NEDERLANDS

Schrijver: Berg, Walter van den

Titel: Schuld (Literaire roman)

Pagina’s: 225

Beschrijving:.
Welkom in het universum van Walter van den Berg: de harde wereld van Amsterdam Nieuw-West. Waar mannen hangen in
snackbars, rijden in Nissan Sunny's en lopen op badslippers - en hun vrouw slaan. De pientere Kevin maakt gejatte laptops schoon
en verkoopbaar. Vieze filmpjes die hij hierbij vindt zet hij online en de vreemdgangers belt hij op. Om ze te laten zien dat het hun
schuld is. Om maar met iemand te kunnen praten.
Maar dan komt zijn vader, ex-charmezanger 'Zingende Ron', uit de bak. Sommige schulden worden nooit afgelost.

Schrijver: Brandt Corstius, Jelle

Titel: As in de tas (Literaire roman)

Pagina’s: 152

Beschrijving:.
Elk voorjaar maakte Jelle Brandt Corstius een fietstocht met zijn vader. Een bestemming was er nooit, maar wel de zekerheid dat
het niet langer dan twee dagen zou duren. Anders kregen ze ruzie. Op 18 april 2014 begon Jelle Brandt Corstius weer aan een
tocht, maar dan zonder zijn twee maanden eerder overleden fietsmaatje en vader, Hugo Brandt Corstius, een wonderlijke man die
veel begreep van dingen waar de meeste mensen niets van begrepen (palindromen), maar weer heel weinig van de meest
normale dingen (kinderen). Met in zijn fietstas een deel van de as van zijn vader legt Brandt Corstius in zestien dagen 1.620
kilometer af. Hij kampeert op een troosteloze camping in Luxemburg, wordt beroofd door zigeuners (de as laten ze achter), logeert
bij een Maastrichtse dame die eist dat hij het douchewater opvangt om de toilet mee door te spoelen en trekt overmoedig met vijftig
kilo aan bagage door de Ardennen - tot hij aan de Middellandse Zee uitkomt, waar hij de as uitstrooit. As in tas is Jelle Brandt
Corstius' meest persoonlijke boek, over zijn bekende vader, geschreven op het moment dat hij zelf net vader is geworden

Schrijver: Boogers, Alex

Titel: Alleen met de goden (Literaire roman)

Pagina’s: 576

Beschrijving:
De elfjarige Aaron Bachman ziet op een avond een man roerloos in de deuropening liggen. Zijn vader staat met gebalde vuisten in
de gang. Hij brult dat Aaron naar de huiskamer moet gaan. De vader belt met de politie en geeft zichzelf aan.
Zo opent deze overweldigende coming-of-age roman, waarin Alex Boogers al zijn thema’s laat samenvloeien: verstoorde
familierelaties, liefde en verlating, vechten om te overleven, schrijven om te groeien. Tegelijk is deze ontroerende, meeslepende
vertelling een zoektocht naar een vader.

Schrijver: Brouwers, Jeroen

Titel: Hout (Literaire roman)

Pagina’s: 226

Beschrijving:
In 'Het hout' van Jeroen Brouwers vindt in een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat in de jaren vijftig van de vorige eeuw
seksueel misbruik, sadisme en vernedering plaats. Broeder Bonaventura is er getuige van en zwijgt zoals iedereen. Maakt dit hem
medeplichtig?

Schrijver: Grunberg, Arnon

Titel: De asielzoeker (Literaire roman)

Pagina’s: 352

Beschrijving:
Een beetje humaan uitbuiten, daar doe je de mensen een groot plezier mee. Christian Beck, vertaler van gebruiksaanwijzingen,
ontdekt alternatieve vormen van geluk en liefde. Ooit ontmaskerde hij zelfbedrog en illusies terwijl zijn vrouw in de woestijn dieren
bestudeerde. Nu leeft hij voor haar. Samen met de nieuwe man van zijn vrouw vlucht hij de werkelijkheid in, omdat de zachte
verdoving van de kick, het langzaam vergeten dat je bestaat, een kerker blijkt te zijn. De asielzoeker is een roman over een man
die aan de wetten van de handel probeert te ontkomen. Een tijdlang heeft hij van alles gekocht, nu geeft hij zichzelf weg.

Schrijver: Kampusch, Natasch

Titel: Tien jaar vrijheid

Pagina’s: 206

Beschrijving:
'Vanaf nu neem ik mijn leven in eigen hand'. Ze dacht dat haar bevrijding het begin zou zijn van een heel nieuw leven vol energie
en mogelijkheden. Maar in plaats daarvan werd ze herhaaldelijk gedwongen om toch weer in haar donkere verleden te duiken.
Voor het eerst vertelt Natascha Kampusch hoe moeilijk het was haar eigen rol in het leven weer te vinden - en waarom ze haar
vertrouwen in de goedheid van de mens nooit heeft verloren. Op 23 augustus 2006 eindigde een van de meest spectaculaire
ontvoeringen uit de recente geschiedenis: Natascha Kampusch ontsnapte uit de kelder waar ze meer dan acht jaar werd
vastgehouden. Hierover schreef ze het veelgeprezen boek De diefstal van mijn jeugd. Tien jaar nadat ze wist te ontkomen geeft ze
een inkijk in haar leven na de ontsnapping. Ze vertelt over haar ervaringen, zowel bitter als mooi, haar dromen en nachtmerries,
over het dagelijks leven, haar werk voor diverse projecten en haar inzet voor getraumatiseerde jongeren die net als zij het
slachtoffer van misbruik zijn geweest. Dit alles in de hoop daarmee haar eigen trauma te overwinnen. Tien jaar vrijheid is een
indrukwekkend boek van een moedige vrouw die altijd de kracht heeft weten te vinden om het leven in eigen hand te nemen.

Schrijver: Leeuwen, Joke van

Titel: De onervarenen (Roman)

Pagina’s: 237

Beschrijving:.
Het zit de jonge, in armoede levende Odile en haar man Koben niet mee als zij in 1847 hun boerderij dienen te verlaten. Waarom
zouden ze niet ingaan op het aanbod van de Maatschappij voor Overzeese Volksplanting, die hun een gouden toekomst
voorspiegelt aan de andere kant van de oceaan? Samen met vijftig streekgenoten wagen ze de oversteek, vol hoop, om na de
uitputtende bootreis aan hun lot overgelaten te worden in een tropisch land. Passen ze zich aan of houden ze vast aan hun
gewoontes? Zal het hun lukken daar een nieuw, goed leven op te bouwen?

Schrijver: Noort, Saskia
Beschrijving:.

Titel: (Literaire thriller)

Pagina’s: 282

'Huidpijn'is het meest rauwe, pijnlijke en schurende boek van Saskia Noort tot nu toe, een boek dat je niet zomaar weglegt en dat
nog dagen nadreunt. Saskia Noort weet opnieuw als geen ander een hedendaags tijdbeeld te vangen, met treffende beschrijvingen
van onder andere het BN'erschap, het hebben van een kinderwens en het leven in de schaduw van een verslaafde.Ieder mens
heeft een duistere kant. Zo ook Anne, Nederlands populairste televisiepresentatrice en journaliste. Als ze haar grote liefde en
daarmee haar droom dreigt te verliezen, en het verdriet hierover breed wordt uitgemeten in de pers, moet ze alles op alles zetten
om niet ook nog door haar vrienden, familie en eigen verstand in de steek gelaten te worden.

Schrijver: Pauw, Marion

Titel: We moeten je iets vertellen (Literaire thriller) Pagina’s: 227

Beschrijving:
De succesvolle schrijfster Kathelijne valt voor de charmes van een oudere, getrouwde man en raakt zwanger van hem. Ze
ondergaat een abortus. De dag erna vindt ze een huiveringwekkend verhaal op haar notitieblok, geschreven in haar eigen
handschrift. Terwijl ze rouwt om haar ongeboren kind, gaat ze op onderzoek uit.

Schrijver: Spit, Lize

Titel: Het smelt (Literaire roman)

Pagina’s: 480

Beschrijving:
In Eva’s geboortejaar worden in het kleine Vlaamse Bovenmeer slechts twee andere kinderen geboren, allebei jongens. De drie
maken er hun hele jeugd samen maar het beste van, tot de puberteit aanbreekt. Opeens ontstaan er andere verhoudingen. De
jongens bedenken wrede plannen en de bedeesde Eva kan hieraan meedoen of haar enige vrienden verraden. Die keuze is geen
keuze. Dertien jaar na een snikhete zomer die volledig uit de hand loopt, keert Eva terug naar haar geboortedorp met een blok ijs
in de kofferbak. Gaandeweg wordt duidelijk dat zij dit keer de plannen bepaalt. Vanaf de eerste bladzijde grijpt debutante Lize Spit
de lezer bij de strot, om die 480 pagina’s lang niet los te laten. Genadeloos maar liefdevol: Het smelt is een roman die je verslagen
achterlaat.

Schrijver: Terrin, Peter

Titel: Yucca (roman)

Pagina’s: 390

Beschrijving:
Is een man nog een vader als zijn kind niet meer leeft? Dit vraagt Viktor zich af wanneer hij vrijkomt na elf jaar gevangenis. De
wereld die hem ooit heeft veroordeeld voor de dood van zijn kind, herkent hij nauwelijks meer. Op zoek naar wie hij is, ontmoet hij
de Gier, een oude man uit het misdaadmilieu. Renée, een vrouw van negenentwintig, richt het woord tot haar zoontje. Toen ze vier
was overleefde ze een herseninfarct, op haar negende ontdekte ze haar magische krachten. Nu, in 2035, is ze een steenrijke
kunstenares. Haar werk verandert tal van mensenlevens, terwijl haar leven eenzaam is en wordt bedreigd. In 1985 is de grootvader
van Renée, een politie-inspecteur, getuige van de laatste en bloedigste terreuraanval van De Bende. Vanaf de parkeerplaats voor
de supermarkt ziet hij iets wat niemand anders opvalt. Dertig jaar later krijgt hij een laatste kans om zijn gelijk te halen.
Zin voor zin, zoals Peter Terrin dat kan, spint hij de lezer in. Verleden, heden en toekomst komen samen in een intens en
melancholisch verhaal over wie we zijn en wat we doen.

Schrijver: Verhoef, Esther

Titel: Lieve mama (Literaire thriller)

Pagina’s: 373

Beschrijving:
Verpleegkundige Helen is getrouwd met Werner, een succesvol horecaondernemer. Samen hebben ze drie kinderen van dertien,
vijftien en zeventien.
De achttienjarige Ralf woont nog bij zijn ouders. Zijn leven draait om zijn auto, zijn vrienden en geld verdienen. Hij laat zich
meesleuren in een crimineel plan: een overval op de woning van Helen en Werner.
Een horrorscenario ontvouwt zich op de bewuste avond. Maar daarmee is de nachtmerrie voor Helen nog maar pas begonnen...
Niets is wat het lijkt in deze nieuwste topthriller van Esther Verhoef.

Schrijver: Suzanne Vermeer

Titel: Sneeuwengelen (Thriller)

Pagina’s: 311

Beschrijving:
Ze waren met z’n zessen en kenden elkaar uit het Leidse studentenleven. Een hechte club meiden die lief en leed met elkaar
deelden, en die elk jaar samen op wintersportvakantie gingen. ‘De sneeuwengelen’ noemden ze zichzelf. Succesvol in hun werk,
niet altijd even succesvol in de liefde, en de wereld leek aan hun voeten te liggen. Totdat een van hen kwam te overlijden...
De dood van Daphne komt keihard aan in de groep, maar tegelijkertijd maakt het de band tussen de vrouwen nog sterker. Ze
sluiten een pact en beloven elkaar dat ze altijd voor elkaar zullen zorgen, zoals ze ook voor hun vriendin hadden gezorgd toen zij
ziek werd. Dan slaat het noodlot toe. Een ongeluk, niemand weet precies hoe het heeft kunnen gebeuren. Maar bepaalde zaken
kloppen niet. Was er misschien opzet in het spel? Maar waarom? En wie zou er dan achter zitten? Langzaam maar zeker komen er
barstjes in wat de perfecte vriendinnengroep leek te zijn.

Schrijver: Versteeg, Wytske

Titel: Quarantaine (Literaire roman)

Pagina’s: 168

Beschrijving:
Plastisch chirurg Tomas Augustus zit gevangen in zijn huwelijk als hij tot zijn eigen verbazing verliefd wordt op de veel jongere
Maria. Voor het eerst begint hij te twijfelen aan de leugen die hij leeft, maar net nu Tomas kans ziet op een nieuw begin wordt het
land lamgelegd door een dodelijke en uiterst besmettelijke ziekte. Tomas is een van de weinige overlevenden. Verscholen in zijn
huis vertelt hij het verhaal van een man die een leven lang niet werd geraakt, en toen plotseling wel. Quarantaine is het
beangstigende verhaal van een heel land op slot en van een cynicus die laat, misschien wel te laat, leert wat het betekent mens te
zijn.

JEUGD en YOUNG ADULT

Schrijver: Bogaart, Ellen van den
Titel: Duizend kilometer
Pagina’s: 158
Beschrijving:
Ilias, Kim, Suzie en Stephan: vier jongeren die door criminaliteit, vandalisme of incest in serieuze
moeilijkheden zijn gekomen. Willen ze nog iets van hun leven maken of kiezen ze voor een uitzichtloze toekomst waarin hun
problemen zich opstapelen? Hun laatste alternatief is een zorgboerderij in Zuid-Frankrijk, waar strenge regels gelden, keihard
gewerkt moet worden, geen luxe aanwezig is en directe levensbehoeften het dagelijks leven bepalen.
De confrontatie met elkaar en vooral ook met zichzelf is erg groot, evenals de verleiding om te ontsnappen aan de strenge hand
van de begeleiders

Schrijver: Bogaart, Ellen van den
Titel: No Deal
Pagina’s: 158
Beschrijving:
Na een feestje veroorzaakt de 17-jarige Simon een auto-ongeluk. Maar hij heeft geen rijbewijs en nog behoorlijk gedronken ook.
Bovendien heeft de auto, die niet van hem is, veel schade. Hoe moet hij dit ooit betalen? En wat als de politie of zijn moeder
erachter komt?Winston, de eigenaar van de auto, doet hem een voorstel: als Simon ‘iets' voor hem gaat ophalen in Suriname,
hoeft hij niets te betalen en houdt hij er zelfs nog een aardig bedragje aan over. Al snel blijkt dat het om coke gaat. Onder grote
druk gaat Simon akkoord. Dan begint een bloedstollende race tegen de klok…

Schrijver: Boyne, John

Titel: De jongen op de berg

Pagina’s: 251

Beschrijving:
Als de zevenjarige Pierrot zijn beide ouders verliest, moet hij zijn huis in Parijs verlaten om een nieuw leven te -beginnen bij zijn
Duitse tante Beatrix. Zij is huishoudster bij rijke mensen die boven op een berg wonen, ergens in Duitsland.
Maar het zijn geen gewone tijden: Pierrot leeft in 1935 en de Tweede Wereldoorlog nadert met rasse schreden. Evenmin is het huis
op de bergtop een gewoon huis; het is Berghof, het adelaarsnest waarin Adolf Hitler zich regelmatig terugtrekt. Pierrot maakt al
snel deel uit van Hitlers wereld. Een gevaarlijke wereld waarin terreur, geheimen en verraad aan de orde van de dag zijn. Is
ontsnapping nog mogelijk?

Schrijver: Gemert, Gerard van

Titel: Verlamd (Thriller)

Pagina’s: 173

Beschrijving:
Jespers vader is politieagent op het eiland Terschelling. Jaren geleden, toen hij nog rechercheur in Amsterdam was, heeft hij een
dader van een roofoverval achter de tralies gekregen. De tweede dader is op de plaats van de misdaad doodgeschoten door de
politie. Jesper ontdekt nu dat er nog een derde crimineel bij betrokken was. En die wil wraak nemen op zijn vader door de zus of
broer van Jesper iets aan te doen. Jesper is, zo krijgt hij te horen, de enige die dat kan voorkomen. Tenminste, als de jongen de
identiteit van de mysterieuze misdadiger, die af en toe in zijn buurt opduikt, snel achterhaalt. Kan Jesper degene die zijn gezin
bedreigt op tijd ontmaskeren?

Schrijver: Hoes, Ischa & Kamerling, Vlinder

Titel: Verlamd (Thriller)

Pagina’s: 173

Beschrijving:
Engel is een bijzonder meisje met een speciale gave: ze kan wensen in vervulling laten gaan. Maar niet alle wensen: alleen die van
goede mensen. Al snel liggen er mensen op de loer die misbruik willen maken van haar gave. Engel wordt gekidnapt en lijkt haar
gave te zijn kwijtgeraakt. Gelukkig kan ze niks voor de kidnappers betekenen omdat het allemaal slechteriken zijn. Maar dan blijkt
dat de wensen van een van de ontvoerders wel in vervulling kunnen gaan.

Schrijver: Mous, Mirjam

Titel: Virus

Pagina’s: 283

Beschrijving:.
Kris, een jongen die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette, is met zijn neef op vakantie. Ze rijden door de bergen als er
een hevig noodweer losbarst. Dan schrikt Kris zich het apelazarus. Er loopt een man op de weg! Zijn neef kan hem niet meer
ontwijken…
De jongens raken in paniek en slaan op de vlucht. Ze komen terecht in Odrín, een Spaans bergdorp, dat altijd in de schaduw ligt.
Er hangt een unheimische sfeer en de meeste bewoners zijn nors en soms ronduit bedreigend. Kris en zijn neef willen zo snel
mogelijk verder reizen, maar het lijkt wel alsof alles en iedereen dat tegenwerkt. Ze besluiten er stiekem vandoor te gaan. De enige
toegangsweg blijkt met hekken afgesloten en wordt door gewapende mannen bewaakt. Omdat er een besmettelijk virus rondwaart,
mag niemand het dorp nog in of uit...

Schrijver: Mous, Mirjam

Titel: 2C

Pagina’s: 95

Beschrijving:
Bloedstollende thriller van de auteur van Boy 7.
Klas 2C gaat met een touringcar voor een werkweek naar de Ardennen. Amper vertrokken, ontvangen de leerlingen een bericht via
de telefoon. In de bus ligt een dvd die afgespeeld moet worden. De chauffeur laat het filmpje zien: er is een bom aan boord!
Niemand mag de bus in of uit. Zolang er geluisterd wordt, loopt niemand gevaar. De vraag is wie, hoe en waarom? En is er echt
een bom aan boord of is het een grap of een afleidingsmanoeuvre?
Dit superspannende verhaal wordt vanuit verschillende personages verteld. Vanuit het heden – wat er in de bus gebeurt. En in
flashbacks – zodat je steeds meer te weten komt over iedereen. En er blijken heel wat leerlingen én mensen van buitenaf motieven
en geheime agenda's te hebben.
Als lezer word je steeds op een dwaalspoor gebracht. Want… hoe zit het nu echt?

Schrijver: Molenmaker, Rom

Titel: Crisis

Pagina’s: 159

Beschrijving:
Maikel heeft de dagen in de gevangenis afgeteld. Nu is hij weer vrij en het leven lacht hem toe.. maar niet heus. Hij voelt zich
zwaar onzeker. Dat zijn klasgenoten met een boog om hem heen lopen, maakt het ook niet beter. Ze hadden net zo goed een bord
om zijn nek kunnen hangen met VEROORDEELDE CRIMINEEL erop. Zo werd er naar hem gekeken, toen hij voor het eerst weer op
school kwam. Wat hij niet weet, is hoe het nu verder moet met zijn leven. Wat hij wél weet is dat hij met zijn zogenaamde vrienden,
dat stelletje verraders waar alle ellende mee begonnen is, nooit meer iets te maken wil hebben. Maar op een avond is hij ongewild
getuige van een brute straatroof. Tot zijn schrik herkent hij de daders, maar zij herkennen hem ook. Vanaf dat moment is hij zijn
leven niet meer zeker.

Schrijver: Molenmaker, Rom

Titel: Drijfjacht

Pagina’s: 176

Beschrijving:
Voor Arthur is mountainbiken zo ongeveer het mooiste wat er is. Linde met haar lange benen is nóg mooier natuurlijk, maar je kunt
niet alles hebben... Als zijn beste vriend Thomas voorstelt om deze zomer samen op vakantie te gaan, aarzelt Arthur geen
moment. Twee weken off road door het bos crossen, dat wordt een topvakantie. Dat Linde meent hem te moeten waarschuwen,
beschouwt hij maar als een verkapte liefdesverklaring. Hoe gevaarlijk kan een fietsvakantie in Nederland nou zijn? En zo
vertrekken de jongens naar een klein gehucht waar een oom van Thomas woont, bij wie ze mogen logeren. Maar eenmaal aan de
rand van de bewoonde wereld, doet hij een duizelingwekkende ontdekking. Vanaf dat moment heeft hij nog maar één doel:
ontkomen aan een drijfjacht waarvan hij het doelwit is, maar wie is de jager en waarom?

Schrijver: Nijkamp, Marieke

Titel: 54 Minuten

Pagina’s: 318

Beschrijving:
10:00 De directeur van Opportunity High School beëindigt haar toespraak en verwelkomt alle leerlingen voor het nieuwe semester.
10:02 De leerlingen staan op om naar hun klassen te gaan. 10:03 De auladeuren gaan niet open. 10:05 Iemand begint te schieten.
Uiterst minutieus volgt 54 Minuten vier jongeren tijdens een schietpartij op een middelbare school. Verteld vanuit verschillende
perspectieven kom je achter de motieven van de schutter en word je als het ware de terreurdaad ingezogen.

Schrijver: Oldenhave

Titel: Voor jou 10 anderen

Pagina’s: 126

Beschrijving:
Cynthia wordt als baby door haar moeder achtergelaten in het illegale kindertehuis van mama Riet. In het flatje wonen een stuk of
tien kinderen, dus het is er nogal een chaos. En je moet oppassen dat je uit de buurt van de dochter van mama Riet blijft, want die
is vals en verzint de gemeenste straffen. Mama Riet bemoeit zich daar niet mee. Zij heeft het te druk met andere dingen, haar
honden bijvoorbeeld.

Schrijver: Slee, Carry

Titel: Verdacht

Pagina’s: 252

Beschrijving:.
Tess en Victor zijn superverliefd op elkaar. Samen met Rachel en Brahim vormen ze een hecht vriendenclubje.
Voor school filmen ze in een buurt waar toevallig op dat moment een overval wordt gepleegd. De juwelier, die ook de vader is van
een medescholier, is zwaargewond geraakt. De daders zijn nog niet gepakt en iedereen praat erover. Als Tess hun opnames
bekijkt doet ze een belangrijke ontdekking. Ze brengt haar videomateriaal naar de politie. Die beslissing verandert haar leven.

Schrijver: Slegers, Marlies

Titel: Onder mijn huid

Pagina’s: 208

Beschrijving:
Je weet dat je eigenlijk geen keus hebt, Coco. Je wilt toch niet dat ik de foto echt verspreid? Dat ik je leven tot een hel maak? Zeg
het maar...
Coco is al heel lang verliefd op Nick. Ze is dan ook over the moon als hij laat merken dat hij haar ook leuk vindt. Met Nick kan ze
over van alles praten, ook over de moeizame relatie met haar vader. Dan vraagt hij of ze een naaktfoto van zichzelf stuurt. Coco
aarzelt, maar doet het toch wanneer hij belooft alles meteen te deleten. Het gaat een tijdje goed, tot Coco erachter komt dat Nick
screenshots van haar aan zijn vrienden heeft laten zien. Ze is woedend en maakt het uit. Niet lang daarna krijgt ze via een
anonieme afzender een naaktfoto van zichzelf toegestuurd. Als ze niet binnen 24 uur een nieuwe stuurt, gaat haar foto viraal... Wie
bedreigt haar? Is het Nick? Of iemand anders?

Schrijver: Slegers, Marlies

Titel: Vijftien

Pagina’s: 223

Beschrijving:
De 15-jarige Elena voelt zich na de dood van haar vader eenzaam en onbegrepen. Dan leert ze Tim via een chatsite kennen. Ze
wordt verliefd op hem en besluit hem te ontmoeten. Niet lang daarna is ze spoorloos...
De 17-jarige Job probeert zijn verleden met drugs en drank - en de reden dat hij zo ontspoorde - te vergeten. Zijn dominante vader
maakt het hem niet gemakkelijk. Gelukkig kan hij zijn frustraties kwijt op de kickboksschool, waar hij Daan leert kennen. Maar
waarom zegt Daan toch dat hij Job kent?
Dan doet Job een schokkende ontdekking en Elena heeft al haar moed nodig om niet als prooi te eindigen in de handen van een
geslepen jager...

Schrijver: Vreeswijk, Helen

Titel: Over the edge

Pagina’s: 389

Beschrijving:
Chris is gefrustreerd omdat hij niet meteen moeders mooiste is. Hij voelt zich alleen nadat zijn ouders gescheiden zijn. Hij zou wel
willen vrijen met de knappe Fien, maar die is verliefd op zijn vriend Ruud. Gore internetfilmpjes winden hem op en doen hem op
zoek gaan naar seks. De zoektocht naar de ultieme kick wordt steeds opwindender, steeds gewelddadiger. Fien zou de kers op de
taart zijn.

Schrijver: Vries, Anke de

Titel: Littekens

Pagina’s: 167

Beschrijving:
In Frankrijk brengt Clara de vakantie bij haar grootmoeder door - ver van de stad waar iedereen weet wat haar is overkomen. Waar
iedereen haar de schuld geeft van wat er gebeurd is.
Paul is uit Nederland komen fietsen. Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug. Tijdens zijn fietstocht brengt hij een nacht door bij
monsieur Martin, een oude man die vaker onderdak verschaft aan reizigers. Het is een bijzondere ontmoeting. Maar kort na Pauls
vertrek komt monsieur Martin om het leven. Is hij van de trap gevallen of is hij geduwd? En hoe heeft Pauls ontmoeting met Martin
te maken met de gruwelijke gebeurtenis waar Clara mee worstelt?

Schrijver: Woltz, Anna

Titel: Honderd uur nacht

Pagina’s: 214

Beschrijving:
Honderdduizend steden bestaan er op de wereld. En ik ben gevlucht naar de stad die over twee dagen wordt getroffen door een
orkaan.
De veertienjarige Emilia ontdekt iets vreselijks over haar vader. Zonder dat iemand het weet, vliegt ze in haar eentje naar New
York. Maar het appartement dat ze via internet huurde, bestaat niet. En er komt een verwoestende orkaan op de stad af. Samen
met twee Amerikaanse jongens en een heldhaftig klein meisje bereidt Emilia zich voor op de storm van haar leven.

