NEDERLANDS

Schrijver: Appel, René

Titel: Goede vrienden (literaire thriller)

Pagina’s: 231

Beschrijving:
Vier stellen die in een voorstad van Amsterdam in dezelfde straat wonen, zijn hecht bevriend en delen veel met
elkaar. Maar dat verandert als Sandra, een van de vrouwen, haar man Otto verlaat en hun dochtertje meeneemt, na
een snelle scheiding gaat samenwonen met haar Amerikaanse vriend en zich later met hem in Boston vestigt. De
geschokte Otto raakt geobsedeerd door de scheiding en verliest zijn baan. Zijn naaste buren en vrienden uit de groep,
Marleen en Edwin, hebben veel met hem te stellen. Als dan eerst een van de vrouwen uit de groep wordt
doodgestoken en daarna een andere wordt aangevallen, is Marleen doodsbang, want als laatste vrouw in de
vriendengroep is ze mogelijk de volgende. Belangrijke vragen doemen op: zijn ze werkelijk zulke goede vrienden als
ze zelf graag suggereren? Een nieuwe, aangrijpende misdaadroman van René Appel over verlies en verraad, en wat
die met een mens kunnen doen.

Schrijver: Bervoets, Hanna

Titel: Lieve Céline (roman)

Pagina’s: 204

Beschrijving:
Brooke is een jonge, laagbegaafde vrouw uit Amsterdam-Noord met een passie voor zangeres Céline Dion. Na een
reeks dramatische gebeurtenissen heeft Brooke nog maar één doel in haar leven: Céline zien optreden. Dus reist ze
in haar eentje naar Las Vegas. Op Schiphol, en later ook in het vliegtuig, schrijft ze achttien brieven aan haar idool.
Daarin vertelt Brooke over het leven in Amsterdam-Noord. Over haar moeder, haar zus, het huis op de Waddenweg,
de Canta. Stap voor stap onthult ze haar grootste geheim.

Schrijver: Brijs, Stefan

Titel: Post voor mevrouw Bromley (roman)

Pagina’s: 506

Beschrijving:
Hoofdpersoon John Patterson weet al voor hij naar Het Westfront vertrekt dat Martin, de zoon van mevrouw Bromley,
dood is. Hij vertrekt en zal, net als zijn vader, niet in staat zijn, haar hoop te ontnemen. John schrijft steeds opnieuw
berichten aan mevrouw Bromley waaruit blijkt dat Martin nog in leven is.
Wanneer John de waarheid over Martins dood hoort, heeft hij eindelijk de moed om haar te laten weten dat Martin is
omgekomen. Dat ook deze laatste brief haar niet bereikt lijkt te passen in het citaat dat in deze oorlog iedereen de
waarheid naar zijn hand zette. Bewust en onbewust.

Schrijver: Casteren, Joris van

Titel: Het zusje van de bruid (roman)

Pagina’s: 220

Beschrijving:
Na een reeks mislukte liefdes met onder meer een gravin en een oudere getrouwde vrouw, ontmoet Joris van
Casteren op een bruiloft een vrouw die hem intrigeert. Zij is de jongste dochter van een Shell-directeur, en even
briljant als zelfdestructief. Ze verkoopt haar huis in Londen om zich met Van Casteren in een kapitaal pand aan een
Amsterdamse gracht te vestigen. Terwijl hij zich verdiept in de merkwaardige geschiedenis van het huis en de levens
van vroegere bewoners, richt zij zich drinkend, snuivend en spuitend te gronde.

Schrijver: Gorp, Lowie van

Titel: KanjerGuusje

Pagina’s: 271

Beschrijving:
Lowie schreef op basis van zijn blog het boek KanjerGuusje, 'mijn leven is van mij'. Dat deed hij op een manier die
respect afdwingt en die getuigt van een groot schrijverstalent. Het boek neemt de lezer mee in de wereld van kinderen
met kanker. Een wereld van hoop en angst. Lowie van Gorp heeft een ontroerend document gemaakt over het
ziekteverloop van zijn dochter.

Schrijver: Lieshout, Ted van

Titel: Mijn meneer (roman)

Pagina’s: 253

Beschrijving:
Een elfjarige jongen loopt rond met een geheim. Hij durft het aan niemand toe te vertrouwen, behalve aan Maria. Ze
staat met het kindje Jezus in haar armen in een kapelletje langs de weg naar school. Aan haar biecht Ted op dat hij
een bijzondere vriendschap heeft gesloten met een meneer. Maar hij vertelt het haar niet zomaar; hij hoopt dat ze er
iets voor terug wil doen. Op overrompelende wijze vertelt Ted van Lieshout het verhaal over de relatie met `mijn
meneer , die zich in zijn eigen jeugd heeft afgespeeld. Met grote subtiliteit voert hij de spanning op tot het
aangrijpende slot dat geen lezer onberoerd zal laten.

Schrijver: Loo, Tessa de

Titel: Verraad me niet (roman)

Pagina’s: 175

Beschrijving:
Een dertienjarige zoon van een veearts is er ongewild getuige van dat zijn broer, die het ooit voor hem opnam, maar
nu verslingerd is aan bier, brommers en meisjes, uit wraak een schapenboer molesteert. Met de dood daaropvolgend.
De jongen wordt door zijn broer gedwongen te zwijgen. Dat valt hem moeilijk, zeker wanneer de zwakzinnige broer
van zijn hartsvriendin wordt beschuldigd en opgesloten. In dit spannende en verontrustende verhaal wordt de lezer
moeiteloos de gevoelswereld van een dertienjarige jongen ingetrokken, die tussen angst en verwondering ontdekt dat
hij een geweten heeft.

Schrijver: Stroink Michiel

Titel: Of ik gek ben (roman)

Pagina’s: 235

Beschrijving:
Benjamin, een succesvolle jonge kunstenaar, is verbijsterd als hij in een tbs-kliniek belandt. Hij kan niet geloven dat hij
schuldig is aan wat hem ten laste wordt gelegd maar door te veel drank en drugs kan hij zich van de bewuste avond
niets meer herinneren. Het leven als tbs er is absurd en cynisch, en hoe hij zich ook probeert af te schermen, de
gebeurtenissen en confrontaties in de kliniek laten hem niet onberoerd. Langzamerhand krijgt Benjamin weer grip op
zijn eigen werkelijkheid, en geschokt kijkt hij terug op de asociale narcist die hij was in zijn vorige leven. Stap voor
stap wordt Benjamin weer mens en verandert hij in een man die schijnbaar met beide benen stevig op de grond staat.
Maar dan krijgt hij een brief die zijn wereld wederom op zijn grondvesten doet schudden. Wat is nu eigenlijk de
waarheid? Of ik gek ben is een vlot geschreven, geestige maar ook maatschappijkritische debuutroman over een man
die niet meer weet wie of wat hij moet geloven.

YOUNG ADULT

Schrijver: Green, John

Titel: Het grote misschien

Pagina’s: 254

Beschrijving:
Het Grote Misschien is een meesterlijk debuut over vriendschap, grenzeloze verliefdheid en volwassen worden. Het laat zien welke
onuitwisbare invloed de ene mens op de andere kan hebben en roept reminiscenties op aan die andere sensitieve, maffe en
onvergetelijke jongvolwassenen. Miles Halter is gefascineerd door 'Famous Last Words' én hij is zijn saaie leventje thuis meer dan
zat. Hij schrijft zich in voor een kostschool in Alabama en gaat op zoek naar 'Het Grote Misschien', zoals ook de dichter Rabelais
op zijn sterfbed deed. Eenmaal aangekomen op Culver Creek maakt Miles kennis met zijn kamergenoot Chip Martin - de Kolonel en met Alaska Young. Slimme, grappige, mooie, onvoorspelbare, sexy Alaska, voor wie Miles als een blok valt en die hem Het
Grote Misschien in katapulteert - Miles ontredderd achterlatend.

JEUGD

Schrijver: Mous, Mirjam

Titel: Password

Pagina’s: 315

Beschrijving:
Mick treft zijn beste en enige vriend Jerro bewusteloos aan op zijn slaapkamer. Hij laat een ziekenwagen komen. Van het
ambulancepersoneel mag hij niet meerijden, dus haast hij zich op de fiets naar het ziekenhuis. Maar als hij bij de balie naar Jerro
Prins informeert, krijgt hij te horen dat er niemand met die naam is binnengebracht. Stefan wordt na schooltijd opgewacht door een
onbekende man. Hij vertrouwt het niet en gaat ervandoor, terwijl hij wanhopig probeert om de achtervolger af te schudden. De
levens van de drie jongens raken onlosmakelijk met elkaar verweven. Vreemde gebeurtenissen volgen elkaar op en Jerro en
Stefan lopen groot gevaar. Zal het Mick lukken om hen tijdig te redden?

Schrijver: Sax, Aline

Titel: De kleuren van de Getto

Pagina’s: 171

Beschrijving:
Warschau, oktober 1940. Het stadsdeel waarin Misja woont, wordt herschapen tot getto. Alle Joden uit Warschau en
omgeving worden in het getto samengebracht en opgesloten. Ziektes, honger en deportaties roeien de bevolking
langzaam maar zeker uit. Misja wil zich niet zomaar bij de situatie neerleggen . Hij zoekt uitwegen uit het getto en
brengt zijn familie eten. Als hij benaderd wordt door een verzetslid, sluit hij zich bij hen aan. Immers, er zijn twee
manieren om te sterven: weerloos als schapen of al vechtend

ENGELS

Schrijver: Carrol, Lewis

Titel: Alice in Wonderland

Pagina’s: 263

Beschrijving: Alice is zich buiten aan het vervelen als er opeens een konijn langs komt rennen, dat de hele tijd
roept: 'O wee, o wee, ik kom vast te laat.' Alice rent het konijn achterna en als het konijn in een hol verdwijnt, gaat ze
het achterna. Zo komt ze terecht in Wonderland, waar ze de vreemdste avonturen beleeft. Alice in Wonderland is een
verhaal voor volwassenen en kinderen, een rijk en nooit verouderend verhaal dat als geen ander de eigenschappen
humor, fantasie en gezond verstand verenigt.

Schrijver: Colfer, Eoin Titel: Douglas Adams' Hitchhiker'S Guide To The Galaxy Pagina’s: 340

Beschrijving:
Jaren geleden, toen de Vogons naar onze planeet kwamen om die te vernietigen, sloeg Hugo Veld aan het liften door
het transgalactisch universum. Hugo heeft inmiddels de lengte, breedte en diepte van het bekende universum
doorkruist; is voorwaarts en achteruit door de tijd gegaan; opgeblazen, opnieuw in elkaar gezet, kleurrijk beledigd,
wreed gevangen gezet en op nog tenenkrommende wijze vrijgelaten. En natuurlijk heeft hij nog steeds de zin van het
leven, het universum en de rest niet door. Nu is Hugo weer thuis: de aarde bestaat nog! Maar voor hij zijn eerste
langgewenste kop koffie kan nemen, ziet hij zijn dromen weer in rook opgaan net als alle oceanen op aarde. De
planeet dreigt opnieuw te vergaan. Met een pantheon van werkloze goden, de alom geliefde losgeslagen Galactische
president, een groen buitenaards wezen met liefdesverdriet, een heel irritante computer en op zijn minst één heel
groot stuk kaas.

Schrijver: French, Nicci

Titel: Blue Monday

Pagina’s: 412

Beschrijving:
Frieda Klein is psychoanalytica. Ze leeft een strak georganiseerd leven, dat vooral gericht is op het helpen van
anderen. Niet alleen haar patiënten, maar ook haar familie en vrienden kunnen altijd op haar rekenen. 's Avonds trekt
ze zich terug in haar huis, waar ze maar weinig mensen binnenlaat. De onrust in haar hoofd probeert ze te verdrijven
met lange nachtelijke wandelingen door haar geliefde Londen.
Nicci French weet te overtuigen met een
intrigerend verhaal, verrassende plotwendingen, een heldere schrijfstijl en karaktervolle personages die je direct in je
hart sluit.

Schrijver: Harrison, Kate

Titel: The Secret Shopper Affair

Pagina´s: 360

Beschrijving:
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter haar rug uitlachen. De meisjes
hebben echter geen flauw benul dat de slonzig geklede Emily een professionele 'mystery shopper' is – met een
verborgen camera.
Sandie houdt van mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier om haar
passie voor glamour te blijven stillen.
Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito vele winkels
bezoeken. Hoe meer schoenen, parfum en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te rouwen. Emily, Sandie en
Grazia zijn door omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie
uitbreekt… Een bruisende, hippe roman over vriendschap en dromen.

Schrijver: Martel, Yann

Titel: Life of Pi

Pagina’s: 362

Beschrijving:
Levend in Canada blikt de hoofdpersoon terug op zijn bizarre avontuur op een sloep in de Grote Oceaan. De vader
van de 16-jarige Indiase jongen Pi heeft een dierentuin in een plaatsje in India. Men besluit het land te verlaten met
medeneming van alle dieren. Het schip vergaat echter en de enige overlevenden zijn de jongen en een paar dieren,
waaronder een Bengaalse tijger. Het kost de jongen veel inventiviteit en moeite om samen met de tijger te leven en
het 227 dagen uit houden in de sloep. Prachtig uitgewerkt verhaal, waarin de jongen alle tijd heeft om te filosoferen
over een groot aantal levensvragen.

Schrijver: Safran Foer, Jonathan Titel: Extremely Loud & and Incredibly Close Pagina’s: 326

Beschrijving:
Oskar is een amateurdetective en gaat in New York op onderzoek uit naar het verwarde leven van zijn vrienden,
familieleden en volslagen vreemden. Hij nadert steeds dichter bij het hart van een familiemysterie dat vijftig jaar
geleden is ontstaan. Hij is negen jaar. Oskar heeft zijn vader verloren bij de aanslagen op het WTC in New York. In
zijn vaders kledingkast vindt Oskar een vaas, en wanneer hij die per ongeluk laat vallen ontdekt hij een vreemd
uitziende sleutel. Dan begint de jonge Oskar een zoektocht die hem door de stad New York zal voeren, in een poging
betekenis te geven aan de zinloze dood van zijn vader.

Schrijver: Vargas Llosa, Mario

Titel: The Feast of the Goat

Pagina’s: 474

Beschrijving:
Urania Cabral keert na vijfendertig jaar terug naar de Dominicaanse Republiek om haar zieke vader te confronteren
met zijn verleden als marionet van de dictator Trujillo. Haar monologen en de schokkende onthulling aan het einde
van de roman vormen een huiveringwekkend relaas van het menselijk onvermogen om het verleden los te laten.
Daarnaast wordt de lezer meegenomen in de gedachtewereld van Trujillo zelf, om zo een nietsverhullend beeld te
krijgen van de absurde manipulaties van een alleenheerser.

Schrijver: Shakespeare William

Titel: Romeo and Juliet

Pagina’s: 125

Beschrijving:
De beroemdste geliefden aller tijden zijn ongetwijfeld Romeo en Julia. Hun tragische liefdesgeschiedenis ontroert al
bijna vierhonderd jaar, en hun liefde is het symbool geworden van De Grote Liefde waar iedereen naar hunkert.Ed
Franck maakt deze hervertelling van Shakespeares legendarische toneelstuk, zodat iedereen kan genieten van dit
verhaal der verhalen. Prachtig geschreven, zinderend van passie - een boek dat recht naar het hart gaat!

