Schrijver: Aalten, Thomas van

Titel: De schuldigen (roman)
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Beschrijving:
Orson Löwestein, zoon van een bankier en een ijdele alcoholiste, ontvlucht op jonge leeftijd de ouderlijke villa. Zijn
ouders worstelen met de problemen van de moderne elite: vader Bertrand ontspoort in de financiele crisis, moeder
Sheila stort zich na detoxsessies en cruisetochten op klinieken voor plastische chirurgie. De westerse luxeproblemen
bereiken een hoogtepunt in een gruwelijke aanslag op het Burj Al Arab-hotel in Dubai, het enige zevensterrenhotel ter
wereld. De daders komen uit verrassende hoek.
De schuldigen toont de gevolgen van megalomaan consumptiegedrag en doorgedraaid casinokapitalisme voor een
gezin dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw zo hoopvol werd gesticht. Het is een originele roman over
wreedheid, banaliteit en perverse luxe, geschreven in een filmische, on-Nederlandse stijl.
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Titel: Op zee (roman)
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Beschrijving:
Een vader neemt zijn zevenjarige dochter mee op een zeiltocht, in twee dagen van Noord- Denemarken naar
Nederland. Afgezonderd van de rest van de wereld horen ze meer dan ooit bij elkaar. Totdat de dochter verdwijnt en
de vader alleen achterblijft op zijn boot. Waar is zijn dochter gebleven? Waarom heeft hij eigenlijk een kind
meegenomen aan boord? En wat moet hij zijn vrouw vertellen als hij zonder haar thuis komt?

Schrijver: Moor, Margriet de
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Beschrijving:
Het is 3 mei 1664, de dag dat een achttienjarig meisje publiekelijk wordt gewurgd op de Dam in Amsterdam. Het is
een evenement waar de halve stad voor uitloopt. De schilder uit de roman voelt geen neiging te gaan kijken. Hij heeft
zijn gedachten bij een belangrijk doek dat hij heeft opgezet en waar hij die ochtend materiaal voor heeft gekocht: rode
en gouden pigmenten. Later die dag hoort hij van zijn zoon de details over haar gruwelijke laatste minuten. Margriet
de Moor vertelt het spannende verhaal van Elsje Christiaens, een meisje uit Jutland dat in een barre winter besluit per
boot naar Amsterdam te reizen. Daardoorheen loopt het verhaal van de schilder en het verdriet over zijn gestorven
vrouw. In een lichte stijl beschrijft De Moor hoe gebeurtenissen uit zijn heftige levensloop op de dag van de
terechtstelling met de lotgevallen van het meisje verstrengeld raken, uitmondend in een doodstille ontmoeting.
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Titel: De zesde mei (literaire thriller)
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Beschrijving:
In de middag van 6 mei 2002, nog geen twee weken voor de landelijke verkiezingen, wordt aanstormend politicus Pim
Fortuyn dodelijk getroffen door vijf kogels. Nog geen tien minuten later wordt de vermoedelijke moordenaar
gearresteerd, Volkert van der Graaf. Tomas Ross gaat in De zesde mei in op de raadsels die de moord op Fortuyn
omgeven. Want waarom was er al zo snel zo veel politie ter plaatse, en waarom had de bvd niet al eerder iets
ondernomen, terwijl men Volkert van der G. al jaren in het oog hield? De zesde mei is een must voor iedere
thrillerlezer en voor iedereen die de gebeurtenissen op en na die zesde mei ademloos heeft gevolgd.
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Beschrijving:
Nog net geen vijftien jaar is Aldo Rossi als hij – een onbevangen, bevoorrechte jongen uit Amsterdam – in aanraking
komt met de excessieve, taaie sferen die ooit het Naakte Zuiden van Italië kleurden. Il Mezzogiorno Nudo... het
zonovergoten, kurkdroge land dat mannen als Aldo's overgrootvader ertoe aanzette om stoutmoedig, opstandig en
onbaatzuchtig in de werkelijkheid te staan.
De kennismaking met de schokkende én verkwikkende daadkracht van zijn overgrootvader boort pure heimwee aan
bij Aldo, een dorst naar een tijd die hij nooit heeft gekend, een verlangen naar een bestaan waarin de weekdieren en
de wereldwijze wereldburgers nog niet alle touwtjes in handen hadden.
Een reiziger wil Aldo worden, een reiziger die op weg gaat naar het vuur en de wilde idealen van het Naakte Zuiden.
Een groot doel, zo'n reis in de geest, maar ga er maar aan staan als je een jongen van deze tijd bent en je om de
haverklap wordt afgeleid door onbereikbare meisjes, basketbal, bokszakken en drumstellen. Ga er maar aan staan als
je een beginneling bent in de traditie van het Naakte Zuiden, een prille leerling, een scheerjongen.
In Scheerjongen is Maria Stahlie dankzij haar toon en compositievermogen bij machte om de komische, vermakelijke
kanten van een puberleven naadloos te verweven met de zuivere ernst die zo'n leven eveneens bestiert. Het resultaat
is een betoverend portret van een jongen die zijn eerste schreden zet op het pad naar furieuze zielenadel.
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Titel: De intrigant (literaire thriller)
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Beschrijving:
Ik ijsbeerde door de kamer, af en toe naar buiten kijkend, over de Esweg en het maïsveld. De uivormige torenspits
van Noaber was niet meer dan een speldenknop. Een ouderwetse houtenbierkar vol joelende jongelui in oranje
voetbalshirts begaf zich naar de Klompenschuur. De trainer schreeuwde het hardst van allemaal. He! Kutwesterling!
Ben je nu nog niet verhuisd?• Anna Verhulst verruilt de bruisende stad voor het pittoreske plattelandsdorpje Noaber.
In het oude huis van haar oma hoopt ze haar verleden eindelijk achter zich te laten. De aanvankelijke dorpse
gemoedelijkheid slaat echter snel om als Anna weigert haar buurmaneen stukje land te verkopen. De gemeenschap
wil haar koste wat het kost weg hebben. Wanneer de sfeer steeds grimmiger wordt en Anna bedreigd wordt, staat ze
met haar rug tegen de muur.
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Titel: De bewaker (roman)
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Beschrijving:
Twee mannen bewaken de enige ingang van een buitengewoon gebouw met veertig luxueuze appartementen,
bewoond door de rijken der aarde. Die ingang bevindt zich in de kelder, op de zwaarbeveiligde parkeerverdieping. De
bewakers vormen de laatste linie van verdediging, ze houden wacht bij de liften.
Wanneer op een dag op een na alle bewoners vertrekken weten zij niet wat er buiten, in de stad, in het land, gaande
is. Hun enige bron van informatie is de man die zorgt voor hun bevoorrading. Maar ook voor hem zijn ze op hun
hoede. Waarom draagt hij geen lederen schoenen en stropdas, zoals zij doen? En wat te denken van de
aangekondigde derde bewaker, die maar niet verschijnt?
De bewaker is een spannend, allegorisch verhaal over oorlog en vrede: oorlog met een ongrijpbare vijand, vrede die
elk voor zichzelf moet bevechten.

Schrijver: Verhulst, Dimitri Titel: De intrede van Christus in Brussel(roman) Pagina’s: 192
Beschrijving:
Wanneer wordt aangekondigd dat Christus op 21 juli, in volle komkommertijd, Brussel zal bezoeken, ondergaat de
Belgische hoofdstad een metamorfose. De gevels worden opgeknapt, bloembakken geplaatst en de
criminaliteitscijfers duiken plotsklaps naar het nulpunt. Terwijl de beleidsmensen bakkeleien over wie een persoonlijk
onderhoud met de profeet verdient en discussieren over de route waarlangs Jezus lopen moet, krijgt de stad almaar
een menselijker gelaat met oog voor de dakloze, de illegaal, de dronkaard en de armoe-oogster. De metro ruikt niet
langer naar pis, de hoop is onder het volk. En dan breekt de grote dag zelf aan.
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Titel: Tinseltown
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Beschrijving:
Kim, de hoofdpersoon, is inmiddels succesvol gedebuteerd als schrijfster. Haar bekendheid heeft echter ook een
keerzijde: ze ontvangt griezelige, anonieme bedreigingen. Als Patricia, een oude vriendin die in Los Angeles woont,
haar uitnodigt naar Amerika te komen gaat ze daar graag op in. Bij aankomst in LA blijkt Patricia echter spoorloos.
Kim begint een zoektocht langs de clubs van Hollywood, door een wereld van schijn en namaak. Al snel blijkt dat
Patricia haar niet alles heeft verteld...

Jeugdboeken:
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Titel: Superhelden
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Beschrijving:
Overal op de wereld spelen kinderen Superhelden.nl. Alleen de allerbeste spelers mogen door naar de geheime
levels op het virtuele eiland Pala. Maar niemand weet dat het eiland echt bestaat. Niemand weet dat de allerbeste
spelers worden ontvoerd en op Pala tegen hun wil worden opgeleid tot superspion. Afgestudeerde spionnen heten
Superhelden en worden op internationale missies gestuurd. Alleen de mysterieuze leider Mr. Oz weet wat het
einddoel is.
Sinds haar vaders zelfmoord doet de dertienjarige Iris Goudhoorn niets anders dan gamen. Haar favoriete game is
Superhelden.nl, waar ze het ene na het andere level haalt. Superhelden Alex en Fiber worden naar Nederland
gestuurd om Iris te ontvoeren. Maar zelfs zij weten niet wat de plannen van Mr.Oz met Iris zijn. Want Iris is
uitzonderlijk getalenteerd, zelfs voor een Superheld
Durf jij dit avontuur ook aan? Surf dan naar Superhelden.nl!
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Tilel: De grijze jager
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Beschrijving:
Will is klein voor zijn leeftijd, maar ook snel en vlug van begrip. Zijn hele leven heeft hij ervan gedroomd om ridder te
worden, net als zijn vader die hij nooit heeft gekend. Hij is dan ook hevig teleurgesteld als hij afgewezen wordt voor de
vechtschool van kasteel Redmont. In plaats daarvan wordt hij toegewezen aan Halt, de mysterieuze jager wiens
grootste talent het lijkt te zijn zich onopvallend door het rijk te verplaatsen. Met enige weerzin leert Will om de
geheime wapens van een jager te gebruiken: pijl en boog, een onopvallende camouflagecape en een eigenwijze
kleine pony. Ook al verlangt Will hevig naar een zwaard en een stoer strijdpaard, als hij samen met Halt op een
geheime missie gaat om de moord op de koning te voorkomen, komt hij erachter dat de wapens van een jager zo
slecht nog niet zijn

