NEDERLANDS

Schrijver: Brouwers, Jeroen

Titel: Bittere bloemen (roman)

Pagina’s: 285

Beschrijving:
Tijdens een cruise die tegen zijn zin voor hem werd geboekt door zijn dochter voelt hij zich bijzonder ontheemd. Dan
treft hij oud-leerlinge Pearlene.
De moeilijk lopende Julius komt met zijn cruise-schip aan op Corsica. Het schip ligt er 2 dagen. Op het schip blijkt een jonge vrouw
te werken, die Julius van vroeger kent. Ze was ooit een leerling van hem en hij was eigenlijk altijd al verliefd op haar. Pearlene, zo
heet de jonge vrouw, is aan de wal bijzonder aardig en behulpzaam tegen hem. Julius krijgt op zijn oude dag nog een soort
wanhopige hoop. Hoe het afloopt? Lees het boek, het is spannend en mooi geschreven.

Schrijver: Buwalda, Peter

Titel: Bonita Avenue (roman)

Pagina’s: 543

Beschrijving:
Joni Sigerius, de dochter van de rector magnificus van de Twentse universiteit, drijft samen met haar vriend Aaron
een handeltje dat ze maar liever voor haar krachtige en briljante vader verborgen houdt. Het is in het jaar van de
vuurwerkramp dat ook in het gezin de boel explodeert. Niet alleen lopen Joni en Aaron tegen de lamp, die zomer komt
ook de enige en echte zoon van Sigerius vrij uit de Scheveningse gevangenis. Acht jaar later pas Joni verdient
inmiddels miljoenen in Los Angeles verneemt Aaron wat er zich in 2000 werkelijk heeft afgespeeld. Ambitieuze, vlot
vertelde en spannende psychologische en zedenroman.

Schrijver: Dijk, Ruben van

Titel: Wild water (literaire thriller)

Pagina’s: 280

Beschrijving:
Anne is de mooie en succesvolle echtgenote van Henk-Jan Rombouts, een saaie directeur-generaal op het ministerie
van Veiligheid en Justitie. Op de stormachtige avond van 12 februari laat ze zich verleiden tot een onenightstand in
een leegstaand vakantiehuisje bij Katwijk. Maar na afloop blijkt dat Anne en haar jonge minnaar Wessel niet meer
weg kunnen. Het huis en de wijde omgeving stromen razendsnel vol water door een dijkdoorbraak.
Op een zelfgebouwd vlot laten Anne en Wessel zich landinwaarts drijven tot ze een verlaten bovenwoning aan de
rand van de stad bereiken. Dodelijk vermoeid en onderkoeld eten en drinken ze iets. Meteen daarna voelt Anne zich
doodziek. Heeft Wessel haar vergiftigd? Anne weet ook niet dat er bij de regering en de AIVD inmiddels volledige
paniek is uitgebroken: naarmate de uren verstrijken, worden de aanwijzingen steeds sterker dat de dijkdoorbraak
weleens en goed geplande terreuraanslag zou kunnen zijn.

Schrijver: Enter, Stephan

Titel: Grip (roman)

Pagina’s: 240

Beschrijving:
Grip vertelt het verhaal van vier studiegenoten die in hun studietijd een gezamenlijke alpinistenreis hebben gemaakt
naar Lofoten in Noorwegen. Een incident op de Lofoten boven de poolcirkel, stuurde hun leven op dramatische wijze.
Twintig jaar later zullen ze elkaar weer ontmoeten tijdens een reünie en krijgen we het verhaal te horen wat er 20 jaar
eerder nou precies is gebeurd. Er bestaat echter nog altijd verwarring over wat destijds precies is voorgevallen. Elke
van de personages hebben hun eigen herinnering aan het voorval. Als lezer raak je in vervoering van deze
hereniging. De stijl waarop het geschreven is maakt een verpletterende indruk.

Schrijver: A.F.TH. van der Heijden

Titel: Antonio (Requiemroman)

Pagina’s: 632

Beschrijving:
'Vanaf nu tot aan het einde van mijn dagen zal Tonio's dood er nooit eens even niet zijn.' De auteur verloor een jaar
geleden, op Eerste Pinksterdag 2010, zijn 21-jarige zoon Tonio bij een verkeersongeluk. In deze roman doet de
auteur het enige wat hij nog kan, zien te overleven en schrijven over de dood van zijn zoon en wat het teweeg heeft
gebracht: verdriet, gemis, pijn, woede, angst, schuldgevoelens, machteloosheid en radeloosheid. Hij probeert het
onmogelijke: het te begrijpen en dragelijk te maken. Herinneringen aan Tonio en het leven van de auteur en zijn
vrouw met hun zoon worden afgewisseld met de gebeurtenissen rond en na Tonio's dood en de gevoelens en
reacties van de schrijver en diens vrouw. Het naakte, rauwe, onbeschrijfelijke verdriet spreekt uit ieder woord.
Indrukwekkende, overweldigende roman over een van de ergste dingen die een mens kan overkomen: de dood van
een kind.

Schrijver: Heijmerikx, Ellen

Titel: Wij dansen niet (roman)

Pagina’s: 160

Beschrijving:
Indrukwekkende roman over een kind dat opgroeit in streng christelijke geloofsgemeenschap.
Janne is acht jaar en heeft nog herinneringen aan haar ouders voor ze bekeerd waren. Ze vertrouwt haar ouders
volledig en toont geen spoor van opstandigheid. Ze sluiten zich aan bij een geloofsgemeenschap die hun het ware
geluk voorspiegelt, als ze maar volgens bepaalde regels leven. Van de ene op de andere dag verruilt haar moeder
haar strakke rokken voor vormloze jurken en verlaten allerlei aardse zaken het huis, ook het speelgoed van de
kinderen. Met haar rijke fantasie probeert Janne zich zo goed mogelijk te houden aan de strenge regels. Als er een
zusje wordt geboren en Jannes broer IJze zich gaat verzetten tegen de nieuwe afspraken thuis, blijkt de scheidslijn
tussen betovering en waanzin flinterdun. Bevangen door schuld neemt Janne een besluit om zichzelf en haar zusje te
redden. Wij dansen niet vertelt op beklemmende wijze hoe een gewoon Hollands gezin volledig in de ban raakt van
een geloofsgemeenschap. Het huiveringwekkende slot van het verhaal toont de lezer de waanzin van een dergelijke
godsdienstige beleving.

Schrijver: Huff, Philip

Titel: Niemand in de stad (roman)

Pagina’s: 300

Beschrijving:
Philip Hofman woont in het Weeshuis, een statig studentenhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht. De twaalf bewoners hebben
daar, buiten het blikveld van de maatschappij, hun ouders en hun vriendinnen, een vrijplaats gecreëerd, een proeftuin voor het
echte leven. Zijn beste vrienden zijn huisgenoten Matt en Jacob, de eerste een impulsieve hartenbreker, de tweede een
beschouwend intellectueel. Door hen aangespoord laat Philip zich steeds meer meeslepen in het studentenbestaan.
Dan ontmoet hij de beeldschone Karen. Zij zet een keten van gebeurtenissen in gang die de zorgvuldig opgebouwde illusie van het
Weeshuis te gronde richt, met grote gevolgen voor de bewoners.

Schrijver: Komrij, Gerrit
Titel: De loopjongen (roman)
Pagina’s: 128
Beschrijving:
Hoe kan hij erachter komen wie het meest zijn vriendschap waard is? Deze vraag houdt Arend van jongs af aan bezig
en werpt hem steeds terug op zichzelf. Ook in zijn studententijd, wanneer hij in morsige cafés uren van geluk vindt,
blijft deze vraag onopgelost. Hij levert zich over aan protestbijeenkomsten en kiest voor de drastische lijn, omdat hij
het heerlijk vindt om persoonlijke belangen buiten spel te zetten. Radicaal wordt hij en bevlogen, bezield van grootse
ideeën, maar hij vindt zo ook een vriend.

Schrijver: Kuiper, Karin

Titel: De camping (roman)

Pagina’s: 128

Beschrijving:
Op de camping is het hard werken vanwege de uiteenlopende gasten, onder wie veel
eenoudergezinnen, en door achterstallig onderhoud. Kleine drama's als liefde, ontrouw, ziekte en drank
geven het leven op de camping kleur. In flashbacks wordt de ongelukkige voorgeschiedenis van Cindy
en Ralph geschetst. De auteur weet een mooi en soms ook spannend tragikomisch verhaal in de derde
persoon neer te zetten met hilarische en droevige gebeurtenissen. Een speciale gast zorgt voor extra
spanning en problemen.

Schrijver: Muns, Bert
Titel: De vrouwenfabriek (literaire thriller)
Pagina’s: 367
Beschrijving:
In een dorp in Moldavië breekt de hel los als een chemische fabriek ontploft, waarbij vele doden en gewonden vallen.
Ook Martha Roibu verliest haar man. Ze laat zich overhalen om naar het Westen te gaan, waar werkgelegenheid is.
Haar dierbare viool kan ze nog net meenemen. Er volgt een vreselijke reis langs verschillende steden in Europa. Tot
haar ontzetting blijkt ze te zijn overgeleverd aan een wijdverspreid netwerk van vrouwenhandelaars. Als ze een half
jaar later illegaal in Amsterdam werkt, wordt ze benaderd door een journalist, die haar hulp nodig heeft bij een uiterst
geheim onderzoek. Martha Roibu blijkt een pion te zijn in een levensgevaarlijk complot.

Schrijver: Munsterman, Hans

Titel: Hou me vast (roman)

Pagina’s: 192

Beschrijving:
De jonge studente Zelda is gefascineerd door een van haar docenten, die zijn privézaken angstvallig geheimhoudt.
Tijdens een etentje licht hij toch een tipje van de sluier op: er is een grote liefde in zijn leven. Zelda rust niet voordat ze
het hele verhaal boven tafel heeft. Met grote gevolgen voor haarzelf. Het psychologische spel waarin Zelda's lot
bezegeld wordt, laat bij de lezer een diepe indruk achter.

Schrijver: Terpstra, Anita

Titel: Nachtvlucht (literaire thriller)

Pagina’s: 303

Beschrijving:
Als haar relatie met een arts wiens werk altijd op de eerste plaats komt, is fout gelopen, gaat psychologe Liv Tessel
terug naar de boerderij van haar ouders in Friesland. Ze is daar nog maar net als haar pasgescheiden broer Ron, zijn
ex-vrouw en hun twee kinderen dood in hun gezinshuis worden gevonden. Na sporenonderzoek komt de politie tot de
conclusie dat het om een familiedrama gaat, maar in tegenstelling tot haar familie houdt Liv twijfel die wordt gevoed
door een knipsel dat ze in Rons portefeuille vindt. Ze gaat op onderzoek en ontdekt dat hij een serie inbraken op het
spoor was. De freelance journaliste publiceerde eerder losse verhalen en debuteert met deze thriller die doet denken
aan thrillers van Marion Pauw. Het boeiende verhaal heeft een goed uitgedacht plot waarin steeds andere mensen
dader kunnen zijn.

Schrijver: Verhoef, Esther

Titel: Tegenlicht

Pagina’s: 576

Beschrijving:
Vera Zagt heeft het niet gemakkelijk gehad als kind. Haar moeder zat vaker in een psychiatrische inrichting dan dat ze
thuis was, haar autoritaire vader behandelde haar alsof ze een van zijn rekruten was en gepest worden op school was
ook eerder regel dan uitzondering.
Als volwassene heeft Vera nog altijd een beschadigd zelfbeeld. Ze is inmiddels twintig jaar samen met Lucien
Reinders, een succesvol ondernemer. Haar huwelijk, haar werk als dierenfotografe en haar huis - ‘t Fort - zijn de drie
wankele pijlers waarop haar leven steunt.
Wanneer de relatie met Lucien onder druk komt te staan, raakt Vera in paniek en vlucht in een buitenechtelijke
verhouding. Dan gebeuren er meer dingen waardoor ze langzaam maar zeker de controle verliest. Vera zal zich
moeten losmaken van haar traumatische ervaringen en haar zorgvuldig opgebouwde muren moeten afbreken. Vera
moet leren leven en vertrouwen krijgen. Maar is het daarvoor niet te laat?

Young Adults

Schrijver: Slee, Carry

Titel: Brainwash (roman)

Pagina’s: 256

Beschrijving:
De zussen Naomi en Elise, opgegroeid op het platteland, gaan samen in Amsterdam wonen. Naomi valt daar als een
blok voor buurjongen Jelle. Alledrie lijden ze onder traumatische gebeurtenissen uit hun verleden. Jelle is als kind
verwaarloosd en lijdt daardoor aan een hevige vorm van faalangst. Noami verloor haar grote liefde door een ongeluk
en Elise werd seksueel misbruikt. Elise, die door haar jeugdtrauma niet kan functioneren in haar nieuwe baan, vlucht
in een sekte. Jelle, die iets voor de verdrietige Naomi wil doen, probeert Elise eruit te redden, maar raakt ook onder de
indruk van de rust en de sfeer binnen de sekte.

JEUGD

Schrijver: Mastenbroek, Bianca
Titel: Bottenduider (fantasy)
Pagina’s: 232
Beschrijving:
In het kasteel valt Ajala midden in een wereld vol geheimen, politieke intriges en oneerlijkheid. Stukje bij beetje komt
ze achter de afschuwelijke waarheid. De dreiging voor het koninkrijk is groter dan ze ooit voor mogelijk had gehouden.
Als zij geen oplossing vindt, is alles verloren…

Schrijver: Mastenbroek, Bianca
Titel: Geheugenstrijd (fantasy)
Pagina’s: 250
Beschrijving:
Het leven van Vana en Fokko verandert volledig als ze door de koning van Arandia uitgekozen worden voor een
speciale opleiding. Een hele eer, maar toch is de tweeling wantrouwend. Hun leraren lijken iets verborgen te houden.
Ze komen erachter dat hun eiland lang niet zo veilig is als ze altijd hadden gedacht. De magische barrière die Arandia
moet beschermen, is ernstig verzwakt. Dan zet een vernietigende oorlogsvloot koers naar het eiland. De dienaren van
de Gehoornde hebben maar één doel: het leven op Arandia verwoesten. Vana en Fokko vechten ieder hun eigen
strijd tegen de vijand. Een strijd die hen steeds dichter bij een afschuwelijk geheim en een onmogelijke keus brengt.

ENGELS

Schrijver: Collins,Suzanne

Titel: The Hunger Games deel 1

Pagina’s: 464

Beschrijving:
Het verhaal speelt zich af in de toekomst. Na een burgeroorlog is van Noord-Amerika het land Panem overgebleven, bestaande uit
het welvarende Capitool met twaalf daaraan ondergeschikte districten, waarin veel armoede en onvrijheid heersen. In de jaarlijkse
Hongerspelen moeten 24 kinderen, uit elk district een jongen en een meisje, strijden op leven en dood in een 'Big Brother'omgeving. Katniss Everdeen (16, ik-figuur) uit het 12e, armoedigste district springt in de bres voor haar jongere zusje Prim
wanneer deze wordt uitgeloot. Na een wat aarzelend begin krijgt het verhaal vaart in het tweede en derde deel. Het thema is
gedurfd: een strijd op leven en dood tussen twaalf- en achttienjarigen, als vorm van vermaak. Wie is de slimste overlever?
Spanning, romantiek en het open einde maken nieuwsgierig naar het volgende boek in deze serie, 'Vlammen'.

Schrijver: Collins,Suzanne

Titel: The Hunger Games deel 2: Catching Fire

Pagina’s: 480

Beschrijving:
Hoe onwaarschijnlijk het ook is, Katniss Everdeen heeft de jaarlijkse Hongerspelen gewonnen, samen met haar medestrijder Peeta
Mellark. Maar ze hebben de overwinning behaald in weerwil van het Capitool en de wrede regels die er gelden. Katniss en Peeta
zouden dolgelukkig moeten zijn, want ze zijn voor de rest van hun leven zeker van roem en rijkdom voor henzelf en hun familie.
Maar er gaan geruchten over een opstand in verschillende districten. Tot hun schrik worden Katniss en Peeta door hun
overwinning het symbool van die opstand. Het Capitool is kwaad en het Capitool wil wraak.

Schrijver: Collins,Suzanne
Titel: The Hunger Games deel 3: Mockingjay
Pagina’s: 480
Beschrijving:
Katniss Everdeen heeft twee keer de hongerspelen overleefd. Maar ze is nog steeds niet veilig. Iedereen, zo lijkt het,
heeft vastgestelde plannen, behalve Katniss. Ze speelt een belangrijke rol in het laatste gevecht.

Schrijver: King, Stephen
Titel: Just after Sunset
pagina’s: 530
Beschrijving:
Wat zou u doen als uw dagelijkse wereld ondersteboven werden gedraaid in een handomdraai? Hier zijn twaalf
meeslepende verhalen over relaties met onverwachte wendingen. Lees over de daden van vriendelijkheid van
vreemden. Er zijn verhalen van obsessie en gevechten om de macht. Dan zijn er de onverwachte gebeurtenissen.

Schrijver: Morpurgo, Michael
Titel: Private Peaceful
Pagina’s: 192
Beschrijving:
Thomas Peaceful heeft gelogen over zijn leeftijd. Hij wil in dienst. Hij heeft veel herinneringen aan zijn jeugd om over
na te denken….

Schrijver: Mo Hayder
Titel: Hanging Hill
Pagina’s: 456
Beschrijving:
Sally's dochter krijgt raakt in moeilijkheden. Er is niemand om haar te helpen. Ze is gedwongen tot een criminele
wereld van extreme pornografie en illegale drugs. Twee zusters zetten een plan op om te overleven. Er gebeurd iets
verschrikkelijks en er is geen weg terug.

Schrijver: Sparks, Nicholas
Titel: The Lucky one
Pagina’s: 352
Beschrijving:
Marine Logan Thibault vindt tijdens de oorlog in Irak een foto, half begraven in het vuil, van een vrouw. Hij draagt het
in zijn zak. Op weg naar huis wordt Logan achtervolgd door gedachten van oorlog. Na verloop van tijd, wordt hij ervan
overtuigd dat de vrouw op de foto de sleutel tot zijn lot vormt. Zo ontmoet hij de kwetsbare en liefdevolle Beth en
begint een gepassioneerd romance.

FRANS

Schrijver: Conray, Joseph F.

Titel: Destination France

Pagina’s: 31

Beschrijving:
Isabelle en Nicolas wonen in Montréal en gaan met hun klas op vakantie naar Parijs. Ze zijn nog nooit eerder in Europa geweest
en Isabelle is zo opgewonden, dat ze in de vertrekhal niet merkt dat een vrouw hun beider koffers verwisselt. Maar als ze eenmaal
in Parijs zijn gearriveerd, blijkt al snel dat de gevolgen niet uitblijven...

Schrijver: Darras, Isabella

Titel: C'est fini, Emma!

Pagina’s: 32

Beschrijving:
Emma weet zeker dat het uit is tussen Fabien en haar. Want waarom besteedt Fabien de laatste tijd zo weinig aandacht aan haar?
En waarom gaat hij zoveel om met Chloë, een meisje uit zijn klas? Binnenkort geeft Emma een verjaardagsfeestje, maar op deze
manier hoeft het voor haar niet meer...

Schrijver: Darras, Isabella

Titel: Une recette pour gagner

Pagina’s: 32

Beschrijving:
Maxime, Fanny en Karim hebben elkaar leren kennen via internet. Koken is helemaal hun ding en ze hebben er alles voor over om
topkok te worden in een sterrenrestaurant. Maar dan komt het moment dat ze het in de finale van een kookwedstrijd tegen elkaar
moeten opnemen. En er is er maar een die kan winnen...

Schrijver: Hérin, Gérard en Verschoor, J.A.

Titel: Le blessé du parking

Pagina’s: 56

Beschrijving:
Op een parkeerplaats wordt een bewusteloze en zwaargewonde man aangetroffen. Inspecteur Charvin staat voor een raadsel:
heeft de parkeerplaatsmoordenaar weer toegeslagen? Of heeft de minderjarige scholier Julien er iets mee te maken? Deze is er
namelijk van overtuigd dat hij tijdens het joyriden de man heeft aangereden...

Schrijver: Jambon, Krystelle en Jouvet, Laurent

Titel: Guyane Express

Pagina’s: 32

Beschrijving:
De vader van Patrick is de eigenaar van een rederij en zijn vrachtschepen vervoeren handelswaar van Le Havre in Frankrijk naar
Guyana en weer terug. Tijdens een verblijf in Guyana verdwijnt hij spoorloos. Samen met zijn moeder en zijn oom gaat Patrick op
reis om ter plekke zijn vader te zoeken.

Schrijver: Le Plouhinec, Anne-Marie

Titel: Super Star

Pagina’s: 35

Beschrijving:
Stéphanie wil koste wat kost zangeres worden. Ze is bijna zestien en doet mee aan een grote talentenjacht: SUPERSTAR. Tijdens
de voorrondes leert ze allemaal coole mensen kennen, maar ze ontdekt ook dat het wereldje van de muziekindustrie ook zijn
minder leuke kanten heeft.

DUITS

Schrijver: Keil, Britta

Titel: Zwei Sommer

Pagina’s: 213

Beschrijving:
Het gaat om Olli, die eerst de vaste vriendin van Marie was, en nu die van Isabella. Uitgerekend de hartsvriendin van Marie. Het is
een psychologisch dubbelportret, verteld vanuit twee perspectieven.

Schrijver: Theisen, Manfred

Titel: Täglich die Angst

Pagina’s: 159

Beschrijving:
Katinka, Annika en Lisa hebben de klas onder controle en Thorsten…die hebben in de tang. Niemand durft zijn mond open te doen
tegen de bende (pesters) en Annika wil dit doorbreken.

Schrijver: Till, Jochem

Titel: Sturmfrei

Pagina’s: 181

Beschrijving:
Benny’s ouders zijn een weekje weg. Benny viert een feestje bij hem thuis. De kelder dient als sturmfreie bude ( comfortabele
plek). Een plek waar ze kunnen chillen.

