt gearresteerd met anderhalve kilo
cocaïne onder zijn kleren en belandt in de beruchtste gevangenis van het Caraïbisch gebied.
Binnen de muren van de gevangenis geldt het recht van de sterkste. De zwaarste criminelen van het land zitten er vast, er wordt
gedeald, gevochten, gegokt en gedronken. Er is geen eten voor wie geen geld heeft, geen medische zorg, geen kleding en zelfs
geen bed. Al snel weet Castel zeker dat er maar één manier is om te overleven: ontsnappen.

Schrijver: Fanto, Judith

Titel: Viktor (Literaire roman)

Pagina’s: 400

Beschrijving:
De zesjarige Viktor Rosenbaum redt weeskind Bubi uit een vijver in het Praterpark. Tussen hen ontstaat een levenslange
vriendschap en Bubi wordt opgenomen in de gegoede Weens-Joodse familie. Viktor, die maar niet wil deugen, ontpopt zich als
patser en rokkenjager en maakt geen van zijn vele studies af, tot groot verdriet van de intellectuele Rosenbaums. De Anschluß in
1938 vormt een keerpunt: met heldhaftige vindingrijkheid en brutaliteit beschermt Viktor iedereen die hij liefheeft.

Schrijver: Geldog, Wilma

Titel: Het meisjes met de vlechtjes (Young Adult)

Pagina’s: 236

Beschrijving:
Een indrukwekkende roman gebaseerd op het leven van Freddie Oversteegen, Nederlands jongste verzetsmeisje in de Tweede
Wereldoorlog. Freddie Oversteegen werkte samen met haar zus Truus voor een verzetsgroep waar later ook Hannie Schaft deel
van uitmaakte. Auteur Wilma Geldof sprak uitgebreid met Freddie over haar verzetsverleden en verwerkte haar ervaringen tot een
schitterende en aangrijpende jongerenroman over verraad en vertrouwen, loyaliteit en liefde.

Schrijver: Ghijsen, Goedele

Titel: Vluchtweg (Young Adult)

Pagina’s: 144

Beschrijving:
Nadesh, Miro en Jana zijn veroordeeld tot samenleven in de jungle van het klaslokaal. Elk strijden ze hun eigen oorlog. Elk
reageren ze dat op een andere manier op hun klasgenoten af. De spanning stijgt, tot de bom ontploft.

Schrijver: Grunberg, Arnon

Titel: De dood in Taormina (Literaire roman)

Pagina’s: 320

Beschrijving:
In een gebed dat geen gebed is, een bekentenis die geen bekentenis is, een liefdesbrief, nee, een verlaat antwoord op een
liefdesbrief, vertelt Zelda (26) over haar leven als lokeend in dienst van een jeugdbende, als drager van eigen en andermans
geheimen. En over de rest van haar leven,dat begon nadat ze haar vader op haar zestiende beloofde niet vroegtijdig te zullen
sterven. De dood in Taormina is een roman over rechtvaardigheid en liefde, over vergiffenis en pragmatisme, acteren en
oprechtheid, en over de vraag of datgene waarvoor je leeft ook datgene is waarvoor je bereid bent te sterven.

Schrijver: Gül, Lale

Titel: Ik ga leven (Literaire roman)

Pagina’s: 304

Beschrijving:
‘Muziek mag niet, daten is verboden, het hebben van vrienden van het andere opmaken is ongepast, ’s avonds buiten zijn is niet
geoorloofd, “vieze, immorele” films en series kijken is onaanvaardbaar (en dan bedoel ik geen porno, gewoon een film waarin wordt
gezoend), het vieren van verjaardagen of andere heidense feestdagen mag niet, werken met mannen kan niet en ook uitgaan en
feesten op festivals is verboden.’ Opgroeien in een streng islamitisch gezin betekent voor Büsra dingen stiekem doen. Stiekem
make-up en sieraden dragen, laat thuiskomen, met jongens afspreken en alcohol serveren in een restaurant. Maar het betekent
vooral: voortdurend vragen stellen. ‘Moet ik leven als een kamerplant? Moet ik in een huwelijk treden waar alle seks uit is geramd
nog voordat het begonnen is, omdat mijn verwekkers een volstrekt humorloze, bloedeloze en Koranvaste lul voor mij hebben
uitgekozen? En dan veranderen in een broedkip zoals alle vrouwen om me heen? En de rest van mijn bestaan op die manier
slijten? Is dat waarvoor ik leef? Is God dan blij met mijn tragedie?’ In een ongekend eerlijk relaas onderzoekt Büsra met veel humor
de grenzen van haar geloof en de gemeenschap waar ze in opgroeit. Als er iemand geen blad voor de mond neemt, is het Büsra
wel.

Schrijver: Heijmans, Toine

Titel: Zuurstofschuld (Literaire roman)

Pagina’s: 336

Beschrijving:
De dag dat Walter Welzenbach zijn eerste berg beklimt bepaalt zijn leven: nooit meer wil hij iets anders. Nu staat hij op zijn laatste
top, een duizelingwekkende 8188 meter hoog, en kijkt hij uit over zijn eenzaamheid. Zuurstofschuld is het adembenemende
verhaal van klimvrienden Lenny en Walter, die hun dromen najagen in de Alpen en de Himalaya, en daarmee hun lot bezegelen.
Ze dragen de verhalen van de grote alpinisten met zich mee, en zoeken samen een manier om geschiedenis te schrijven. Maar in
de ijle lucht gelden andere wetten.

Schrijver: Hoogenkamp, Helena

Titel: Het aanbidden van Louis Claus (Literaire roman)

Pagina’s: 264

Beschrijving:
Een poëtisch en licht debuut over liefde en rouw.
Het is 2003, de zomer dat de dochter haar broek te kort afknipt en Louis Claus naar school komt in een clownspak, de zomer dat
haar vader een tumor ontdekt in de borst van haar moeder tijdens het vrijen, haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd
vanwege coke-gebruik en van een meisje dat zwanger raakt in de schoolvakantie tussen groep acht en de brugklas zonder te
weten wie de vader is. De naam van Louis heeft ze in haar arm gekrast. Hij is haar magische en duivelse maar evenzeer
romantische held. Na de zomer gaan ze elk hun eigen weg, maar ze blijven elkaars leven op afstand bepalen. Als haar moeder
sterft raakt de dochter geobsedeerd door Louis Claus, die een hoofdrol speelt in al haar verhalen.

Schrijver: Jansen, Sophie

Titel: Weg van jou (Young Adult)

Pagina’s: 192

Beschrijving:
‘Het leukste van mijn tijd op de middelbare school’, dat is wat er over de Romereis wordt gezegd. Juul, Fenna en Sam zijn een dag
voor vertrek dan ook op van de zenuwen. Fenna kan niet wachten om samen met haar vriendje Niels romantisch door Rome te
wandelen. Maar Juul heeft ook gevoelens voor Niels. Moet ze hier met hem over praten? Dan gebeurt er iets wat de boel op scherp
zet: tijdens het avondeten blijkt Fenna spoorloos verdwenen. Als de vriendengroep vervolgens vage berichten met aanwijzingen
krijgt, staan ze voor een moeilijke keuze.

Schrijver: Koch, Herman

Titel: Een film met Sophia

Pagina’s: 302

Beschrijving:
De nieuwe Herman Koch, Een film met Sophia, is een spannende roman over de vaderlijke liefde voor een jonge actrice, de
verdorven filmwereld en de zinloosheid van verre reizen.

Schrijver: Koopman, Emi

Titel: Het boek van alle angsten (Literaire roman)

Pagina’s: 336

Beschrijving:
Wat doe je als je samenleving verandert in een pestkopmaatschappij, waarin het recht van de sterkste geldt en iedereen die afwijkt
wordt uitgestoten?
Voor Fana en Viko is leven de kunst van het verbergen van je gebreken. In hun pogingen om sterk te zijn en mee te draaien
verloochenen ze zichzelf en anderen. Naarmate hun omgeving verder verhardt, wordt het voor hen steeds moeilijker om kritiekloos
mee te blijven bewegen.

Schrijver: Krabbé, Tim

Titel: het Gouden ei (Literaire roman)

Pagina’s: 104

Beschrijving:
Rex stond weer op en liep naar de auto. Hij pakte het polaroidtoestel uit Saskia’s mand en maakte een foto van het benzinestation.
Een grapje voor zo meteen, maar hij zag ook de blikken al voor zich die kennissen, Saskia en hijzelf elkaar nog jaren later zouden
toewerpen als ze het onderschrift in het album zagen: total-tankstation met daarin Saskia, enkele minuten voordat zij voor het eerst
op de Autoroute zal chaufferen. De foto aan een punt houdend keek hij hoe het total-station en de geparkeerde auto’s, haast of ze
even leefden, uit de chemicaliën opdoemden.

Schrijver: Mijnders, hans

Titel: Jij bent mijn vader niet (Young Adult)

Pagina’s: 128

Beschrijving:
Eindelijk is het zo ver! Ze gaan naar Parijs. Maar de vakantie wordt niet zoals Thijs (16) het zich heeft voorgesteld. Hij kan totaal
niet opschieten met de nieuwe man van zijn moeder. Gelukkig is Annekim (15) er ook bij, de dochter van zijn nieuwe vader. Maar
zij kan niet voorkomen dat Thijs zo boos wordt dat hij wegloopt. Thijs wil niets meer met zijn familie te maken hebben en laat hen in
paniek achter. Met Jij bent mijn vader niet! schreef Hans Mijnders een spannend verhaal over loyaliteitsconflicten in een
samengesteld gezin.

Schrijver: Morhuis, Marloes

Titel: Quotum, project Z (Young Adult)

Pagina’s: 385

Beschrijving:
De aarde is te vol. Om oorlog te voorkomen, stelt de Wereldraad een quotum in: een maximum aantal inwoners per land. Er
moeten mensen weg. Ook voor Axel en Tommy is geen plek meer. Ze zijn in de slinkstand gezet: ze kunnen niet naar school,
moeten leven van een karig voedselpakket en werken in slinkerdienst. Net als miljoenen andere slinkers mogen ze zo weinig, dat
ze maar voor de helft meetellen. Zo wil de Euro-Unie zonder bloedvergieten het quotum van de Wereldraad halen. Het leven van
slinkers is zwaar, maar wie zich aan alle regels houdt, overleeft het wel. Of... toch niet? Axel en Tommy moeten vluchten nadat hun
ouders zijn opgepakt. Tijdens hun zoektocht naar een veilige plek, ontdekken ze langzaam de duistere krachten achter het quotum.

Schrijver: Mous, Mirjam

Titel: H@ck: de kolonie (Jeugdthriller)

Pagina’s: 416

Beschrijving:
Het razendspannende vervolg op de futuristische thriller H@ck - Het instituut. Holden en zijn zus Prissy leven in de nabije
toekomst. Vroeger dreigde de aarde ten onder te gaan aan de klimaatverandering die natuurrampen en voedseltekorten
veroorzaakte. Inmiddels lijken alle wereldproblemen opgelost, maar er gelden strenge wetten om ervoor te zorgen dat dat ook zo
blijft. Toen Holden de regels overtrad, werd hij naar het Cliffton Instituut gestuurd, waar hij steeds meer over de ogenschijnlijk
ideale samenleving ontdekte. Uiteindelijk zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen en is het plaatje compleet. Holden beseft dat de
mensheid groot gevaar loopt. Hij moet Prissy en haar hackervrienden zien te stoppen voor het te laat is. Maar kan hij hen
overtuigen van zijn gelijk? Prissy weet zeker dat ze de nieuwe leiders gaat ontmaskeren en laat zich dat niet zomaar uit het hoofd
praten. Broer en zus denken allebei de waarheid te kennen en komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wie heeft er gelijk? De
gevolgen zullen niet te overzien zijn als ze achter de verkeerde vijand aan gaan...
In dit razendspannende vervolg op H@ck - Het instituut volgt eindelijk de langverwachte ontknoping.

Schrijver: Nieuwenhof, Julltje vd

Titel: CTRL-A

Pagina’s: 104

Beschrijving:
Robin lijkt een normale jongen uit 4 havo. Op school gaat alles goed en hij brengt veel tijd door met zijn vriendinnetje Elin en zijn
beste vriend Appie. Het lukt hem bijna om alles verborgen te houden, tot mevrouw Van Erven, zijn irritante mentor, besluit zich
ermee te gaan bemoeien. Ook Elin en Appie krijgen het idee dat er iets met Robin aan de hand is. Hij liegt over waar hij geweest is
en heeft steeds vaker agressieve uitbarstingen. En waarom worden ze eigenlijk nooit bij hem thuis uitgenodigd? Maar als ze te
dicht bij de waarheid komen, zouden ze daar nog wel eens spijt van kunnen krijgen… CTRL-A is een onheilspellende thriller van de
populaire YA-auteur Juultje van den Nieuwenhof. Sinds ze de Crimezone YA-schrijfwedstrijd won, zijn er al vier boeken van haar
hand verschenen. Haar verhalen zorgen gegarandeerd voor kippenvel .

Schrijver: Oldeheuvelt, Thomas
Titel: Orakel (Thriller, fantasy)
Pagina’s: 456
Beschrijving:.
Op een mistige winterochtend zien Luca Wolf en Emma Reich een achttiende-eeuws zeilschip in een bollenveld bij de duinen
liggen. Orakel, staat er op de achtersteven. Het ligt er, in alle opzichten, verkeerd. Emma kan haar nieuwsgierigheid niet
bedwingen en gaat het luik op het hellende dek binnen. Niemand ziet haar nog terug. Luca blijft verbijsterd achter: hij wilde haar
wel achternagaan, maar iets hield hem tegen. De uitdrukking op haar gezicht toen ze door het luik ging, maakte hem bang…
Niet veel later zijn er elf mensen verdwenen, worden Luca en zijn moeder afgeschermd van de wereld vastgehouden en staan de
geheime diensten voor een raadsel. Alles moet uit de kast worden gehaald om een mediastorm te voorkomen. Maar als men graaft
in een ver verleden om het mysterie van de Orakel te ontrafelen, blijkt het schip een voorbode te zijn van iets onheilspellends.

Schrijver: Polak, Nina

Titel: Gebrek is een groot woord (Literaire roman)

Pagina’s: 240

Beschrijving:
Nynke ‘Skip’ Nauta is al zeven jaar op zee als het verleden plotseling voor haar neus staat, zomaar, in de jachthaven van Cannes:
het echtpaar Zeno en hun briljante puberzoon, Juda. De enthousiaste Zeno’s hebben al eens eerder goed gezorgd voor Skip en ze
nodigen haar uit om een zomer door te brengen in hun tuinhuis in Amsterdam. Schoorvoetend accepteert Skip de uitnodiging en
reist terug naar Nederland. Ze treft een stad en een gezin aan waaraan de tijdgeest knaagt. In de overbevolkte, overbekende
straten van Amsterdam valt bovendien niet te ontsnappen aan de sporen van twee verloren liefdes: een man en een moeder, die
allebei tevergeefs hebben geprobeerd om Skip de tragedie in te trekken. De heldin heeft zich altijd met succes verzet tegen de
rollen die haar werden opgedrongen, maar nu zal ze haar buitenstaanderschap opnieuw moeten overdenken.

Schrijver: Polanen, Chris

Titel: Centaur (Literaire roman)

Pagina’s: 352

Beschrijving:
Suriname, begin jaren negentig. Tien jaar na de staatsgreep verkeert het land in een crisis. Student Gili heeft het gevoel dat zijn
leven stilstaat. Hij droomt van een grote liefde en studeren in Nederland. Van zijn vader, een populaire politicus en playboy die niet
omkijkt naar zijn kinderen, hoeft hij niets te verwachten. Zijn enige kans: als springruiter met de oude hengst Norbert meedoen aan
een wedstrijd om met het prijzengeld de studie te kunnen betalen. In de aanloop naar de wedstrijd ontmoet hij niet één, maar twee
vrouwen die zijn leven volledig op zijn kop zetten en kan hij niet langer geheimhouden dat hij Norbert beter aanvoelt dan
gebruikelijk voor een ruiter en zijn paard. Dan wordt zijn vader opgepakt na een bomaanslag op het regime en blijkt dat Gili en hij
elkaar meer nodig hebben dan ze durven toegeven.

Schrijver: Rood, Lydia

Titel: Blauwtje (Young Adult)

Pagina’s: 320

Beschrijving:
Prachtige jeugdroman van Lydia Rood over een meisje dat op zoek gaat naar zichzelf.
Overal flikkeren ze me uit. Zet mij in een groep en ik ga raar doen. Ik schaam me dood, maar dat is achteraf. Achteraf is alles
makkelijk, dan zie je de afloop erbij. Het kastje met de negen laatjes wordt mijn spiegel. Misschien, als ik alles achter elkaar lees...
Misschien.
Liesbeth en haar vriend Beer helpen op een kamp voor autistische kinderen. Liesbeth doet haar best, maar alles loopt weer eens
anders dan ze bedoeld had. Wat doet ze toch fout? Dóet ze wel iets fout? Ze gaat op zoek naar antwoorden – en naar zichzelf.

Schrijver: Samson, Gideon

Titel: Overspoeld (Young Adult)

Pagina’s: 176

Beschrijving:
De eindexamens zijn voorbij en Pieter wil weg, de wereld zien. Via een vrijwilligersorganisatie komt hij terecht op Sri Lanka, waar
hij Engelse les gaat geven op een school voor dove en blinde kinderen. Het is een leerzame en mooie tijd, en dat wordt alleen
maar beter als hij rond kerst een paar dagen naar zee gaat. Op het strand ontmoet Pieter de Zweedse Elin en hij wordt verliefd op
haar. Maar dan wordt de kust van Sri Lanka getroffen door een enorme vloedgolf, die alles wat op haar weg komt vernietigt.

Schrijver: Sassen, Erna

Titel: Zonder titel (Young Adult)

pagina’s: 176

Beschrijving:
Aangrijpende jeugdroman over een vluchtelinge die terugkeert naar Codenames. Jij en ik waren een heel goed team.
Toen het tijd werd om terug te gaan, bracht je me naar de auto van tante Shanya. We namen afscheid. Je omhelsde me en omdat
ik niets meer wist te zeggen, zei jij, misschien per ongeluk: ‘Nou dag! Dan ga ik maar weer naar huis.’ En je liep terug naar je
nieuwe vriendinnen. Weg van mij. Ik keek naar je. Naar hoe je van mij wegliep.
Met dat prachtige diepzwarte golvende haar. Die mooie rechte rug. Die ik zo vaak heb getekend in bikini of in een T-shirt. Die lieve,
mooie, rechte rug. haar geboorteland, en haar beste vriend die achterblijft

Zivan. Die keer in het opvanghuis in Friesland.
Ik was zo blij dat ik weer naast je zat. Aan die grote tafel met al die meiden. We deden een spelletje met z’n allen,

Schrijver: Sharon, Pamela

Titel: De geur van groen (Young Adult)

Pagina’s: 208

Beschrijving:
Raaf is een gewoon meisje van zestien. Ze houdt van verhalen en is dol op haar beste vriendin May-Lin. Het enige wat haar leven
anders maakt dan dat van de meeste tieners, is dat ze blind is.
Gelukkig vertelt May-Lin haar hoe kleuren ruiken en voelen. Zij creëert daarmee een wereld voor hen samen. Dan gebeurt er op
een dag iets wat Raafs leven helemaal op zijn kop zet en alle kleuren laat verdwijnen. In een wereld die niet alleen haar kleur maar
ook haar glans kwijt is, moet Raaf haar eigen weg zien te vinden.

Schrijver: Slegers, Marlies

Titel: Grenzeloos (Young Adult)

Pagina’s: 96

Beschrijving:.
Wanneer de zestienjarige Tabitha op een avond bij Dox en zijn vrienden is, loopt alles uit de hand. Tabitha weet niet meer precies
wat er gebeurd is. Stemde ze toe? Of ging Dox over haar grenzen heen? Iedereen heeft zijn eigen versie van het verhaal. Haar
vriendin Eline, die er die avond bij was, vindt dat Tabitha gewoon haar mond moet houden. Dox ontkent alles. Job twijfelt of hij zijn
vriend moet steunen of moet opkomen voor Tabitha. Tabitha vraagt zich af of ze aangifte moet doen. Wie kan ze in vertrouwen
nemen? En wie spreekt de waarheid? Grenzeloos is een verhaal over seksueel overschrijdend gedrag, schuld en grenzen
respecteren. Nee. Is. Nee.

Schrijver: Simoen, Jan

Titel: Ik ben Alice (Young Adult)

Pagina’s: 228

Beschrijving:
Alice zit in het laatste jaar van de middelbare school. Voor iedereen lonkt het echte leven, maar niet voor Alice. Ze is er zeker van
dat ze te dom is om te gaan studeren en ze heeft helemaal geen zin om volwassen te worden. Alice valt steeds meer af, maar een
eetprobleem ziet ze niet aankomen. En wat anorexia betekent weet ze al helemaal niet, ze weet niet eens hoe je dat woord spelt!
Haar leven dreigt te ontsporen wanneer ze dons op haar armen krijgt en niet meer menstrueert. Als het zo doorgaat zal ze
opgenomen moeten worden, maar ze vindt haar dunne benen eigenlijk wel mooi. Ze bindt de strijd aan met de diëtiste, met de
weegschaal, met de hele wereld eigenlijk.

Schrijver: Soes, Jelmer

Titel: Lichaam van licht (Young Adult)

Pagina’s: 256

Beschrijving:
Na zijn middelbare schoolexamen gaat Jonas studeren en op kamers wonen. Dat lijkt heel goed te gaan, maar hij besteedt ook
steeds meer tijd aan gamen. Hij wordt hoe langer hoe beter in het spelen van The Rift en voelt zich in de virtuele wereld meer thuis
dan in de echte. Hij verwaarloost zijn studie, gaat niet meer naar zijn ouderlijk huis en liegt tegen iedereen om hem heen om maar
door te kunnen gamen. Een doorbraak als profgamer ligt binnen handbereik, dus waarom zou hij ’s nachts nog slapen?

Schrijver: Stoffels, Maren

Titel: Ik moet dit doen

Pagina’s: 176

Beschrijving:.
Toegankelijke jeugdroman over jongeren met een dwangstoornis.
Simon heeft een dwangstoornis. Hij moet altijd alles controleren en ontwijkt bepaalde getallen. Tijdens een dwang-kamp leert hij
Jasmin kennen, een meisje met extreme smetvrees. Als Jasmin wegloopt, is Simon de enige die haar kan vinden. Alleen moet hij
daarvoor wel eerst zijn eigen dwang opzijzetten…

Schrijver: Stoop de, Chris

Titel: Het boek Daniël

Pagina’s: 256

Beschrijving:.
In een uithoek van het land, waar het platteland nog enigszins standhoudt, brandt de oude vierkantshoeve van Chris de Stoops
oom Daniel af. In het puin wordt het lijk van de bejaarde boer aangetroffen. In de daaropvolgende weken wordt een jeugdbende
opgerold, die ervan verdacht wordt Daniel vermoord te hebben.
De Stoop, geschokt door de dood van zijn oom, pleit zelf namens de familie in de rechtszaak. Na het proces gaat hij nog een stapje
verder: hij gaat de confrontatie aan met de jonge daders.
In Het boek Daniel vertelt hij op aangrijpende wijze hoe twee verschillende werelden samenkomen. Hij zoekt gerechtigheid voor
een oude boer voor wie niemand nog wil opkomen, maar ontrafelt ook wat er broeit in hangjongeren die lak hebben aan alles en
iedereen.
Een liefdevol, meeslepend en waargebeurd verhaal – een oefening in empathie die nog lang in het hoofd van de lezer zal
nawerken.

Schrijver: Tegenbosch, Budy

Titel: Match (Young Adult)

Pagina’s: 224

Beschrijving:.
Vanaf het moment dat Jim voor het eerst op het voetbalveld staat, weet hij dat hij er thuishoort. Met succes doorloopt hij de
jeugdopleiding van PSV en als hij zeventien is, krijgt hij tijdens zijn zomervakantie in Zeeland bericht dat hij eindelijk mee mag op
trainingskamp. Voor Jim en zijn beste vriend Jabbar is dit de kans om het tot de A-selectie te schoppen. Het is precies waar hij al
die jaren zo hard voor heeft getraind. Als zijn klasgenoot Lola ook nog langskomt op de camping, kan de zomer niet meer stuk.
Maar wanneer ze weer thuis zijn, blijft er van dat geweldige gevoel weinig meer over.

Schrijver: Vendel, Edward vd

Titel: Kankerkampioenschap voor junioren (Young Adult) Pagina’s: 215

Beschrijving:.
Max is vijftien als ontdekt wordt dat hij kanker heeft. Vanaf dat moment springt hij in de strijdhouding: dit gaat hij overleven. Hoe
hem dat lukt vertelt hij in dit boek – alsof hij tegenover je zit. Max’ verhaal is grappig, maar ook intiem en eerlijk. Hij neemt je mee
naar feesten en chemokuren, naar het voetbalveld en naar de stilte van de nacht. Of, zoals Max zelf zegt: ‘Er komt bloed in voor en
het gaat flink stinken. Maar er is ook vriendschap en liefde en zo. Ik vertel het hele verhaal, ik vertel alles wat er gebeurd is. Ik weet
nu dat dat belangrijk is.’

Schrijver: Werf, Gerwin v.d.

Titel: Een onbarmhartig pad (Literaire roman)

Pagina’s: 232

Beschrijving:.
In ‘Een onbarmhartig pad’ van Gerwin van der Werf pikken Tiddo en Isa een lifter op tijdens een reis door IJsland. De lifter raakt
bevriend met het stel en reist langer mee dan gepland. Maar als Tiddo hem in een opwelling een geheim toevertrouwt dat als een
bom onder zijn huwelijk met Isa ligt ziet Tiddo in dat hij de lifter moet afschudden. Dat leidt tot een wilde tocht over een van de
gevaarlijkste wegen ter wereld. ‘Een onbarmhartig pad’ is een razendspannende roadnovel over een man die tot het uiterste gaat
om te behouden wat hij eigenlijk al kwijt is.

Schrijver: Werf, Gerwin v.d.

Titel: Strovuur (Literaire roman)

Pagina’s: 248

Beschrijving:.
In ‘Strovuur’ van Gerwin van der Werf besluit de zeventienjarige Fay aan het einde van een bloedhete zomer om met haar neef
Elvin naar Parijs te reizen. Fay draagt een groot verdriet met zich mee, Elvin heeft een kort lontje, zijn Mitsubishi Sapporo heeft zijn
beste tijd gehad. Ze komen dan ook al snel in de problemen: een hoop pech en vreemde ontmoetingen op het sinistere Vlaamse
en Franse platteland maken van de reis een beproeving. Als Fay een zestiende-eeuws koorboek uit een klooster steelt, dreigt de
boel te escaleren. Maar wat gebeurt er echt en wat zit er in Fays hoofd? ‘Strovuur’ is een roadnovel met de bravoure van de jeugd.

Schrijver: Wiel, Rein v.d.

Titel: Amir (Young Adult)

Pagina’s: 184

Beschrijving:.
Zijn moeder begrijpt hem niet, zijn leraren doen moeilijk en op een dag staat zelfs de politie voor de deur. De twaalfjarige
Amsterdamse Amir, zoon van een Nederlandse moeder en een verdwenen Afghaanse vluchteling, drijft iedereen tot wanhoop. Zijn
moeder is zelfs bang dat hij radicaliseert.
Van school moet Amir opschrijven hoe hij over zichzelf en de mensen om hem heen denkt. Dat verslag sleept ons mee in de
spannende zoektocht naar zijn vader.

Schrijver: Wijdeven, Herman v.d.

Titel: Leugenaar, leugenaar (Young Adult)

Pagina’s: 192

Beschrijving:.
Op de ochtend van haar dertiende verjaardag ontdekt Charlie dat haar vader voorgoed is vertrokken. Ze voelt zich bedrogen en in
de steek gelaten. Aan haar moeder heeft ze niets. Haar vriendin praat liever over iets anders. En in de klas haalt Kat haar het
bloed onder de nagels vandaan. Tot overmaat van ramp moet Charlie naar een ‘praatdokter’, omdat ze zo moeilijk ‘uit haar schulp
komt’. Charlie voelt zich steeds verder in het nauw gedreven. Op de dag dat er brand uitbreekt op school, ontstaat er kortsluiting in
haar hoofd. Ze maakt een keuze die het leven van iedereen om haar heen overhoop haalt.

Schrijver: Yoon, Nicola

Titel: Alles wat je lief is (Young Adult)

Pagina’s: 320

Beschrijving:
Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet buiten is geweest. De enige mensen die ze ziet zijn
haar moeder en verpleegster Carla. Tot er een nieuwe jongen naast haar komt wonen: Olly. Hun vriendschap begint online, maar
algauw is dat niet meer genoeg. Een verhaal over het verlangen naar het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten
voor de liefde.

Schrijver: Zwigtman, Floortje

Titel: Vlam (Young Adult)

Pagina’s: 448

Beschrijving:.
Christian Duses eerste dag op de Isola-universiteit begon niet goed. Dat hij de tram gemist had, was zijn eigen schuld geweest,
maar de rest was beschikt door een hogere macht. Zijn zus Una had het op God gehouden, zijn beste vriend Chaim op satan. Ze
wisten alle drie dat het eigenijk Roxane Tron was geweest. De 18-jarige Roxane Tron is de dochter van Dux Tron, dictator van het
eiland Chimeria. Ze groeit onbezorgd en gelukkig op en heeft geen idee wat er zich in haar land afspeelt. Aan de nieuwste films en
muziek uit het westen heeft ze geen gebrek: haar oudere, rebelse broer Axis smokkelt van alles de grens over. Christian Duse
speelt samen met zijn zussen Una en Marina, broer Rafael en vriend Chaim in een band. Hij wil niet al te veel nadenken over de
onderdrukking en armoede op Chimeria en stort zich liever op het maken van muziek of het tekenen van strips. Maar dat verandert
wanneer Roxane zijn pad kruist en verliefd op hem wordt. Christian kan de dochter van de dictator onmogelijk iets weigeren, en
langzaam maar zeker wordt hij meegezogen in een wereld van verraad, leugens en geweld...

Schrijver: David Christian

Titel: Big History

Pagina’s: 416

Beschrijving:
Nederlandse versie.
Wat zou er gebeuren als we al onze huidige wetenschappelijke kennis zouden samenvoegen tot één samenhangend verhaal over
onszelf en onze plek in het universum? Dit was het uitgangspunt van David Christian bij het creëren van een totaal nieuw
wetenschapsveld: big history. Wetenschappers uit verschillende disciplines (zoals sterrenkunde, geologie, psychologie, biologie,
geschiedenis en vele andere) werkten intensief samen om het allesomvattende en meeslepende verhaal van onze
ontstaansgeschiedenis te reconstrueren. Het leidde tot dit boek, waarin we via 8 kritieke omslagpunten die de wereld hebben
gevormd worden meegenomen door de afgelopen 13,8 miljard jaar. Oftewel, dankzij Big History wordt het grote plaatje nu voor het
eerst zichtbaar. Dit boek maakt het mogelijk om te bevatten wie we zijn, waar we vandaan komen én wat ons te wachten staat.

Schrijver: David Christian

Titel: Big History

Pagina’s: 416

Beschrijving:
Engelse versie.
David Christian, creator of Big History ('My favourite course of all time' Bill Gates), brings us the epic story of the universe and our
place in it, from 13.8 billion years ago to the remote future 'Nails home the point: Life is a miracle ... A compelling history of
everything' Washington Post 'Spectacular' Carlo Rovelli How did we get from the Big Bang to today's staggering complexity, in
which seven billion humans are connected into networks powerful enough to transform the planet? And why, in comparison, are our
closest primate relatives reduced to near-extinction? Big History creator David Christian gives the answers in a mind-expanding
cosmological detective story told on the grandest possible scale. He traces how, during eight key thresholds, the right conditions
have allowed new forms of complexity to arise, from stars to galaxies, Earth to homo sapiens, agriculture to fossil fuels. This last
mega-innovation gave us an energy bonanza that brought huge benefits to mankind, yet also threatens to shake apart everything
we have created. 'Rather like the Big Bang, the book is awe-inspiring ... Superb' The Times 'With fascinating ideas on every page
and the page-turning energy of a good thriller, this is a landmark work' Sir Ken Robinson, author of The Element

