
                           NEDERLANDS 

  Schrijver: Bon, Annemarie          Titel: Free run (Young Adult)                                              Pagina’s: 192   

Beschrijving: 

Ward heeft geen identiteitsbewijs, hij is nooit aangegeven bij de burgerlijke stand - hij bestaat niet. Als zijn eveneens illegale, 

Venezuelaanse moeder op een dag wordt opgepakt en uitgezet, staat Ward er alleen voor. De enige die daar verandering in kan 

brengen is zijn biologische vader, die hem bij zijn geboorte nooit erkend heeft. Dan begint een spannend verhaal over de zoektocht 

naar Wards biologische vader. Wat Ward op de been houdt, is zijn passie voor freerunning. 

 

                  Schrijver:  Burger, Eva               Titel: Fataal (jeugdthriller)                                                             Pagina’s: 223  
Beschrijving: 

Hartsvriendinnen Emily, Fay, Lauren en Naomi gaan op vakantie naar het zonnige eiland Kreta. Niets lijkt een fantastische tijd in de 

weg te staan, zeker niet als ze drie leuke jongens ontmoeten. Maar Lauren wordt verliefd en niet iedereen is daar blij mee. De 

vakantie wordt verstoord als ze een insluiper bij de villa betrappen. Angstaanjagende gebeurtenissen stapelen zich op: spullen die 

weg zijn, vreemde appjes en een onverklaarbare dode. Wanneer Lauren plotseling verdwijnt, gaan alle alarmbellen rinkelen.. 

 Schrijver: Fretz, Johan                Titel: Onder de paramariboom (Literaire roman)             Gem. leestijd 7 h   

Beschrijving:. 

Johan Fretz heeft een Surinaamse moeder en een Duitse vader. Als kind van werkloze ouders wil de jongen niet opvallen. Hij leert 

uiteindelijk dat afkomst wel telt. Maar er is meer, want iedereen is ook individu. Deze roman is vaak een wat sentimenteel 

reisverslag van een brave jongeman die Suriname eindelijk begint te omarmen. Hij ontdekt dat ook zijn opa een schrijver was 

wiens werk mogelijk gestolen werd door Nederlanders. Zo ja, dan is het succes van Fretz een revanche. Het opvallendste 

personage is Fretz' moeder, een vat vol tegenstrijdigheden. Ze discrimineert er zelf op los, maar anderen mogen dat niet. Ze is 

lastig in de omgang en lijdt onder een zware depressie. Toch is de familiedriehoek er een van liefde: de zorgzame vader, de 

kleurrijke moeder, de zoon die zijn weg vindt. Ze doorstaan hun strijd met elkaar. Vader drinkt soms. Moeder hoopt dat ze in een 

volgend leven alle drie weer samen zijn. Een mooie en troostrijke gedachte. 

  Schrijver: Gemert van, Gerard         Titel: Verlamd                                                                        Pagina’s: 173   

Beschrijving: 

Jesper woont met zijn ouders en broertje op Terschelling. Zijn zus Wendy zit in een rolstoel en is alleen tijdens de vakanties thuis. 

Op een dag krijgt Jesper een cassettebandje toegestuurd met een mysterieuze boodschap. Het heeft te maken met het ongeluk 

van Wendy een jaar geleden. De afzender dreigt dat er opnieuw iets zal gebeuren en alleen Jesper kan dit voorkomen. Hij mag er 

met niemand over praten en moet uitvinden wie de afzender is. Jesper weet niet waar hij aan toe is. Hij is vol wantrouwen naar 

iedereen die hij kent, maar gaandeweg lijken alle sporen naar één persoon te leiden. 
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  Schrijver: Gemert van, Gerard             Titel: Vermist                                                                Pagina’s: 173  

Beschrijving: 

Tobias wordt wakker in het ziekenhuis. Hij heeft het auto- ongeluk overleefd waarbij zijn ouders om het leven zijn gekomen. 

Langzaam keren de beelden terug: Tobias herinnert zich dat ze onderweg waren naar AquaZoo en dat zijn kleine zusje Julia naast 

hem in haar kinderstoeltje zat. Maar tot zijn verbijstering zegt opa: 'Tobias, je hebt geen zusje.' Dit is pas het begin van een hele 

reeks raadsels waarvoor Tobias zich geplaatst ziet. Is hij eigenlijk wel wie hij denkt dat hij is? Of is hij gek aan het worden? Wie kan 

hij nog vertrouwen? Gelukkig is er Valerie, die hij kent van de basisschool en die zijn steun en toeverlaat wordt in deze zeer 

verwarrende tijden. 

 Schrijver: Grunberg, Arnon              Titel: Goede mannen (Literaire roman)          Gem. leestijd: 12 h  

Beschrijving: 

Geniek Janowski, brandweerman, liefdevolle echtgenoot, vader van twee zonen, mede-eigenaar van een pony en fatsoenlijk 

burger te Heerlen, wordt op een dag getuchtigd door het noodlot. 

De mannen van de C-ploeg slepen Janowski, die door iedereen de Pool wordt genoemd, erdoorheen en de vrouw van collega 

Beckers staat voor de deur met eetbare troost. Hun troost blijkt echter nog meer onheil te brengen. De Pool besluit daarop niet te 

walgen van zijn lot maar het te beminnen. 

Goede mannen is een ontroerende en wanhopige roman over een vader die denkt dat een goede man altijd een stapje opzij doet, 

dat goed zijn niet veel anders is dan verlangen naar het goede. Minder goede verlangens leg je gewoon het zwijgen op. 

  Schrijver: Geuverink, Wendy                     Titel: Hoe lang mag ik blijven                       Gem. leestijd: 8 h 

Beschrijving: 

Truus van Zuiden is zestien jaar als ze in de oorlog moet onderduiken omdat ze Joods is. In tweeënhalf jaar tijd verblijft ze op 

dertien verschillende adressen in Nederland. Ze woont in huis bij gereformeerden, katholieken, verzetsmensen en zelfs bij 

NSB'ers. In elk gezin past Truus zich onmiddellijk aan. Je moet lief zijn, nooit je stem verheffen en goed meehelpen want je leven 

hangt ervan af. Haar moeder wordt tijdens de onderduik verraden en gedeporteerd naar Auschwitz. Ondertussen wordt Truus 

steeds vindingrijker en neemt ze zelfs deel aan het verzet. Na de bevrijding blijkt niet iedereen in Hoogeveen blij met de terugkeer 

van hun Joodse stadgenoten. Truus probeert ondanks de verliezen en de tegenstand uit alle macht haar leven weer op te bouwen. 

  Schrijver: Isik, Murat                                   Titel: Wees onzichtbaar (Literaire roman)         Gem. leestijd: 15 h   

Beschrijving: 

Wees onzichtbaar van Murat Isik is een ontroerende en weergaloze literaire roman over een Turkse jongen die opgroeit in de 

Bijlmer.  

Wees onzichtbaar van Murat Isik is een grootse epische roman over de wanhopige strijd van een gezin tegen een tirannieke vader 

en een prachtige coming of age van een sensitieve jongen die opgroeit in een onveilige wereld, gebaseerd op Murat Isiks eigen 

jeugd. Maar het is ook een schitterende en kleurrijke ode aan de Bijlmer. 
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  Schrijver:  Jensen, Louise                    Titel: Het zusje (psychologische thriller)                    Gem. leestijd: 8 h    

Beschrijving: 

Na de dood van haar beste vriendin Charlie valt Grace in een zwart gat. Wanneer ze besluit op zoek te gaan naar de vader van 

Charlie vindt ze niet haar vader maar Charlies halfzusje Anna. De twee raken met elkaar bevriend en Anna trekt tijdelijk bij Grace 

en haar vriend in. Grace probeert haar leven weer op te pakken, maar het geluk is niet aan haar zijde. Ze heeft het gevoel 

achtervolgd te worden. Ondertussen is de spanning thuis om te snijden. Grace kan niet goed plaatsen waardoor dit komt, totdat ze 

een vreselijke ontdekking doet. Het boek is van begin tot eind spannend. 

  Schrijver: Kok, Lotte                      Titel: Skydancer  (Literaire roman)                         Gem. leestijd: 7 h    

Beschrijving: 

Oscar krijgt voor zijn twintigste verjaardag een axolotl. Een salamander, die niks anders doet dan in een hoekje voor zich uit staren. 

Er is maar één persoon naar wie de axolotl vernoemd kan worden: Oscar zelf. Wat wil je ook, als je opgroeit in facking Dingle? De 

zomers zijn te lang en te heet, de bewoners lui, dom en vadsig. In Dingle is het zo stil dat je een nugget kunt horen vallen. 

Dan verschijnt Agnes. Een bleek, mager, prachtig meisje. Ze is de verhuiswagen nog niet uit gestapt of alle 75 inwoners van Dingle 

buitelen over haar heen als gretige puppy's. Iedereen wil iets van haar. Behalve Oscar. Die vertrouwt het zaakje niet. Hij besluit 

heel ver bij haar uit de buurt te blijven, maar ontdekt dat hij elke dag weer iets slechter zonder haar kan. 

Skydancer is zo wonderlijk, lief en luidruchtig als een Wes Anderson-film. Thema's als opgroeien, hamburgers en loyaliteit vlechten 

ineen tot een zeldzaam grappig en vonkend verhaal. De geschiedenis van Oscar en Agnes zal bij vele jongeren en volwassenen 

nog tot lang na de laatste bladzijde blijven nagloeien. 

 

 Schrijver: Lucassen, Lis                      Titel: Grenzeloos (roman)                                        Gem. leestijd: 6 h     

Beschrijving: 

De eenentwintigjarige Rebecca verruilt het leven in Nederland voor dat aan een Amerikaanse universiteit om zo ook te ontsnappen 

aan haar benauwde leefomgeving, uit de verstikkende armen van haar familie.  

 

 Schrijver: Meijer, Cis                    Titel: Knock out  (jeugdthriller)                                              Pagina’s: 218   

Beschrijving:. 

'Moordspel' is een superspannend moordmysterie van jeugdthrillerauteur Cis Meijer. Vier spelers, één slachtoffer in deze 

huiveringwekkende thriller. Wanneer ze met school in de Ardennen is haalt Robin haar vriendin en twee vrienden over om een 

moordspel te spelen. Een moordspel om de leraar die haar tweelingbroer Kai heeft weggestuurd een lesje te leren. Dat blijkt een 

gevaarlijke zet, want hij is ineens spoorloos. Speelt hij een spel met hen? Robin vreest dat haar leraar echt in de problemen zit en 

gaat naar hem op zoek. Wanneer haar beste vriendin ook verdwijnt, verandert de zoektocht in een regelrechte nachtmerrie. 
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  Schrijver: Michael, Martin      Titel: De Pelikaan (Literaire roman)                     Gem. leestijd: 5 h    

Beschrijving: 

Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische kust in communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk voor de 

kabeltrein naar het heldenmonument boven op de heuvel. Hij is ongelukkig getrouwd en houdt er een minnares op na. 

Amateurfotograaf Andrej weet beelden van een amoureuze ontmoeting vast te leggen en begint Josip ermee te chanteren. Kort 

hierna ontdekt Josip dat postbode Andrej brieven open stoomt en geld steelt. Om aan de verwachtingen van zijn onbekende 

chanteur te voldoen begint hij op zijn beurt Andrej te chanteren. Intussen kabbelt de blauwe zee rustig door. 

  

 Schrijver: Niessen, Tommie    Titel: Tommie in de zorg                                                    Pagina’s: 178 

Beschrijving: 

Tommie in de zorg bevat treffende observaties, waardevolle levenslessen en ontroerende ontmoetingen uit de dagelijkse praktijk 

van de gezondheidsszorg. "Ik ga toch geen mensen wassen?' zei Tommie Niessen toen zijn moeder hem voorstelde om een tijdje 

in de zorg te gaan werken nadat hij met school was gestopt. Maar na een jaar ICT en een jaar marketing werd het tijd voor een 

nieuwe wending. Tommie ging de opleiding tot verzorgende volgen en meteen voelde het goed. Sinds zijn opleiding verpleegkunde 

werkt Tommie als zzp'er in de wijkzorg en in een hospice. En het heeft hem veel gebracht.  

De zorg is niet stoer. Zeker niet onder jongens. Om zijn werk positiever onder de aandacht te brengen begon Tommie blogs te 

schrijven onder de titel "Tommie in de zorg'. Hij wilde laten zien hoe mooi het vak is én hoe moeilijk het soms kan zijn. Binnen no 

time had hij meer dan tienduizend volgers. En nu is daar dus het boek, waarin hij openhartig en eerlijk vertelt over Tommie in de 

zorg. Tommie in de zorg is een boek voor iedereen die bekend is met de zorgverlening of juist helemaal niet. 

 

  Schrijver: Noort, Saskia                  Titel: Koorts                                                                Gem. leestijd: 7 h    

Beschrijving: 

Dorien verlaat haar vriend en trekt voor twee weken naar Ibiza met haar vriendin Ellen, die single, impulsief, heftig en vrijgevochten 

is. Ze zijn er nog maar pas of het fuiven - met veel alcohol en drugs - loopt al danig uit de hand. Wanneer Dorien wakker wordt, 

herinnert ze zich niet hoe ze in haar bed in het vakantiehuis beland is. Ellen blijkt verdwenen te zijn en een slopende zoektocht 

begint. We zien de gebeurtenissen vanuit twee vertelstandpunten: enerzijds (in de ik-vorm) Dorien, anderzijds (in de derde persoon 

en cursief gedrukt) Ellen en een ander personage dat in het begin van het verhaal nog onbekend is. Het beklemmende verhaal vol 

vaart behandelt de gevaren van party-time op Ibiza in een vlotte stijl en met goed uitgewerkte karaktertekeningen. 

 

 Schrijver:  Pfeiffer, Ilja                 Titel: Peachez een roman (Literaire roman)              Gem. leestijd: 4 h 

Beschrijving: 

Vanuit zijn cel in een Argentijnse gevangenis blikt een oudere latinist terug op de voorgaande maanden, waarin zijn leven op zijn 

kop kwam te staan als gevolg van de steeds intiemere mailwisseling met ene Sarah. De wetenschapper die zijn leven alleen heeft 

geleid, wordt zo gemanipuleerd dat hij zelfs zijn vliegangst overwint om zijn geliefde te ontmoeten. 



 Schrijver: Rijneveld, Marieke           Titel: De avond is ongemak (Literaire roman)               Gem. leestijd: 7h   

Beschrijving: 

"De avond is ongemak' van Marieke Lucas Rijneveld is het schrijnende verhaal van een gereformeerd boerengezin dat wordt 

getroffen door de dood van een kind. Door de ogen van Jas, die zich ophoudt in het niemandsland tussen kindertijd en 

volwassenheid, zien we hoe de familieleden elk op hun eigen manier omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn volledig 

verlamd door verdriet en zien niet hoe Jas en haar zusje Hanna en haar broer Obbe ondertussen langzaam ontsporen. 

Het is een verbluffend romandebuut dat is doortrokken van seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan. 

  Schrijver: Rijn van, Linda                 Titel:  (Literaire thriller)                                                   Gem. leestijd: 7 h  

Beschrijving: 

Door de crisis zit de jaarlijkse vakantie naar Spanje er dit jaar niet in voor Jan en Anouk. De meubelwinkels waarvan Jan eigenaar 

is draaien minder goed en een luxe vakantievilla kunnen ze nu niet betalen. In plaats daarvan gaan ze met hun kinderen Timo en 

Lena naar Bergen aan Zee, waar ze gratis in het vakantiehuis van een bevriende zakenrelatie kunnen verblijven. 

Anouk is hard toe aan de vakantie. De laatste maanden zijn erg druk geweest. Doordat Jan personeel heeft moeten ontslaan, 

moest ze voortdurend bijspringen en dat naast haar eigen baan en de zorg voor de kinderen. Bovendien zijn de spanningen in haar 

huwelijk opgelopen. Jan heeft meer oog voor zijn computer dan voor haar en dat is zich gaan wreken. Anouk hoopt op vakantie 

weer dichter tot elkaar te komen. In eerste instantie lijkt dat ook te gebeuren: Jan is ontspannen en als hij ook nog te horen krijgt 

dat de zaak een grote order heeft gekregen, gaat het eindelijk wat beter met zijn humeur. Anouk probeert op haar beurt iets 

positiefs te doen en organiseert een surpriseparty. Had ze dat maar nooit gedaan… 

 Schrijver:  Robben, Jaap                 Titel: Zomervacht  (Literaire roman)                              Gem. leestijd: 8 h   

Beschrijving: 

De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een afgelegen terrein in een caravan. Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer 

Lucien brengt zijn dagen door in een instelling. Een renovatie tijdens de zomer maakt het noodzakelijk dat Lucien elders wordt 

opgevangen. De vader, vooral gemotiveerd door de in het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan en maakt 

de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer. 

Maar hoe praat je met iemand die niet spreekt? Hoe zorg je voor iemand van wie je niet weet wat hij nodig heeft? Hoe maak je de 

juiste keuzes als je zelf nog zo veel moet ontdekken? 

 Schrijver:  Soes, Jelmer                 Titel: Lichaam van licht (Young Adult)                             Pagina’s: 256   

Beschrijving: 

Jonas (17, ik-figuur) vertelt met terugwerkende kracht over het jaar dat hij als student in Utrecht op kamers gaat wonen en 

verslaafd raakt aan het spel The Rift: een massively multiplayer online role-playing game. In het begin is het vooral leuk tijdverdrijf 

samen met zijn beste vriend Björn, maar Jonas wordt er steeds beter in. Om zijn rankings te halen moet hij ook steeds meer uren 

in het spel steken. Zijn studiepunten en sociale leven beginnen eronder te lijden. Boek uit de Slash-reeks, waarbij een bekende 

jeugdboekenschrijver het waargebeurde verhaal van een bijzondere jongere opschrijft. In dit geval is hoofdpersoon Jonas 

gefingeerd, legt de Nederlandse schrijver uit in een nawoord, omdat de echte gamers die hij benaderde na verloop van tijd niet 

meer van zich lieten horen. De fictieve game The Rift komt authentiek over en Jonas' eenzaamheid, schaamte en zelfhaat worden 

in een toegankelijke en beeldende schrijfstijl invoelbaar gemaakt. 

https://www.bol.com/nl/p/zeezicht/9200000084995614/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=kx3B9BV6Q1GUh5AJbHBG-A.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/lichaam-van-licht/9200000059583297/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=p-LvV2loHWNWHwQE2FRN7Q.1.2.ProductImage


 Schrijver: Steenbergen van, Kris        Titel: Woesten (Literaire roman)                                Gem. leestijd: 10 h   

Beschrijving:. 

In het dorp Woesten treedt Elisabeth, dochter van de smid, in het huwelijk met de jonge arts Guillaume Duponselle. Maar er rust 

geen zegen op hun verbintenis. Als Elisabeth acht maanden later van een tweeling bevalt, blijkt de eerstgeborene een prachtige 

zoon, Valentijn. Het tweede kind is zo mismaakt dat Guillaume weigert hem een naam te geven. Toch blijft Nameloos in leven, 

tegen alle verwachtingen in. Omdat zijn verschijning zijn vader en de dorpelingen doet huiveren, gaat het jongetje gesluierd door 

het leven. 

  Schrijver: Stoffels, Maren                 Titel: Ik zie je tussen de wolken (Young Adult)      Pagina’s: 159 

Beschrijving: 

Het gaat niet goed met Lauren op de middelbare school. Daarom moet ze regelmatig naar de schoolpsychologe. Die weet als 

enige dat Lauren zichzelf snijdt met een zakmes. Thuis weet niemand het. Door haar gedrag moet Lauren op school vervroegd de 

eindstage Maatschappijleer doen: ze wordt in het ziekenhuis buddy van een 9-jarig kankerpatientje, Casper. Op de afdeling 

ontmoet ze ook een leeftijdgenote, Jasmijn, die zich eerst vijandig tegenover haar gedraagt. Lauren krijgt een vriendje, Sepp. Ze 

wil hem niet teleurstellen in zijn seksuele verwachtingen - hij houdt echt van haar - maar de angst voor ontdekking van haar 

littekens op armen en buik en de tegenstrijdige gevoelens die Jasmijn bij haar oproept maken haar steeds meer gespannen. 

Daarbij komt haar betrokkenheid bij het lot van dappere Casper die het uiteindelijk niet redt. Boeiend geschreven boek over 

moeilijke onderwerpen: niet alleen snijdt Lauren zichzelf, ze ontdekt ook haar seksuele gevoelens voor Jasmijn. Aan het eind kan 

ze eindelijk, mede dankzij de schoolpsychologe, kiezen voor zichzelf en die beslissing geeft haar rust. 

 Schrijver: Stoffels, Maren                    Titel: Fright Night                                                             Pagina’s: 163 

Beschrijving: 

Een groepje vrienden geeft zich op voor een fright night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze worden geconfronteerd met 

hun grootste angsten. Wat gebeurt er als die angsten veel te dichtbij komen? 

 

  Schrijver: Tardio, Natasza     Titel: Afgesloten                                                                     Pagina’s: 64  

Beschrijving: 

Wanneer Dana en haar klasgenoten op werkweek gaan naar Texel lijkt niets een week vol plezier en avontuur in de weg te staan. 

Tot het onwaarschijnlijke gebeurt. Als ze door een tunnel rijden vindt er een enorme explosie plaats. Dana en medescholier Mirko 

overleven het ongeluk, maar zitten opgesloten. Alleen, in het donker en zonder hulp van buitenaf. Kunnen de twee zeer 

verschillende personen samen een uitweg vinden voor de tunnel compleet instort? Afgesloten is het verhaal over twee jongeren die 

tijdens een extreme situatie elkaars leven voor altijd veranderen. 
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  Schrijver: Tegenbosch, Budy      Titel: Pokerface                                                                Pagina’s: 256   

Beschrijving: 

Sem (16, ik-figuur) wordt gevraagd voor het eerste ijshockeyteam. De trainingen zijn zwaar, maar Sem houdt het vol met hulp van 

Dave, die hem tips geeft en mee uit neemt. Dave laat Sem kennismaken met de pokerwereld. Opgezweept door zijn natuurlijke 

aanleg en het door Dave verstrekte pepmiddel speelt Sem al snel voor grote bedragen en raakt diep in de schulden. Dave heeft 

een klusje voor hem om zijn schulden in te lossen, maar dan gaat het helemaal mis en heeft Sem de hulp van zijn oude vrienden 

nodig. De neerwaartse spiraal waarin Sem belandt, wordt realistisch beschreven. Sem glijdt geleidelijk af en zet hiermee zijn oude 

vriendschappen op het spel. Dit verhaal geeft daarmee niet alleen een inkijkje in de ijshockey- en pokerwereld, maar gaat bovenal 

over onvoorwaardelijke vriendschap, verantwoordelijkheidsgevoel, familie en liefde. 

 Schrijver: Theeuwes, Marieke       Titel: De prutser (Literaire roman)                                  Pagina’s: 185  

Beschrijving: 

Nick's ouders zijn dood, zijn zussen zijn gemeen en Nicks enige vriend is een bejaarde, oude zeur. Van de liefde weet hij niets. Op 

het Van Oranjekwartier, de school waar Nick lesgeeft, voelt hij zich miskend en de leerlingen begrijpen Nick niet. Hij hen ook niet 

dus dat scheelt. Als op een avond het noodlot toeslaat, ziet Nick geen andere uitweg meer. Zijn waardeloze leven overziend, 

neemt hij een dramatische beslissing die, hoe kan het ook anders, niet loopt zoals hij wil. Die avond begint de sluimerende 

verandering. Vinden vriendschap en liefde zijn leven? 

  Schrijver: Thijssen, Chinouk              Titel: Fataal spel (Young Adult)                                        Pagina’s: 197  
Beschrijving:  

 Het Clavis-debuut van de populaire boekvlogger Chinouk Thijssen. Een zenuwslopende young adult. 

Wat voor een ziek spelletje is dit? Nadat haar zusje Jessie is ontvoerd, stuurt de kidnapper allerlei opdrachten naar Carmen. Alleen 

als ze gewillig meespeelt en alle raadsels oplost, zien de twee meiden elkaar nog terug. Althans, dat is wat de dader beweert. 

Samen met haar vrienden voert Carmen de bevelen uit, maar de uitdagingen worden steeds extremer en gevaarlijker. Hoe ver zal 

ze gaan om haar zus te redden? 

  Schrijver: Visser, Judith      Titel: Zondagskind (Roman)                                 Gem. leestijd: 12 h    

Beschrijving: 

Een pure en overdonderende roman over opgroeien met autisme. 

Jasmijn Vink praat niet. Wel met haar hond. En met Elvis. Die zeggen namelijk niets terug en dat is fijn. Dan hoeft zij zich niet af te 

vragen wat er bedoeld wordt. Of na te denken over wat ze moet antwoorden. Hoe kan het dat anderen wel weten hoe ze zich 

moeten gedragen? Dat mensen zich kunnen afsluiten voor de voortdurende stroom van prikkels, die er bij haar voor zorgt dat haar 

hoofd implodeert? Met vallen en opkrabbelen leert Jasmijn hoe ze zich in sociale situaties staande kan houden. 

Zondagskind vertelt het verhaal van een jong meisje dat opgroeit in de jaren tachtig en negentig, een tijd waarin weinig bekend was 

over autisme. Jasmijn bewandelt haar eigen, hobbelige pad en leert bij elk obstakel zichzelf en de wereld waarin ze leeft beter 

begrijpen. 
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  Schrijver: Vlugt, Simone van der        Titel: Nachtblauw (Historische roman)               Gem. leestijd: 8 h   

Beschrijving: 

Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de 

vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. 

Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in 

zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. 

Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt 

ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze 

op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan bieden? 

 

  Schrijver: Windmeyer, Jeroen           Titel: Het Pauluslabyrint (Literaire thriller)          Gem. leestijd: 10 h  

Beschrijving: 

Peter de Haan, docent aan de Universiteit Leiden, ontvangt een merkwaardig bericht: 'Hora est' en een brief met dezelfde 

boodschap en een verwijzing naar een Bijbeltekst. Hij gaat met Judith, een goede vriendin, naar de plaatsing van de eerste 

ondergrondse vuilcontainer, waarbij de burgemeester in een diepe kuil zakt. Er blijkt een ondergrondse gang te lopen. Dan begint 

een adembenemende serie gebeurtenissen. Peter krijgt opdrachten die hem door de hele stad leiden met als einddoel de 

gekidnapte Judith. Inmiddels is hij ook op de vlucht voor de politie, die hem zoekt voor moord op zijn professor, bij wiens 

benoeming hij gepasseerd is. Binnen 24 uur moet hij aan alle moeilijke opdrachten voldoen. 

 Schrijver: Woodrow, Margje                  Titel: Snitch (Young Adult)                                       Pagina’s: 272 

Beschrijving: 

De jarenlange vriendschap tussen Roos en Quinty staat ernstig onder druk wanneer Fenna bij hen in de klas komt. Quinty kiest 

voor Fenna en haar vrienden. Roos voelt zich afgedankt. Ze reageert heftig, iets wat haar omgeving als een probleem ziet. Er 

wordt zelfs ritalin voorgeschreven, maar Roos weigert. 

Steeds vaker lijkt Roos betrokken bij ongelukken van haar klasgenoten. Ze heeft de schijn tegen en iedereen verdenkt haar. Maar 

dan ontdekt Roos wat er daadwerkelijk speelt. Geloven ze haar of is er sprake van verraad? 

 Schrijver: Yuval Noah Harari         Titel: Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst                                   

Beschrijving:                 Gem. leestijd: 11 h 

Weke toekomst staat de homo sapiens te wachten? 

Harari kijkt, na zijn fenomenale 'Homo sapiens' naar de toekomst van deze verschrikkelijke, onbegrijpelijke, rare species. Wat gaat 

hij op deze planeet veranderen, welke weg slaat de mensensoort in? Welk spoor van uitsterven van andere soorten gaat hij 

achterlaten? Kan wetenschap een religie worden? Boeiende vragen waarop Harari ontnuchterende maar bijzonder rake 

standpunten inneemt. En dat alles in een vlotte taal begrijpelijk en toegankelijk geschreven. Alweer zeer intrigerend!                        
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  Schrijver: Zantinh, Peter                     Titel: Na Mattias (Literaire roman)                      Pagina’s: 118 

Beschrijving: 

Welk verhaal word je als je er niet meer bent? Mattias liep de deur uit en kwam niet meer terug. En zij bleven achter. Acht mensen 

wier verhalen elkaar kruisen. Sommigen hadden hem lief, anderen kenden hem niet eens, maar allemaal worden ze gestuurd door 

de wendingen van een wereld in verwarring. Langzaam wordt duidelijk wie Mattias was en welk noodlot hem trof. En met welke 

spoken zijn achterblijvers worstelen. Na Mattias is een voetafdruk van een vroege dood. Aangrijpend, maar ook onverwachts 

hoopvol. 

  

 

 

 


