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Schrijver: Boogers, Alex

Titel: Onder een hemel met sproeten (Literaire roman)

Pagina’s: 373

Beschrijving:
Amerika heeft zojuist zijn eerste zwarte president gekozen. Voor een korte periode lijkt er iets van hoop te ontstaan in de wereld,
maar voor de zwarte Harvey is die ene dag precies hetzelfde als alle andere. In zijn troosteloze wijk vecht iedereen om te
overleven. Zo ook zijn buurmeisje Amy, die een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt. De enige die ze vertrouwt is Jacob,
een oude man wiens dierbaarste herinneringen zijn gestorven met zijn vrouw.

Schrijver: Brown, Dan

Titel: Oorsprong (Thriller)

Pagina’s: 500

Beschrijving:
Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, bezoekt het hypermoderne Guggenheim-museum in Bilbao voor een
belangrijke onthulling van een ontdekking die de wetenschap voor altijd zal veranderen. De gastheer van de avond is Edmond
Kirsch, een veertigjarige miljardair en futurist wiens oogverblindende hightech uitvindingen en gewaagde uitspraken hem
wereldberoemd hebben gemaakt. Maar de nauwkeurig georkestreerde avond barst plotseling uit in chaos, waardoor Kirsch’
waardevolle ontdekking voorgoed dreigt te verdwijnen. Duizelig en geconfronteerd met een directe dreiging, ontsnapt Langdon uit
Bilbao, samen met de elegante museumdirecteur Ambra Vidal.

Schrijver: Green, John

Titel: Schildpadden tot in het oneindige (Young Adult)

Pagina’s: 320

Beschrijving:
Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de
gouden tip over zijn verblijfplaats.
Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een
tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een
dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten.

Schrijver: Janssen, John-Alexander

Titel: Een verhaal uit de zonnestad (Literaire roman)

Pagina’s: 224

Beschrijving:
Damascus. Op een open dag van de universiteit ziet Hamza, aankomend student bouwkunde, het meisje van zijn dromen. Hij
besluit Zania, zoals ze zal blijken te heten, te volgen en belandt zo bij een proefcollege filosofie waar hij erachter komt dat de
begeesterende professor Sinna al-Iskandri voor haar geen vreemde is. Hij schrijft zich in voor een bijvak filosofie en raakt zo
langzaam verder in de ban van Zania en de geheimzinnige familie Al-Iskandri.

Schrijver: Molemaker, Rom
Titel: Crisis (Jeugd)
Pagina’s: 160
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: Molemaker, Rom

Titel: Drijfjacht (Young Adult)

Pagina’s: 176

Beschrijving:.
Voor Arthur is mountainbiken zo ongeveer het mooiste wat er is. Linde met haar lange benen is nog 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: Molemaker, Rom

Titel: Een gang met gele deuren (Jeugd)

Pagina’s: 160

Beschrijving:
Martje hoort, tot haar ontzetting, dat ze gaat verhuizen omdat haar vader een nieuwe baan heeft. Ze raakt haar vriendinnen kwijt en
moet in een andere plaats opnieuw beginnen. Op haar nieuwe school raakt ze ongewild onder de indruk van Gabriëlle, leidster van
een groep criminele meiden. Stapje voor stapje raakt Martje bij de groep betrokken, totdat een afschuwelijke gebeurtenis haar
leven totaal overhoop gooit.

Schrijver: Molemaker, Rom

Titel: Pagina’s: Moord op school (Young Adult)

Pagina’s: 192

Beschrijving:
Jorick weet dat hij nooit had moeten gaan kijken op de plaats delict. Stom van hem. Maar iedereen was in paniek, niemand dacht
na. Een moord op school, dat geloof je toch niet? Nog nooit had hij de kou van de dood van zo dichtbij gevoeld. De niets ziende
ogen van de dode zullen hem voor altijd achtervolgen. Maar de straf voor zijn onbezonnen actie blijkt vele malen groter...

Schrijver: Postuma, Jente

Titel: Mensen zonder uitstraling (Literaire roman)

Pagina’s: 176

Beschrijving:
De stuurloze hoofdpersoon van "Mensen zonder uitstraling' van Jente Posthuma leeft in de schaduw van haar moeder, een
ontevreden actrice. Haar vader is hoofd van een psychiatrische inrichting. Psychopaten en depressieven raadt hij aan hun
bezigheden in afgepaste tijdsblokken in te delen, zodat ze meer controle krijgen over hun bestaan. Zijn dochter geeft hij hetzelfde
advies. Dan overlijdt haar moeder en blijven vader en dochter over.

Schrijver: Rijks, Henk

Titel: De luizenvader (Thriller)

Pagina’s: 224

Beschrijving:
Tonk van Lexmond leeft onder een getuigenbeschermingsprogramma en met een royale bankrekening als veeboer in Ecuador. Op
een nacht wordt hij vanuit Nederland gebeld met de mededeling dat zijn ex-vrouw is omgekomen bij een verkeersongeluk en dat hij
zich moet ontfermen over hun elfjarige tweeling. Eenmaal in Oegstgeest leert hij de mores van de plaatselijke upper middle class
kennen: hockey, cito-scores, sous-vide gegaard buikspek en de winterbanden van de lease-Volvo bepalen het gesprek van de dag.
Maar met het opgeven van de dekmantel zijn de bankrekeningen geblokkeerd. Hij ziet zich genoodzaakt zijn oude stiel weer op te
pakken, ditmaal met hypermoderne designerdrugs voor de plaatselijke clientèle. Terugkeren naar Ecuador is voorlopig niet aan de
orde, totdat hij zich realiseert dat hij al die jaren ten onrechte in angst leefde. Tonk zint op wraak en neemt op een grandioze en
spectaculaire wijze afscheid van Nederland.

Schrijver: Rood, Lydia

Titel: De dochter van de zeemeermin (Literaire roman)

Pagina’s: 460

Beschrijving:
Tijdens een zware storm drijven woeste golven een vrouw het Purmermeer in. Groen van het zeewier wordt ze eruit gevist. In de
jaren die volgen wordt de "Watervrouw van Edam' een bezienswaardigheid. Goede zielen leren haar spinnen en bidden als een
christenvrouw, maar de mensentaal leert ze nooit. Dan duikt er opeens een meisje uit Schotland op dat beweert haar dochter te
zijn. Lydia Rood neemt de lezer in "De dochter van de zeemeermin' mee naar de Middeleeuwen: een tijd van oorlog, bijgeloof en
van strijd om de troon.

Schrijver: Sassen, Erna

Titel: Er is geen vorm waarin ik pas (Young Adult)

Pagina’s: 144

Beschrijving:
Tot en met de vierde ging alles eigenlijk vanzelf maar sinds ik in de vijfde zit is er een hoop veranderd. Volgens mijn mentor heb ik
TE lange tijd TE hard gewerkt en volgens mijn moeder ben ik TE perfectionistisch. Jajaja. Dat is een van de grootste nadelen van
volwassenen: ze denken altijd beter te weten dan jijzelf wat er met jou aan de hand is. Daarbij vergeten ze voor het gemak maar
even dat tachtig procent van ons leven zich afspeelt buiten hen om. En dat ze dus meestal geen flauw idee hebben. Dat laatste ligt
ook een beetje aan ons. Want wij vertellen niks. Maar dan nog. Er zijn dingen die je niet kan vertellen. Aan niemand. Over liefde
bijvoorbeeld. En hoe stom je bent geweest.

Schrijver: Stoffels, Maren

Titel: Escape Room (Jeugd)

Pagina’s: 174

Beschrijving:
Vier vrienden gaan naar een Escape Room. Ze moeten binnen 60 minuten uit de kamer ontsnappen. Maar wat als degene die de
Escape Room organiseert niet van plan is om hen te laten gaan? Wat als 1 van de vier vrienden het doelwit is van dit spel?

Schrijver: Tegenbosch, Buddy
Titel: Live Stream (Young Adult)
Pagina’s: 192
Beschrijving:
Rick heeft nog niet veel van de wereld gezien. Tot nu toe dan. Want na weer een mislukt schooljaar besluit hij om tijdens de
kerstvakantie naar zijn achterneef in New York te gaan. In de metro ontmoet hij Kris. Ze is anders dan de andere meiden in zijn
klas, dan de meiden in zijn dorp, dan ieder meisje dat hij ooit ontmoet heeft. Wanneer ze hem vertelt van haar plan doet hij mee.
Tegen iemand als Kris zeg je geen nee.
Dat is het begin van een absurde, twintig uur durende zoektocht dwars door Manhattan, met een basejump, een dragqueen, een
ontvoering, een explosie, een kopstoot, en uiteindelijk... met Kris.

Schrijver: Thomas, Angie

Titel: The hate U give (Young Adult)

Pagina’s: 368

Beschrijving:
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid.
De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat.

Schrijver: Treur, Franka
Titel: Hoor nu mijn stem (Literaire roman)
Pagina’s: 320
Beschrijving:
Ina verloor op driejarige leeftijd haar ouders en groeit op bij haar opa en zijn twee ongetrouwde zussen Ma en Sjaan. Deze 'familie'
bewandelt de oude paden van het gereformeerde geloof, en de jonge, ambitieuze Ina probeert te klimmen op de trappen van Gods
genade, zoals haar lichtende voorbeeld tante Ma. Naarmate ze volwassen wordt, lonkt ook de maatschappelijke ladder, die
gemakkelijker te beklimmen lijkt. Zal ze haar milieu ontstijgen of belooft ze trouw aan God?

Schrijver: Vries de, Mel Wallis

Titel: Pijn (Jeugd)

Pagina’s: 232

Beschrijving:
Op een prachtige, warme nazomeravond wordt het levenloze lichaam van een meisje gevonden. De dader heeft haar laatste
minuten op Snapchat gedeeld. Het is het gesprek van de dag. Zeker als ze niet het enige meisje blijkt te zijn...
Vijf meisjes die elkaar niet kennen. Eén dader die de politie te slim af is. En iedereen kan meekijken. Niemand is perfect, maar wat
als de hele wereld dat ineens te zien krijgt?

Schrijver: Wieringa, Tommy
Titel: De heilige Rita (Literaire roman)
Pagina’s: 286
Beschrijving:
Bijna vijftig jaar woont Paul Krüzen met zijn vader in een Saksische spookboerderij buiten Mariënveen, een vergeten dorp aan de
grens. Eens zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader. Lang geleden stortte een Russische piloot neer in het
maisveld achter hun huis. Dit zette een keten van gebeurtenissen in werking waarvan ze nooit volledig zijn bekomen. Na de Rus
kwamen de Chinezen, die het café en de snackbar in het dorp overnamen, daarna volgde de rest van de wereld. Met hen kwam
ook de onzekerheid. Het verzet bestaat uit het beschimpen van de Chinezen en de aanschaf van meer bewakingscamera's. Voor
de betaalde liefde steekt Paul Krüzen de grens over. In het bordeel raakt hij verzeild in een conflict dat hem dwingt de verscholen
positie te verlaten die hij in het leven heeft gekozen. Van dit dorp en deze mensen is Rita, patrones van de hopeloze gevallen, de
beschermheilige. De heilige Rita is een schitterende en ontroerende roman over een vader en een zoon, en over de nieuwe tijd in
een traditioneel grensdorp.

