NEDERLANDS

Schrijver: Dierendonck, Stefan van Titel: En het regende brood (Literaire roman)
Pagina’s: 240
Beschrijving:
Op een ochtend wordt pater Johannes Beckers gesommeerd zich te vervoegen bij de abt van zijn klooster. Op diens
bureau treft hij een verhuisdoos aan met daarin de geestelijke nalatenschap van Clemens Driessen, een voormalige
leerling die onder schimmige omstandigheden om het leven is gekomen. Beckers trekt zich terug in zijn kloostercel
om het leven van de jonge priester op schrift te stellen. Het schrijven biedt de pater aanvankelijk verlossing, maar al
snel verliest hij de grip op zijn hoofdpersonage en daarmee ook op zijn eigen geest. Tijdens zijn opleiding worstelde
Clemens al met de katholieke leer, en zijn lichaam met een glutenallergie die hem deelname aan het Heilig
Avondmaal onmogelijk maakte. Heeft Beckers destijds wel het uiterste gedaan om de jonge leerling-priester bij te
staan?

Schrijver: Mik, Edzard
Titel: Mount Blanc (Literaire Roman)
Pagina’s: 304
Beschrijving:
Vader, zoon en Europa s hoogste. Mont Blanc is een tintelende bergsportroman over een man die tot het uiterste gaat
om recht te zetten wat scheef is gegroeid, en wil goedmaken wat gruwelijk verkeerd ging.

Schrijver: Muns, Bert
Titel: De vrouwenfabriek (Literaire Thriller)
Pagina’s: 368
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, dat veel verder gaat dan
vrouwenhandel alleen.

Schrijver: Rijk, Maria
Titel: Dieptepunt (Literaire Thriller)
Pagina’s: 256
Beschrijving:
Op een zaterdagochtend wordt Martha in Utrecht aangereden, bedreigd en in elkaar geslagen door een onbekende
vrouw. Martha, die zowel fysiek als mentaal een enorme klap krijgt, raakt in de weken die op het ongeluk volgen de
controle over haar zo geordende leven kwijt. Zwaar gehavend gaat ze op zoek naar de reden achter de aanval. Ze
komt tot ontdekkingen die elke zekerheid in haar leven doen verdwijnen. Haar huwelijk, haar kinderen, haar baan,
haar zelfvertrouwen, alles wordt op het spel gezet. Het trauma dat zich in haar jeugd heeft afgespeeld wordt opnieuw
opgerakeld. En als Martha nogmaals wordt aangevallen en ook haar kinderen doelwit blijken te zijn van de onbekende
vrouw, gaat ze tot het uiterste om de eenheid van haar gezin te waarborgen en te beschermen. Want uit haar
liefdeloze jeugd heeft ze één ding overgehouden: het gezin gaat voor alles. Op haar dieptepunt - als ze zowel mentaal
als fysiek aan de grond zit en weer twijfelt over haar eigen bestaansrecht - herwint ze zichzelf en neemt wraak op de
vrouw die haar dit heeft aangedaan. Dat denkt ze tenminste...

Schrijver: Visser, Judith
Titel: Ysabella (Literaire Thriller)
Pagina’s: 112
Beschrijving:
Schrijfster Jill Valens heeft even rust gezocht in de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Haar leven is heel hectisch sinds
ze besloot weg te gaan bij vriend Helmut, van wie ze onbedoeld zwanger is en die niet kan accepteren dat zij hem de
bons gaf, en haar nu stalkt. Ze woont nu tijdelijk in een flat en heeft een nieuwe uitgever. In de bibliotheek is ze er
getuige van hoe een jongen, na ruzie met zijn vriendin, wegholt, wordt geschept door een auto en overlijdt. Zijn
vriendin probeert op het toilet zelfmoord te plegen. Van een oude man hoort Jill dat dit drama is veroorzaakt door een
vloek die elke honderd jaar het leven van een stel kost. Hij vertelt dat er een manier is om de vloek te doorbreken en
Jill neemt die uitdaging aan.

Schrijver: Vlugt, Simone van der
Titel: De ooggetuige (Literaire Thriller)
Pagina’s: 92
Beschrijving:
In De ooggetuige speelt het zichtvermogen een belangrijke rol. Een jonge slechtziende vrouw is getuige van een
overval met dodelijke afloop. Hoe goed heeft zij de daders kunnen zien? Wat doen de daders als ze vernemen dat zij
niet blind is maar slechtziend? Op magistrale wijze weet Van der Vlugt een indringende spanning op te bouwen die
zich tot in je diepste beenmerg nestelt.

Schrijver: Will, Milou van der
Titel: Breekijzer (Literaire thriller)
Pagina’s: 336
Beschrijving:
Een knal rukt de zestienjarige Sam uit zijn slaap. Samen met zijn broertje Lucas is hij getuige van een onvoorstelbaar
familiedrama. Zijn vader begaat een crime passionnel en schiet zichzelf en zijn vrouw dood. Het is een levenslang
trauma voor de beide broers. Twee jaar later slaagt Sam erin met zijn grote liefde Sophie eindelijk een mooie
toekomst op te bouwen. Maar als hij uit geldnood een klus aanneemt voor een vriend, keert het lot zich wederom
tegen hem en raakt hij langzaam in de greep van een internationale bende. Ondertussen stuit Sophie onverwacht op
de dagboeken van Sams moeder en ontdekt mysterie op mysterie. Ze gaat op zoek naar de waarheid achter het
familiedrama en wordt geconfronteerd met een pijnlijke en gevaarlijke geschiedenis waarvan in de politierapporten
geen melding wordt gemaakt.

Schrijver: Will, Milou van der
Titel: Rood licht (Literaire thriller)
Pagina’s: 320
Beschrijving:
Roos en haar dochter Evie hebben een gave: ze vallen allebei voor de verkeerde mannen. Waar Roos met de schrik
vrijkomt, loopt haar dochter juist in de val. Evie wordt slachtoffer van een bende loverboys en belandt uiteindelijk als
prostituee achter de ramen. Roos en Boris, de vader van Evie, proberen ieder voor zich hun dochter te redden, maar
ze werken elkaar en de politie alleen maar tegen. Wanneer ook hun jongste dochter Tessa op een gevaarlijke manier
bij de situatie betrokken raakt, moeten ze de handen ineen slaan om hun gezin te redden.
Evie raakt ondertussen steeds verder verstrikt in een web van geweld, misbruik en moord. Ze moet vrezen voor haar
eigen leven, en dat van haar geliefden.

Schrijver: Zwaan, Joshua
Titel: Parnassia (roman)
Pagina’s: 349
Beschrijving:
De 4-jarige Rivka wordt in de oorlog bij een gereformeerd domineesgezin in het Zeeuws-Vlaamse Zaamslag
ondergebracht. Ze groeit op als Anneke, haar ouders zijn bij het bombardement op Rotterdam omgekomen. Na de
oorlog gaat ze niet terug naar haar vader en broer. Ze ontkent haar joodse afkomst en blijft Anneke. Toch trouwt ze
met Joost, een joodse overlevende van de kampen. Haar ontkenning, zijn trauma's en het onvermogen tot
communicatie maken hun huwelijk en gezinsleven kapot. De kinderen worden uit huis geplaatst en pas als Anneke
dertig jaar later hoort dat Joost is overleden, bezoekt ze de begrafenis en ziet ze haar kinderen terug. Een stroom van
herinneringen komt los. Haar dochter Sandra wil haar verhaal horen. Iedere week spreken ze af in strandpaviljoen
Parnassia om te praten over het verleden. Pas op 70-jarige leeftijd kan Rivka/Anneke zich met haar joodse
achtergrond verzoenen.

JEUGD

Schrijver: Dumon Tak, Bibi
Titel: Latino King
Pagina’s: 192
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: Flanagan, John
Titel: Broederband (deel 1 De Outsiders)
Pagina’s: 416
Beschrijving:
In Skandia kun je maar op één manier een echte man worden. Jaarlijks worden er twee teams samengesteld van
jongens die dat jaar 15 worden. Zo'n groep - broederband genaamd, omdat de jongens elkaar als broers moeten
beschermen en voor elkaar op moeten komen - volgt gedurende drie maanden een heftige training, waarin ze leren
omgaan met wapens en schepen, en zich allerlei gevechtstechnieken eigen moeten maken. De teams moeten ook
met elkaar de strijd aangaan en worden daarbij flink op de proef gesteld. Slechts een van de teams kan winnen. (Dit
boek zal zeker in de smaak vallen voor de fans van “De Grijze Jager”).

YOUNG ADULT

Schrijver: Zafon, Carlos Ruiz
Titel: Septemberlichten (Roman)
Pagina’s: 224
Beschrijving:
Na de dood van hun echtgenoot en vader, verhuizen Simone Sauvelle en haar kinderen Irene en Dorian van Parijs
naar de Normandische kust. Speelgoedfabrikant Lazarus Jann heeft Simone aangenomen als hoofd in de
huishouding en bibliothecaresse op zijn landgoed Cravenmoore. Irene ontmoet de zwijgzame tiener Ismaël en de
twee worden verliefd. Na de plotselinge dood van hulpje in de huishouding en onverbeterlijke kletsmajoor Hannah,
gaan de twee op onderzoek uit. Stukje bij beetje komen ze erachter dat de speelgoedfabrikant een duister geheim
bewaart.
In Septemberlichten strijden Irene en Ismaël in het grootste avontuur van hun leven om hun liefde voor elkaar, want
wat men het Kwaad beloofd heeft, dat komt het halen.

ENGELS

Schrijver: Becket, Simon
Titel: The Chemistry of Death
Pagina’s: 374
Beschrijving:
De Britse forensisch antropoloog David Hunter (opgeleid op de Amerikaanse 'Body Farm') heeft zich na een
persoonlijke tragedie teruggetrokken als huisarts in een dorpje in Norfolk. Maar als twee jongens uit het dorp een al in
verregaande staat van ontbinding verkerend lijk vinden, ontdekt de politie zijn expertise en roept zijn hulp in. Het
slachtoffer, een jonge vrouw, blijkt nog enige dagen geleefd te hebben voordat zij werd vermoord en als er een
tweede vrouw verdwijnt, begint voor Hunter en de politie een race tegen de klok om de dader te vinden. Het einde is
verrassend.

Schrijver: Becket, Simon
Titel: Whispers of the Dead
Pagina’s: 476
Beschrijving:
Het slachtoffer is gebonden en gemarteld, het lichaam is onherkenbaar geworden. Er wordt een tweede lichaam
gevonden. Er is een seriemoordenaar aan het werk en het dodental stijgt ...Op brutale wijze wordt er een persoon
ontvoerd. Voor forensisch expert David Hunter, is het hele gebeuren uitgegroeid tot een angstaanjagende race tegen
de klok .

Schrijver: Becket, Simon
Titel: Written in Bone
Pagina’s: 401
Beschrijving:
Dr. David Hunter is op het Hebriden eiland Runa en doet een gruwelijke ontdekking. Hij is vertrouwd met de dood in al
zijn gedaanten, maar is geschokt door wat hij vindt: een lichaam, verbrand. Het lijkt een schoolvoorbeeld van
spontane menselijke ontbranding. De lokale politie is er zeker van dat het lijk is overleden door een ongeval, maar
Hunter is niet overtuigd. Tijdens het onderzoeken van de verschroeide resten, vindt hij het bewijs dat dit geen ongeluk
was, maar moord. Een catastrofes storm raakt het eiland. De stroom valt uit, de communicatie met de buitenwereld
houdt op en het doden begint in alle ernst.

DUITS

Schrijver: Banscherus, Jürgen
Titel: Novemberschnee
Pagina’s: 78
Beschrijving:
Jurij, Lina en Tom zijn het koude novemberweer helemaal zat en dromen van het warme Australië, het Barrier Reef en
Ayers Rock. Maar ja, geld om erheen te vliegen hebben ze natuurlijk niet. Voor de grap stelt Tom op een dag voor
een bank te overvallen. Lina valt hem enthousiast bij. En dan kan Jurij natuurlijk niet meer achterblijven. Ze fantaseren
er op los over hoe ze zoiets aan moeten pakken. Hun plannetjes worden steeds realistischer. Met dramatische
gevolgen...

Schrijver: Capus, Alex
Titel: Fast ein bißchen Frühling
Pagina’s: 126
Beschrijving:
Berlijn, ca. 1930. Fabian leeft er maar een beetje op los. Hij schrijft reclameteksten, maar vindt niet alleen zijn werk
maar het hele leven zinloos. Hij zwerft ’s nachts door de stad, bezoekt morsige bordelen, schimmige cabarets en
kroegen van twijfelachtig allooi. Soms alleen, soms met zijn idealistische vriend Labude.
Dan ontmoet hij Cornelia, en voor het eerst in zijn leven wordt hij verliefd. Fabian besluit toch maar eens wat van zijn
leven te maken. Maar dan laat ze hem weten dat ze een verhouding is begonnen met iemand uit de filmwereld. Ze wil
actrice worden...

Schrijver: Herrndorf, Wolfgang
Titel: Tschick
Pagina’s: 203
Beschrijving:
Maik dreigt een eenzame zomervakantie tegemoet te gaan: zijn moeder moet weer ´ns naar de ontwenningskliniek,
zijn vader gaat op ´zakenreis´ met zijn secretaresse en hij is niet uitgenodigd voor het feest van Tatjana, het knapste
meisje van de school.
En dan komt Tschik aanrijden, die rare stille nieuwe jongen uit zijn klas, in een oude gejatte Lada. En omdat ze geen
van beide toch niets beters te doen hebben besluiten ze samen op reis te gaan. Zonder kaart, zonder echte
bestemming en vooral ook zonder rijbewijs. Er volgt een hilarische en ontroerende roadtrip waarbij de jongens
onderweg de meest bizarre en bijzondere mensen ontmoeten. Tussen alle avonturen en ongelukken door ontdekken
ze waar het werkelijk om draait in het leven.

Schrijver: Schreiber, Claudia
Titel: Emmas Glück
Pagina’s: 146
Beschrijving:
Emma is er nooit in geslaagd een geschikte man te vinden. Dus probeert ze in haar eentje haar boerderij, met
varkens, kippen en andere levende have, van een dreigend faillissement te redden. Haar problemen lijken in een keer
opgelost als op een nacht een rode Ferrari zich tegen een boom op haar erf in de kreukels rijdt. De chauffeur is
bewusteloos. Naast hem een plastic zak propvol met dollarbiljetten...

FRANS

Schrijver: Gary, Romain
Titel: La vie devant soi
Pagina’s: 170
Beschrijving:
De bejaarde ex-prostituee Madame Rosa runt een illegaal tehuis voor kinderen van hoeren uit de buurt, een
multiculturele wijk in Parijs. Ze is getraumatiseerd door haar verblijf in Auschwitz en takelt langzaam maar zeker af.
Haar oogappel is het Arabische jongetje Momo, dat zijn ouders nooit heeft gekend. Beiden doen er alles aan om bij
elkaar te blijven; zelfs als de vrouw erg ziek is weigert ze naar het ziekenhuis te gaan…

Schrijver: Maupassant, Guy de
Titel: Boule de suif
Pagina’s: 41
Beschrijving:
We schrijven het jaar 1870. De Pruisen zijn Frankrijk binnengevallen en de Fransen zijn wanhopig. Temidden van het
krijgsgewoel spoedt zich een rijtuig richting Le Havre met daarin tien mensen die hopen van daaruit te kunnen
vluchten naar Engeland. Onder hen bevindt zich ook een fors uitgevallen vrouw van lichte zeden met de bijnaam
‘boule de suif’ (vetbolletje). De rest van het gezelschap keurt haar geen blik waardig. Tot ze in de Pruisische linies
verzeild raken en beseffen dat Boule de suif – op wie een Pruisische officier een oogje heeft laten vallen - wel eens
hun reddende engel zou kunnen zijn.

Schrijver: Vigan de, Delphine
Titel: No et moi
Pagina’s: 168
Beschrijving:
Lou Bertignac is een hoogbegaafd meisje van dertien. Thuis heet ze ‘het brein’. Haar hoofd zit berstensvol met
vragen. Zo wil ze weten wat het absorberend vermogen is van verschillende soorten keukenpapier, maar ook wat je
met je tong moet doen tijdens het zoenen.
Dan leert ze het dakloze meisje No kennen. No is vervuild, ze rookt, ze drinkt en ze wantrouwt de wereld. Ze sluiten
vriendschap en Lou krijgt haar ouders zo ver dat No bij hen in huis mag wonen. Maar de verschillen tussen hen zijn
wel erg groot…

