
 

NEDERLANDS 

 Schrijver: Bervoets, Hanna            Titel: Alles wat er was (literaire roman)            Pagina’s: 256 

Beschrijving: 

Acht mensen komen op een zondag in een schoolgebouw samen voor de opnamen van een 

wetenschapsprogramma. Maar die worden nooit gemaakt. Want plotseling klinkt er een knal. Op bevel van de 

autoriteiten gaan ramen, deuren en gordijnen dicht. En ze blijven dicht. Eerst dagen, dan weken. Door de ogen van tv-

redactrice Merel zien we hoe de groep probeert zich staande te houden in een nieuwe wereld. Een wereld van 

duisternis en isolatie. Van slapen op een gymmat en tien korrels rijst per dag. Naarmate de voedselvoor raden verder 

slinken, lopen de spanningen tussen de schoolbewoners steeds hoger op. Als alles wat er was er niet meer is, wat is 

dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap? 

 

 Schrijver: Boersma, Marelle           Titel: Moederziel (thriller)                                 Pagina’s: 320 

Beschrijving: 

Myrna,de moeder van Josje,lijdt aan ms. Toch lacht het leven haar toe, als er een nieuwe liefde om de hoek komt 
kijken. Maar dan trekt haar dochter Josje bij haar in en neemt al snel het hele huishouden over. De familieband wordt 
te stevig aangetrokken. Myrna raakt in een onmogelijke positie die nog wordt verergerd als haar buurvrouw dood 
gevonden wordt. Wie kan ze nog vertrouwen?  
 
 

   Schrijver: Giordano, Paolo               Titel: Het menselijk lichaam (roman)                 Pagina’s: 350 

Beschrijving:  

Alessandro Egitto voelt zich vanaf zijn geboorte door zijn veeleisende ouders in de schaduw gesteld van zijn oudere 
zus. Nu hij volwassen is, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met pijnlijke herinneringen aan de wijze waarop zijn 
veeleisende ouders het zelfvertrouwen van hun beide kinderen langzamerhand hebben afgebroken. Alessandro werkt 
als legerarts in Afghanistan. Samen met hem zijn duizenden soldaten uitgezonden, allen jongemannen die een 
verleden met zich meedragen. Wat brengt hen ertoe om hun leven in de waagschaal te stellen? En wat doet het met 
hun jonge geesten om te leven zonder hun vrouwen en geliefdes, en om de dood voor het eerst zo bewust in de ogen 
te kijken? Met een weergaloos psychologisch inzicht beschrijft Giordano hoe naïeve jongens door de harde 
werkelijkheid gedwongen worden verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor andere mensen en voor hun 
daden.  
 
 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/hanna-bervoets/alles-wat-er-was-e-book/9789025441012?Custom=1&ProductID=12961109
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/marelle-boersma/moederziel/9789461090652?Custom=1&ProductID=11080683


 

 Schrijver: Japin, Arthur                 Titel: Maar buiten is het feest (roman)               Pagina’s: 310 

Beschrijving: 

Wanneer een succesvolle en geliefde zangeres een rechtszaak aanspant om een jong meisje uit handen van een 
verkrachter te houden, dreigen aangrijpende gebeurtenissen uit haar eigen verleden openbaar te worden. Met de 
confrontatie in de rechtszaal zet zij zowel haar privacy en carrière als haar liefde op het spel. 
Onder druk van de dreigende publiciteit komen herinneringen boven aan haar jeugd, waarin zij niet alleen zelf 
misbruikt werd maar ook onophoudelijk bekeken en begluurd. In plaats van zich voor alle blikken te verbergen, kiest 
zij voor zichzelf en besluit het tegenovergestelde te doen: om zichzelf en haar zusjes te redden, gaat zij de strijd aan 
met haar tirannieke stiefvader en treedt juist voor iedereen goed zichtbaar naar buiten. 
Er zijn maar twee plekken waar je niets kan overkomen. Wij hebben dat al jong geleerd. Helemaal veilig ben je óf 
weggeborgen in het donker, zodat geen mens je zien kan, óf in het volle licht van de schijnwerpers, waar niemand je 
kan missen. 
 

   Schrijver: Lubach, Arjen                Titel: IV (thriller)                                                  Pagina’s: 318 

Beschrijving: 

Een moord. Een staatsgeheim. Een ijzingwekkende achtervolging. Wanneer Elsa op haar vakantieadres in Zuid-
Frankrijk hoort dat haar vader is vermoord, neemt ze direct het eerste vliegtuig terug naar Nederland. Eenmaal in 
Amsterdam ontdekt ze dat haar vader, een emeritus hoogleraar, een groot staatsgeheim op het spoor was, waarvan 
het uitlekken onvoorstelbare gevolgen zou hebben. Met de hulp van Maarten van Eck, de beroemde 
televisieprofessor, besluit Elsa door te gaan waar haar vader is gebleven. Wat hebben de geschriften van Cicero met 
het geheim te maken? En wie is toch de mysterieuze Vier? Terwijl ze op de hielen wordt gezeten door politie én 
moordenaars, volgt er een ijzingwekkende achtervolging van 24 uur, een rit die leidt van Amsterdam, via de Noord-
Hollandse duinen, naar Zuid-Frankrijk. 

 
 

 Schrijver: Pauw, Marion de                  Titel: De wilden (roman)                               Pagina’s: 301 

Beschrijving: 
Nani leidde een volmaakt leven, maar een faux pas heeft alles op scherp gezet. Om haar gezin in kalmer vaarwater te brengen 
boekt ze voor zichzelf een reis naar Panama. Daar, diep in de jungle, neemt ze een tweede verkeerde beslissing die haar bijna het 
leven kost.  
Ze heeft de moed al opgegeven als ze toch nog gered wordt en bij een indianenstam terechtkomt. Zonder geld, telefoons, ijskasten 
en stress leiden de indianen een leven dat in groot contrast staat met het Amsterdamse leven dat Nani kent. Met vallen en opstaan 
maakt ze zich de gebruiken van de stam eigen en leert ze wat geduld is, maar ook waarom ze niet in de schemering in de rivier 
moet gaan zwemmen. De enige die niet blij is met haar komst is de sjamaan van het dorp. In zijn jeugd werd hij meegenomen door 
de missionarissen en hij weet waartoe de "witte mensen" in staat zijn. 
Terwijl Nani geleidelijk zijn vertrouwen wint, dient een nieuwe bedreiging zich aan: de beschaving rukt op, in de vorm van 
ambtenaren en bulldozers. Voor Nani tijd om te beslissen waar ze thuishoort en wat werkelijk de moeite waard is om voor te 
vechten. De wilden is een ontroerende en meeslepende roman over de botsing tussen verschillende culturen, over de beleving van 
tijd en over de vraag waar het in het leven om draait. 

http://www.bol.com/nl/p/maar-buiten-is-het-feest/9200000002208142/
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/arjen-lubach/iv/9789057595844?Custom=1&ProductID=12671157
http://www.bol.com/nl/p/de-wilden/9200000009921766/


 
 

  Schrijver: Meer, Myrthe van der         Titel: PAAZ (literaire roman)                        Pagina’s: 347  

Beschrijving: 

Als Emma van de ene op de andere dag opgenomen wordt op de paaz, weet ze één ding zeker: hier is een fout 
gemaakt. Ze heeft namelijk een leuke baan, een geweldige vriend en een goed leven, dus dat ze dood wil kan dan 
toch geen probleem zijn? Het is het begin van Emma's zoektocht door de absurde wereld van de psychiatrische 
kliniek met al haar regels, pillen en diagnoses - een zoektocht naar de uitgang, maar boven alles een zoektocht naar 
zichzelf. Tijdens haar reis langs vreemde patiënten en nog vreemdere therapeuten, depressieve kerstballen en 
onverwachte vriendschappen, begint Emma te beseffen dat ze hier niet voor niets zit, en dat zij de enige is die kan 
bepalen of, maar vooral ook hóé ze ooit de paaz weer verlaat. 
 
 
 

   Schrijver: Snel, Patricia                         Titel: De expat (thriller)                              Pagina’s: 251 

Beschrijving: 

Julia leidt samen met haar man Paul een luxe expatleven in het dynamische Singapore. Paul gaat steeds meer op in 
zijn werk en het lukt Julia maar niet haar eigen carrière weer op te pakken. Haar zorgeloze leven komt op zijn kop te 
staan door de ontmoeting met haar nieuwe, excentrieke overbuurman Dave. Wanneer zijn maid op verdachte wijze 
om het leven komt en Julia zelf doelwit wordt, zet ze alles op alles om de waarheid te achterhalen.  
 
 
 

  Schrijver: Stap, Sophie van der   Titel: Meisje met negen pruiken (literaire roman)  Pagina’s: 223 

Beschrijving: 

‘Ik ben ziek, heb kanker en ga misschien dood. Maandag begint er een nieuw, onzeker leven voor mij. Vanaf 
maandag lig ik 54 weken aan het infuus. Dat is het enige zekere dat ik nog heb.’ Sophie van der Stap, het meisje met 
negen pruiken, heeft haar leven tijdens deze 54 weken beschreven. Openhartig én met humor vertelt ze over dokter s 
- intriges en geroddel van zusters, kaal worden en wenkbrauwen stiften, daten en verliefd zijn op dokter K, pruiken 
shoppen en dansen in nachtclubs, maar ook over de gewenning, haar onzekerheden, haar angst en de dood. Meisje 
met negen pruiken bezorgt je kippenvel en zet je aan het denken en aan het relativeren, maar bovenal laat het boek 
zien dat Sophie meer is dan een kankerpatiënte.  
 
 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/myrthe-van-der-meer/paaz/9789044336672?Custom=1&ProductID=11093281
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/patricia-snel/de-expat/9789049954093?Custom=1&ProductID=12589034
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/sophie-van-der-stap/meisje-met-negen-pruiken/9789044615289?Custom=1&ProductID=10370084


 Schrijver:  Vermeer, Suzanne             Titel: Het chalet (Thriller)                                Pagina’s: 184 

Beschrijving: 

Hartsvriendinnen Annelies en Sara kennen elkaar al sinds de basisschool. Annelies en haar man Wim willen graag 

kinderen, maar het lukt Annelies niet om zwanger te worden. Hoe meer mislukte pogingen, hoe verbetener Annelies 

wordt. Wanneer Wim in een dronken bui vreemdgaat is dat voor Annelies een teken dat ze hun leven drastisch om 

moeten gooien: zij en Wim vertrekken naar IJsland om daar een Bed & Breakfast te beginnen. Een tijd na hun vertrek 

nodigen ze Sara en haar nieuwe vriend uit om de vakantie op IJsland door te brengen. Sara verheugt zich er enorm 

op om eindelijk weer eens goed met haar vriendin bij te praten. Ondanks het hartelijke weerzien merkt ze dat er toch 

nog spanningen zijn in het huwelijk van Annelies. Er gebeuren vreemde dingen. Wanneer Wim hen de stuipen op het 

lijf jaagt met een eng verhaal, probeert Sara zich daar niets van aan te trekken. En dan verdwijnt het kamermeisje. 

 

 Schrijver: Visser, Judith                Titel: Zeemanskruid (Literaire Thriller)           Pagina’s: 269 

Beschrijving: 

Ursula Klein is leuk, blond en single. Iedere ochtend jogt ze met haar broer over de Erasmusbrug om daarna als 

rechercheur bij de Rotterdamse politie aan het werk te gaan.  

Maar wie is de maniakale tegenspeler van Ursula die levenloze en naakte lichamen van afgedankte vrouwen in de 

Rotterdamse straten achterlaat? Vanaf het moment dat ook haar broer ongewild betrokken raakt bij deze zaak is 

Ursula niet meer te stuiten en is ze gedwongen haar eigen grenzen steeds opnieuw te verleggen. Kan ze nog iemand 

vertrouwen?  

Zeemansbruid is een soms choquerende thriller en een adembenemende cocktail van psychologische spanning en 

gewelddadige liefde. 

 

 Schrijver: Wieringa, Tommy           Titel: Dit zijn de namen (Literaire roman)         Pagina’s: 276 

Beschrijving: 

Een grensstad in de steppe. Uit de vlakte duikt een groep verwilderde vluchtelingen op. Ze veroorzaken angst en 

onrust in de stad. Als Pontus Beg, commissaris van politie, ze laat oppakken, wordt in hun bagage het bewijs van een 

misdaad gevonden. Beg ontrafelt de geschiedenis van hun helletocht, die gaandeweg verweven raakt met de 

ontdekking van het verhaal over zijn eigen afkomst. De ontmoeting met een oude rabbijn, de laatste Jood van de stad, 

leert hem de waarheid kennen over zichzelf. 

 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/suzanne-vermeer/het-chalet/9789400501980?Custom=1&ProductID=11052112
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/judith-visser/zeemansbruid/9789401600033?Custom=1&ProductID=10837236
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/tommy-wieringa/dit-zijn-de-namen/9789023472698?Custom=1&ProductID=11287739


 

JEUGD 

 Schrijver: Flanagan, John                   Titel: De Grijze Jager                                     Pagina’s: 285 

Beschrijving: 

Voor de fans van The Lord of the Rings en Harry Potter. Terwijl men zich in het koninkrijk van Araluen voorbereidt op 
de oorlog tegen Morgarath, vergezellen Will en Arnaut de Grijze Jager Gilan op een missie naar Celtica. De dorpen in 
Celtica blijken uitgestorven te zijn. Alleen het uitgehongerde meisje Evanlyn kan hun vertellen waarom: Morgarath 
heeft zijn leger van Wargals gestuurd om de Celten te onderwerpen. Gilan keert direct huiswaarts om dit nieuws aan 
de koning over te brengen. Intussen ontdekken Will, Arnaut en Evanlyn de werkelijke redenen van Morgaraths 
handelen: alles wijst op een verrassingsaanval op het koninkrijk. Zullen de vrienden dit onheil weten te voorkomen? 
De Brandende Brug is het tweede deel in een spannende serie over Will en zijn vrienden van Kasteel Redmont. 
Eerder verscheen De Ruïnes van Gorlan. 

 

 Schrijver: Grant, Michael                  Titel: BZRK                                                           Pagina’s: 296 

Beschrijving: 

Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld zonder wreedheden. Het begin van 
een ware utopie ligt in hun handen. Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is 
angstaanjagend. Met microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs de hersenen van alle 
mensen, zodat de wereld als één brein zal functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen 
liggen van de twee broers. De guerrillagroep BZRK weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen 
dat hun utopie werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met 
biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de Armstrongs aan en proberen zo de mensheid te redden. 
 
 
 

 Schrijver: Loon, Paul van                 Titel: De sekte van de Cobra                            Pagina’s: 190 

Beschrijving: 

Kiezel slaat op de vlucht als een duistere man hem wil ontvoeren. In de stad ontmoet hij Jessie. Zij is op zoek naar 
haar broer, die zich heeft aangesloten bij een geheimzinnige sekte.  
Al snel blijkt dat de kwaadaardige Korg niet de enige is die achter Kiezel aan zit. Wie is de man met de pigmentvlek, 
die beweert dat Kiezel een sjamaan is en een belangrijke opdracht heeft?  
Als Jessie wordt ontvoerd, weet Kiezel dat hij zijn pas ontdekte magische krachten moet aanspreken. Maar is hij daar 
al wel klaar voor? 
 
 
 

http://www.bol.com/nl/p/de-grijze-jager-2-de-brandende-brug/1001004007139254/
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/michael-grant/bzrk/9789000312832?Custom=1&ProductID=11023493
http://www.bol.com/nl/p/de-sekte-van-de-cobra/9200000006516968/


 

  Schrijver: Vreeswijk, Helen                 Titel: Leugens                        Pagina’s: 334   

Beschrijving: 

Leugens vertelt het verhaal van Alfred. Zijn vader is bedrijfsleider, zijn moeder maakt carrière. Ogenschijnlijk een 
gewoon gezin, maar dagelijks zien en horen Alfred en zijn zus hoe hun moeder mishandeld wordt. Alfred hoopt maar 
één ding: dat zijn vader snel oprot en dat hij niet op hem gaat lijken. 
Op een dag krijgt Alfred verkering. het meisje wordt een obessie, hij is bang haar te verliezen. Omdat hij vaak getuige 
is van geweld, verandert hij van slachtoffer in dader. Na een uitbarsting verbreekt zijn vriendin de relatie. Alfred draait 
door en legt de schuld bij zijn vader. Hij wil wraak. Intussen heeft zijn moeder na jaren van geweld besloten te 
scheiden. Dat is niet naar de zin van haar man. Ook hij wil wraak. 
 
 

  Schrijver: Wallis de Vries, Mel                Titel: Klem (thriller)                                   Pagina’s: 266   

Beschrijving: 

Op schoolreisje naar Vlieland! Alle ingrediënten voor een leuke trip zijn aanwezig. Maar dan gaat het vreselijk mis: 
een van de leerlingen wordt gewurgd in de duinen gevonden. De groep is lamgeslagen.  
Voor het politieonderzoek mag niemand van het eiland af; steeds meer feiten komen aan het licht. Bijna iedereen lijkt 
een motief te hebben. En bijna niemand lijkt de waarheid te spreken. Vriendschappen komen onder druk te staan, en 
langzaam verandert het verblijf in een regelrechte hel. 
 
 

 

ENGELS 

 
 

   Schrijver: Brody, Jessica                       Titel: Unremembered                                Pagina’s: 302   

Beschrijving: 

Sixteen-year-old Jena is the only survivor of an explosion on a plane. She wakes up in hospital to find that she has no 
memory. The only clue to her identity is a mysterious boy who claims she was part of a top-secret science experiment. 
The only adult she trusts insists that she shouldn’t believe anything that anybody tells her. 
In a tense and pacy novel exploding with intrigue and action, Jena must work out who she is and where she came 
from. Eventually she will learn that the only thing worse than forgetting her past is remembering it 
 
 
 
 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/helen-vreeswijk/leugens/9789460412875?Custom=1&ProductID=12161619
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/mel-wallis-de-vries/klem/9789026133435?Custom=1&ProductID=10936159
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/jessica-brody/unremembered/9781447221173?Custom=1&ProductID=13349881


 
 

   Schrijver: Dahlquist, G.W.                       Titel: Chemickal Marriage                        Pagina’s: 514   

Beschrijving: 

If HBO are looking for a project to follow Game of Thrones, they need seek no further ...an epic . ( Scotsman ). The 
adventure continues in G.W. Dahlquist's The Chemickal Marriage , the follow up to the popular The Glass Book of 
Dream Eaters and The Dark Volume . Miss Temple, young, wealthy and far away from home, never wanted to be a 
heroine. Yet her fiance is dead (admittedly, by her own hand), her companions slain and her nemesis, the terrifyingly 
wicked Contessa Lacquer-Sforza, escaped. It falls on her tiny shoulders to destroy a deadly cabal whose alchemy 
threatens to enslave the world. Miss Temple plots her revenge. But Dr Svenson and Cardinal Chang are alive, barely - 
their bodies corrupted by the poisonous blue glass. Wounded and outnumbered, Miss Temple, Dr Svenson and 
Cardinal Chang pursue their enemies through city slums and glittering palaces as they fight to prevent the cabal's 
crushing dominion and unholy marriage between man and machine. Dahlquist's rip-roaring adventure sees an 
assassin, an heiress and a surgeon battle against the world's most unholy evil, in their final quest. 
 
 
 

   Schrijver: Martel, Yan                               Titel: Life of PI                                          Pagina’s: 428   

Beschrijving: 

One boy, one boat, one tiger... 
After the tragic sinking of a cargo ship, a solitary lifeboat remains bobbing on the wild, blue Pacific. The only survivors 
from the wreck are a sixteen year-old boy named Pi, a hyena, a zebra (with a broken leg), a female orang-utan and a 
450-pound Royal Bengal tiger. 
 
 
 

 Schrijver: Riordan, Rick                   Titel: The lost Hero (Heroes of Olympus)             Pagina’s: 550                           

Beschrijving: 

Old Enemies A waken as  Camp Half-Blood & apos’s new arrivals prepare for war When Jason, Piper and Leo crash 
land at Camp Half-Blood, they have no idea what to expect. Apparently this is the only safe place for children of the 
Greek Gods - despite the monsters roaming the woods and demigods practising archery with flaming arrows and 
explosives. But rumours of a terrible curse - and a missing hero - are flying around camp. It seems Jason, Piper and 
Leo are the chosen ones to embark on a terrifying new quest, which they must complete by the winter solstice. In just 
four days time. Can the trio succeed on this deadly mission - and what must they sacrifice in order to survive? 
 
 
 
 
 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/gordon-dahlquist/chemickal-marriage/9780670921638?Custom=1&ProductID=10523417
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/yann-martel/life-of-pi/9780547848419?Custom=1&ProductID=9734146
https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/rick-riordan/heroes-of-olympus/9780141965550?Custom=1&ProductID=10871407


 
 
 

 Schrijver: Riordan, Rick                 Titel: The Mark of Athena (Heroes of Olympus)    Pagina’s: 528 

Beschrijving: 

Annabeth is terrified. Just when she’s about to be reunited with Percy—after six months of being apart, thanks to 
Hera—it looks like Camp Jupiter is preparing for war. As Annabeth and her friends Jason, Piper, and Leo fly in on the 
Argo II, she can’t blame the Roman demigods for thinking the ship is a Greek weapon. With its steaming bronze 
dragon masthead, Leo’s fantastical creation doesn’t appear friendly. Annabeth hopes that the sight of their praetor 
Jason on deck will reassure the Romans that the visitors from Camp Half-Blood are coming in peace. 
And that’s only one of her worries. In her pocket Annabeth carries a gift from her mother that came with an unnerving 
demand: Follow the Mark of Athena. Avenge me. Annabeth already feels weighed down by the prophecy that will send 
seven demigods on a quest to find—and close— the Doors of Death. What more does Athena want from her? 
Annabeth’s biggest fear, though, is that Percy might have changed. What if he’s now attached to Roman ways? Does 
he still need his old friends? As the daughter of the goddess of war and wisdom, Annabeth knows she was born to be 
a leader, but never again does she want to be without Seaweed Brain by her side. 
Narrated by four different demigods, The Mark of Athena is an unforgettable journey across land and sea to Rome, 
where important discoveries, surprising sacrifices, and unspeakable horrors await. Climb aboard the Argo II, if you 
dare... 
 
 

 

DUITS 

 

Schrijver: Kuhn, Krystyna                 Titel: Das Tal - Das Spiel                                       Pagina’s: 264  

Beschrijving: 
Doch seltsame Dinge gehen in dem abgeschlossenen Tal vor sich: Warum ist der Ort nicht auf Google Earth zu 
finden? Was hat es mit der Gruppe Jugendlicher auf sich, die Mitte der 70er in den Bergen verschwanden? Julia und 
ihre Clique sind ahnungslos, als sie ihr erstes College-Jahr beginnen. Doch sie werden bald herausfinden, dass im Tal 
nichts ist, wie es scheint. Und dass sie alle nicht ganz zufällig an diesem Ort sind. 
Eine hippe Einweihungsparty im Bootshaus: So feiern die Freshmen ihre Ankunft im Grace College. Doch dann 
beobachtet der stille Robert das Unfassbare: Ein Mädchen läuft in tiefer Nacht in den See. Sie wird von einem 

merkwürdigen Strudel erfasst und ertrinkt. Robert versucht zu helfen ߝ doch er hat keine Chance. Am nächsten 

Morgen glaubt ihm niemand seine Geschichte, obwohl tatsächlich ein Mädchen spurlos verschwunden ist. Aber 
Angela kann nicht in den See gelaufen sein. Denn Angela sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://webshop.libris.nl/Webshop/Product.aspx/rick-riordan/heroes-of-olympus/9780141967561?Custom=1&ProductID=12336070


FRANS 

 

 Schrijver:  Aventin, Christine         Titel: Le coeur en poche                                       Pagina’s: 184 

Beschrijving: 

Alexandra a quinze ans. 
Elle vit avec sa mère, Véronique, qui exerce le plus vieux métier du monde au FunnyGirls sous la férule du beau 
Gérard. D'un côté, le lycée, les copains, les études et les premières amours. De l'autre, l'univers nocturne de la 
prostitution. Entre les deux, Alexandra a construit son propre monde de rêves, d'espoirs, de rires. Et c'est le drame : 
Véronique meurt, assassinée par son souteneur. Douée d'une prodigieuse vitalité, Alexandra rassemble forces et 
bagages pour s'en aller chercher le seul être qui lui reste : son père, inconnu, mystérieux, qu'elle aime déjà... Quand 
elle a écrit Le cur en poche, Christine Aventin avait l'âge de l'héroïne… 
 

 

 Schrijver: Claudel, Philippe             Titel: La petite fille du Monsieur Linh                Pagina’s: 159 

Beschrijving: 

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre, nemportant avec lui quune petite valise 
contenant quelques vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays. Dans ses bras, repose 

un nouveau-né. Les parents de lߝenfant sont morts et Monsieur Linh a décidé de partir avec Sang diû, sa petite fille. 

Après un long voyage en bateau, ils débarquent dans une ville froide et grise, avec des centaines de réfugiés. 
Monsieur Linh a tout perdu. Il partage désormais un dortoir avec dautres exilés qui se moquent de sa maladresse. 
Dans cette ville inconnue où les gens signorent, il va pourtant se faire un ami, Monsieur Bark, un gros homme 
solitaire. Ils ne parlent pas la même langue, mais ils comprennent la musique des mots et la pudeur des gestes. 
Monsieur Linh est un cur simple, brisé par les guerres et les deuils, qui ne vit plus que pour sa petite fille. Philippe 
Claudel accompagne ses personnages avec respect et délicatesse. Il célèbre les thèmes universels de lamitié et de la 
compassion. Ce roman possède la grâce et la limpidité des grands classiques. 
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 Schrijver: Nooteboom, Cees                  Titel: De roeiers van Port Dauphin                 Pagina’s: 190                                                                                       
Beschrijving: 

In De roeiers van Port Dauphin zijn Nootebooms reportages over al zijn Afrikaanse reizen bijeengebracht. Een must 
voor iedere liefhebber van de meester van het reisverhaal. 
Cees Nooteboom reist in een bus door het Marokko van een halve eeuw geleden. Naast hem zit een man in djellaba 
met een geweer en een kalfskop op schoot. Vijftig jaar later ziet hij vanaf de reling van een Duits schip hoe in de buurt 
van Madagascar een groep mannen in prauwen tegen een halve storm in roeit om in de buurt van het schip te komen. 
Tussen die twee data bevindt zich een leven van reizen en schrijven, vaak ver van Europa. Timboektoe, Mauritius, 
Kaap Agulhas, Ouarzazate, Gambia, Bamako, plaatsen ver weg, gezien en opgeschreven. 
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