
 

Leeslijst zilver 
HAVO VWO 1 & 2 

KGT 3 & 4 

B 4 

12-15 jarigen 
niveau 2 – niveau 3 

vertalingen 
lezen voor gevorderden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Bouwens - Leesdok nivo zilver – Lezen voor de Lijst – december 2020       



Zes seconden

Danielle Bakhuis Thriller 

Iemand knielt bij het lichaam en houdt zijn oor boven het masker.

"Een ambulance!' schreeuwt een jongensstem. "We hebben een ambulance nodig!'

Op dat moment valt mijn leven in twee stukken: ervoor en erna.

Kinderen van Moeder Aarde 

Thea Beckman Sciene-Fiction

In het land van Thule, het voormalige Groenland, is een totaal 

veranderde samenleving o.l.v. de vrouwen tot stand gebracht, 

nadat een kernoorlig het leven op aarde heeft vernietigd.  

Anderland

Paul Biegel Historische roman

Het verhaal van de Ierse monnik Brandaan die Amerika ("Anderland") 

bezocht, zoals verteld aan een zesde-eeuwse Keltische 

mannengemeenschap 

Iedereen krijgt klappen

Khalid Boudou Sociaal, politiek

Taha (17, ik-figuur) wil iets van zijn leven maken. Maar door een ongeluk 

ongeluk, ziet hij zijn mooie bokscarrière in rook op gaan

Hij raakt betrokken in een oorlog tussen twee drugsbendes.

Pizzamaffia 

Khalid Boudou Fictie

Bram en zijn neef Haas werken vaak in de pizzeria van hun ouders. Door 

een ruzie stappen Brams oom en neef op en beginnen 'n eigen pizzeria. 

Er barst een ware pizza-oorlog los

Als de olifanten vechten

Dirk Bracke Politiek

Isaac is vijftien als hij door rebellen van het Lord's Resistance Army wordt 

meegenomen. Hij probeert de wreedheden van dit rebellenleger te overleven, 

dat vooral uit jongeren bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht.

Het zwijgen van de vossen

Mario van Brakel Fictie 

Maarten (14) heeft veel van zijn verleden verdrongen na het auto-ongeluk met  

zijn ouders. Hij verhuist met zijn pleegouders naar een afgelegen streek in de

 bossen. Hier leert hij zijn buurmeisje Anna kennen. 



Het Morelli principe

Laura Burgers Thriller 

Als Adam (16) een gevangene interviewt voor de schoolkrant, hoort hij  

over een ramp die in Nederland gaat plaatsvinden. Samen met zijn  

klasgenote Wicky probeert hij dit te voorkomen

15 dagen zonder hoofd 

Dave Cousins Fictie 

ls zijn aan alcohol verslaafde moeder verdwijnt, moet Lawrence (14) voor zijn  

6-jarige broertje Jay zorgen. En proberen de radioquiz te winnen, zodat zijn 

moeder op vakantie kan. Gelukkig helpt zijn vriendin Mina hem

De zomer van gisteren & pudding

Kristien Dieltiens Fictie

Joyce (bijna 15) woont in een commune aan de Belgische kust. In de 

zomer van 1972 begint ze zich vragen te stellen over het communeleven

en over drugs. Ze wordt voor het eerst verliefd

Marijn bij de lorredraaiers

Miep Diepmann Historische roman 

Marijn is scheepsarts op een slavenschip. De onmenselijke toestanden 

daar dwingen hem, geheel tegen de gewoonte van zijn tijd (17e eeuw)

 in, volgens zijn gevoelens te handelen

Aan de andere kant van de deur

Tonke Dragt 

Denk je wel eens na voordat je een deur opendoet? Je weet nooit 

echt wat er is aan de andere kant is.

De torens van Februari

Tonke Dragt Fictie

Een verzameling dagboekfragmenten en enkele krantenknipsels helderen

iets op van de gebeurtenissen rond de mysterieuze verdwijning van de 

14-jarige Tom, die op een schrikkeldag in februari 'Het Woord' uitspreekt.

Torenhoog en mijlen breed

Tonke Dragt Sciene-Fiction

Een geheimzinnige kracht brengt planeetonderzoeker Edu Jansen ertoe 

tegen de voorschriften in te landen midden in de Venuswouden, die

 'zijn als vuur zo heet, torenhoog en mijlen breed'



Ilios

Dros, I. Historische Roman 

Het verhaal van de Trojaanse oorlog 

Dat stomme boek

Tiny Fissher Fictie 

Ivan (15) heeft ADHD. Als hij voor school een boek moet schrijven heeft 

hij meteen een titel: Dat stomme boek. Hij besluit te schrijven over de 

zoektocht in Berlijn naar zijn plotseling verdwenen vader.

Zwarte stilte 

Hilde E. Gerard Detective roman

Richard (15) lijdt aan een genetische ziekte die hem langzaam sloopt.

Als hij hoort dat zijn nieuwe buurman aan een moordzaak werkt, wil hij

hem helpen met het onderzoek.

Die dag aan zee 

Peter van Gestel Fictie 

De 12-jarige Sip kijkt terug op de dood van haar vijf jaar oudere broer.

Gegijzeld

Evert Hartman Politiek, roman 

Een groepje leerlingen, dat bijles krijgt van hun wiskundeleraar, wordt 

gegijzeld door twee gewapende mannen die vechten tegen het onrecht

in hun vaderland.

Oorlog zonder vrienden

Evert Hartman Oorlog, roman 

Arnold (14) is de zoon van een NSB'er. In het begin van de oorlog denkt 

hij nog dat de Duitsers voor een goede zaak vechten maar daar komt, 

onder invloed van zijn schoolvrienden, verandering in.

Toen Faas niet thuis kwam

Martha Heesen Fictie 

Na de dood van zijn moeder doet de 15-jarige Petrus veel moeite om 

het gezin bij elkaar te houden.



Het rijk van de wolf

Marian van der Heiden Sprookje

Door een verkeersongeluk komt Lance in een andere wereld terecht; 

daar moet hij een opdracht volbrengen: een klein meisje naar huis

brengen. 

Christiane F. 

Kai Hermann Non-fictie

Christiane F. woont in Berlijn. Ze is 13 jaar als ze voor het eerst drugs 

gebruikt. Haar thuissituatie is slecht en ze raakt verslaafd. 

Met enkele portretfoto's in zwart-wit.

Vuistrecht

Rudi Hermans Fictie 

Als Jasper zijn tirannieke vader in een opwelling de klappen teruggeeft 

die hij verdient, loopt hij weg en vindt onderdak bij een stel in 

de bossen.

Het verbond van de bliksems

Isabel Hoving Sprookje

Vuur- en waterdemonen, Schokkers genaamd, strijden over de toe-

komst van de aarde. Drie jongeren met goddelijke vermogens, de Blik-

sems, proberen de vernietiging van het leven op aarde te voorkomen. 

Vuurbom

Harm de Jonge Fictie 

Jimmie (13) ligt in het ziekenhuis. Hij weet niet meer precies wat er 

gebeurd is, maar wel dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn 

vriend Bram.

Echte mannen eten geen kaas

Hendrik Jan Korterink Non-Fictie

Auteur schrijft over haar jaren in handen van een loverboy. Als twaalf jarige 

scholier werd ze het slachtoffer van een loverboy, die haar vier jaar misbruikte. 

Prostitutie, drugs en geweld vormden de kern van haar middelbare schooljaren.

Afscheid van Arthur 

Agave Kruijssen Historische roman 

Lancelot, ridder van de Ronde Tafel, vertelt aan het eind van zijn leven 

aan een jonge reiziger het verhaal van Koning Arthur en zijn Ridders.



Mama Tandoori

Ernest van der Kwast Fictie

Ernest groeit op in een gezin dat wordt overheerst door zijn excentrieke 

moeder van Indiase afkomst.

Hotel De Grote L

Sjoerd Kuyper Fictie 

Kos (13) woont in een hotel aan zee. Door de drukte na het overlijden 

van moeder, krijgt Kos' vader een hartaanval. Samen met zijn 3 zussen

probeert Kos het hotel te runnen, terwijl vader in het ziekenhuis ligt. 

Walvisvaarders

Bianca Mastenbroek Zee, Historie

Het is maart 1725 als Tijs en Maarten aanmonsteren op de walvisvaarder

 Jonge Eva. Ze zien uit naar spanning en avontuur, en dat krijgen ze!

Verdoofd

Cis Meijer Detective roman

Lotte ontdekt een geheime boodschap op een ansichtkaart van haar zus

Nina die voor een modellenklus in Parijs is. Ze besluit om naar Parijs

te gaan en Nina te gaan zoeken.

Tegenwoordig heet iedereen Sorry! 

Bart Moeyaert Fictie 

Bianca wordt door haar vader en zijn vriendin onhandelbaar genoemd.

Ze vertelt over een ontmoeting met een bijzondere vrouw die ervoor

zorgt dat Bianca zichzelf beter leert kennen.

Moordjongens

Ginny Mooi Politiek, roman

Idrissa heeft vanaf zijn elfde jaar en Jim vanaf zijn zevende jaar bij het 

rebellenleger in Sierra Leone geleefd. Na jaren vechten komen de 

jongens terecht in een tehuis waar ze ontwapend worden en moeten re-integreren.

Boy 7 geschikt voor dyslexie

Miriam Mous Science Fiction

Een 15-jarige Amerikaanse jongen komt bij kennis op een grote, hete

grasvlakte. Hij weet niet wie of waar hij is. Hij besluit hoe dan ook

zijn verleden te achterhalen en zichzelf terug te vinden.



Test.

Miriam Mous Detective, roman

De vader van Elvis is ontvoerd. Elvis (15) moet allerlei vreemde 

opdrachten uitvoeren om zijn vader terug te krijgen. Maar is alles wel 

wat het lijkt?

Virus

Miriam Mous Thriller

Kris en Hopper raken in Spanje betrokken bij een dodelijk ongeval en  

ze slaan op de vlucht. Ze komen in het bergdorpje Odrín terecht, dat 

vanwege een dodelijk virus in quarantaine wordt geplaatst.

Woutertje Pieterse 

Multatuli Fictie

Woutertje Pieterse is een dromerige Amsterdamse jongen uit het begin 

van de 19e eeuw. Hij zet zich voortdurend af tegen het kleinburgerlijk

milieu waar hij vandaan komt.

Engelandvaarders

K. Norel Oorlog, roman 

Trilogie over de bezettingsjaren 1940-1945, waarin twee vrienden  

onder vaak hachelijke omstandigheden verschillende fasen van de strijd 

tegen de bezetter meemaken 

Bad boys for life

Vrank Post Sociaal, roman 

Omar (17) en Joost zitten in een jeugdgevangenis. Ze raken bevriend,

maar door een meisje slaat hun vriendschap om in haat. Later zien ze 

elkaar weer als Omar Joost en zijn collega's gijzelt.

Tijgereiland 

Daan Remmert  De Vries Fictie

Sinds de scheiding van zijn ouders probeert Tijs (13) zijn moeder op te 

vrolijken. Hij stelt voor om samen naar India te reizen. Maar in India

krijgt Tijs het gevoel dat hij zichzelf steeds meer verliest.

Weg

Marjolein van Rest Oorlog, roman 

Adriaans vader is gesneuveld tijdens de Burgeroorlog. Op een dag ziet   

Adriaan een tekening in de krant die door zijn vader gemaakt lijkt te

zijn. Zou zijn vader toch nog leven?



De ogen van de condor

Lydia Rood Politiek, roman 

Een vriendin van de 15-jarige Colombiaan Ramiro wordt door  

paramilitairen ontvoerd. Hij sluit zich aan bij de guerrillero's van de

FARC met het doel haar te bevrijden.

De ridders van Rosande

Lydia Rood Historische roman

Als ook de zesde broer van Jorinde de wereld intrekt om ridder te 

worden, besluit ze haar broers te gaan zoeken. Verhaal gebaseerd op 'n

sprookje van de gebroeders Grimm.

Zwarte Zwaan

Gideon Samson Fictie

Duveke en Rifka (allebei 12) zijn vriendinnen.

Op een dag bedenkt Rifka een slim plan, zodat ze bij haar eigen 

begrafenis kan zijn.

Dit is geen dagboek Psyche, roman

Erna Sassen

Ontroerende jeugdroman over een puber die worstelt met de dood van

zijn moeder.

Weg

Jowi Schmitz Psyche, roman

Na een heftige gebeurtenis loopt de 14-jarige Anna weg uit het 

opvanghuis dat haar ouders runnen.

Slecht Psyche, roman

Jan Simoen

Op het politiebureau zit een jongen van zestien nagelbijtend te 

wachten op de inspecteur die hem komt ondervragen. Hij heeft niets 

gedaan. Niets ergs in elk geval.

Spijt

Carry Slee Fictie, school

David doet niet mee aan het treiteren van dikke Jochem, maar 

hij doe took niets om het te verhinderen. Als het te laat is, krijgt 

David spijt. 



Lichaam van licht 

Jelmer Soes Fictie

Jonas gaat studeren en op kamers wonen maar besteed ook veel tijd

aan gamen. Hij wordt hoe langer hoe beter in het spelen van The Rift en

voelt zich in de virtuele wereld meer thuis dan in de echte.

Kwaad bloed

Marita de Sterck Fictie

Emma (ca. 12) moet naar een kostschool nu haar oudere zus ernstig

ziek lijkt te zijn. De nonnen vertellen haar precies wat goed en slecht is,

maar de meisjes overspoelen haar met andere verhalen.

Een-nul voor autisten

Karlijn Stoffels Avontuur

Na een zelfmoordpoging belandt de 15-jarige Loes in een

 jeugdpsychiatrische inrichting.

Marokko aan de plas

Karlijn Stoffels Fictie

In Issa z'n kop vechten drie talen om voorrang: het Nederlands van 

school en op straat, het Arabisch van zijn geloof, en de taal die hij thuis 

spreekt.

Mosje en Reizele 

Karlijn Stoffels Oorlog, School

Mosje Schuster is een Pool. Hij ergert zich aan die joden die Jiddisj 

spreken en in `rare zwarte jurken'…

Stiefland

Karlijn Stoffels Politiek, roman

Een demonstratie om Aysel te laten blijven. Politie is met grote getalen

aanwezig, politiepaarden steigeren. Iedereen is er, behalve Aysel, die 

zat thuis alleen. En hij, de eeuwige sukkel. Ik zette de tv uit..

Oog om oog

Buddy Tegenbosch Thriller 

Ooit komt de dag. De dag dat je door de mand valt, dat je geheim

ontdekt wordt. Want iedereen heeft een geheim. Bang dat het 

uitkomt. Door de sadistische spelletjes van Ivar leeft Jaap-Jan elke dag in angst.



Pokerface 

Buddy Tegenbosch Sport, Thriller

Sem de Wit, zestien jaar, 5 vwo, speelt al heel zijn leven ijshockey.

Er zijn goede mensen en er zijn slechte mensen. Mensen die stelen,

 liegen en bedriegen zijn slechte mensen.…

De genezing van de krekel

Toon Tellegen Sprookje 

Op een dag merkt de krekel dat hij een vreemd gevoel in zijn hoofd

heeft. Het is een zwaar, onwrikbaar gevoel wat niet weg wil gaan.

Alle dieren willen hem helpen, maar het baat helaas niet. 

Ooit is niet nu

Brigitte Van Aken Thriller

Piepende banden,een klap, pijn. Janis wil niet geloven dat de dood van 

haar beste vriendin, Tatiana, een ongeluk is. Ze is vermoord. Janis

gaat op zoek naar de waarheid, en blijkt zwarter dan had durven denken

Ik denk dat het liefde was 

Kathleen Vereecken Historie, roman 

Leon groeit op als vondeling in de Morvan, bij zijn liefdeloze voedster. 

Gelukkig is er Méline, het oudste meisje van het gezin. Haar liefde

 maakt alles draaglijk.

Ga niet naar Canada.. 

Evelien de Vlieger 

Klaar vindt het dagboek van haar opa. Ze ontdekt dat hij zijn grote liefde 

in zijn jeugd in Canada verlaten heeft en daar zijn hele leven mee heeft 

geworsteld.

Bloedgeld

Simone van der Vlugt Historie, Avontuur

Reinout is door omstandigheden terecht gekomen in de gevangenis

Reinout gaat de zee op voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie

maar al snel blijkt dat zijn leven op zee weinig waard is.

Chatroom

Helen Vreeswijk Misdaad

Floor en Marcia komen via internet in contact met een modellenbureau.

Ze worden uitgenodigd voor een fotoshoot. Maar al snel worden ze 

gevraagd dingen te doen die ze niet willen. Op waarheid gebaseerd.



De Kick

Helen Vreeswijk Thriller 

Geïnspireerd door actiehelden besluit een groep "vrienden' om een

 wraakexpeditie op touw te zetten. De vijf leden kiezen om de beurt 

een slachtoffer. Vijf vergeldingsacties, meer niet…

Honderd uur nacht

Anna Woltz Avontuur

Honderdduizend steden bestaan er op de wereld. En ik ben gevlucht 

naar de stad die over twee dagen wordt getroffen door een orkaan.

De koningin van Paramaribo Voor de gevorderde lezers

Clark Accord Fictie 

Het leven van een Surinaamse vrouw, van haar gloriedagen in de jaren 

dertig als gewilde prostituee tot haar armoedige en eenzame oude dag.

Eus Voor de gevorderde lezers

Özcan Akyol Sociaal, Roman

Een jonge Turkse Nederlander probeert zich staande te houden, thuis 

en in de maatschappij.

Hoe ik talent voor leven kreeg Voor de gevorderde lezers

Rodaan Al Galidi Sociaal, Roman, Fictie 

Een man vlucht uit Irak en komt in een asielzoekerscentrum in Nederland terecht 

waar het langste wachten van zijn leven begint.

Het Gym Voor de gevorderde lezers

Karin Amatmoekrim School, Fictie

Sandra (12) is een Surinaams/Nederlands meisje uit een achterstandswijk. Ze gaat

als enige uit haar klas naar een zelfstandig gymnasium. Ze valt daar nogal buiten

 de boot

Allemaal willen wij de hemel Voor de gevorderde lezers

Els Beerten Oorlog

Een aangrijpend verhaal over oorlog in tijden van liefde, en over de verwoestende

keuzes waarvoor een oorlog mensen stelt.



Lopen voor je leven Voor de gevorderde lezers

Els Beerten Sport

Noor is achttien maar iedereen vind dat te jong om de marathon te lopen.

Maar Noor is een oertalent, snel als de wind. Maar de reden dat ze zo hard loopt, 

achtervolgt haar met iedere stap. 

De weg naar het Noorden Voor de gevorderde lezers

Naima El Bezaz Sociaal, Roman, Fictie

Een werkloze jonge Marokkaan hoopt op een beter leven in Europa, maar zijn 

leven als illegaal betekent geen verbetering

Het instituut Voor de gevorderde lezers

Vincent Bijlo Fictie 

Autobiografisch getint relaas van het leven van een blinde jongen op een 

blindeninstituut in de jaren zeventig.

Slangen aaien Voor de gevorderde lezers

Mirjam Boelsums Psycholigie, Fictie

Een zeventienjarig meisje raakt betrokken bij de moord op een leraar en belandt 

in een jeugdinrichting.

Erik of het kleine insectenboek Voor de gevorderde lezers

Godfried Bomans Dieren, Humor

Een jongetje beleeft allerlei avonturen in de insectenwereld, waar niets 

menselijks vreemd is.

De belofte van Pisa Voor de gevorderde lezers

Mano Bouzamour School. Sociaal, Roman

Samir (15, ik-figuur) worstelt met zijn leven in twee werelden: zijn traditionele, 

eenvoudige Marokkaanse familie en de elitaire Amsterdamse school waar hij een

 vwo-opleiding volgt.

De kleine blonde dood Voor de gevorderde lezers

Boudewijn Buch Fictie

Autobiografisch getint relaas over zijn door de oorlog getraumatiseerde vader en 

over het jonggestorven zoontje van de schrijver.



De man die alles achterliet Voor de gevorderde lezers

Tanya Commandeur Historie, Roman

Als de 21-jarige David Buijser vijftig brieven van zijn vader Johannes vindt, de man 

die tien jaar daarvoor huis en haard achterliet en naar Amerika vertrok, besluit hij 

zijn vader in New York te gaan opzoeken.

De verwarde cavia Voor de gevorderde lezers

Paulien Cornelisse Humor, Fictie

Cavia, een vrijgezelle cavia, werkt op een communicatieafdeling van een kantoor

en krijgt te maken met typerende werksituaties zoals roddelende collega's en 

mailblunders.

Geen bereik Voor de gevorderde lezers

Marian de Smet Avontuur 

Leo (18) valt tijdens een wandeling in de bergen in een ondergrondse spelonk en 

raakt gewond. Hij heeft daar geen gsm-bereik. Leo wordt toevallig gevonden door 

Nanou, een wereldvreemd meisje.

De hondeneters Voor de gevorderde lezers

Marita de Sterck Oorlog, Fictie

De beschermd opgegroeide Victor (17) wordt geplaagd door epilepsie. Hij gaat op 

zoek naar zijn verdwenen hond en maakt een tocht vol ontberingen door Vlaams 

oorlogsgebied (Wereldoorlog I, december 1917).

De tranen van Kuif Den Dolder Voor de gevorderde lezers

Nico Dijkshoorn Sport, Humor

De verdwijning van de misschien wel beste voetballer van Nederland is voor 

alle betrokkenen een raadsel.

Familieziek Voor de gevorderde lezers

Adriaan van Dis Kinderleven

Een jongen in een uit Indië afkomstig gezin probeert zich in de jaren vijftig van de 

20e eeuw los te maken van zijn achtergrond.

Echt sexy Voor de gevorderde lezers

Renate Dorrestein Fictie

Fiebie (13) loopt weg van huis en school. Niet alleen om op zoek te gaan naar haar 

verdwenen vriendin, maar ook vanwege een enge medescholier en de toestand 

thuis. 



Latino King Voor de gevorderde lezers

Bibi Dumon Tak Fictie

Drugsdealer Castel (18) belandt na een mislukte cocaïnesmokkel in 'n gevangenis

in de Dominicaanse Republiek. Hij probeert er te overleven. Als het hem via 

advocaten niet lukt vrij te komen, besluit hij te ontsnappen.

Het feest van de eeuw Voor de gevorderde lezers

Judith Eiselin Fictie

Een vrouw van middelbare leeftijd kampt met kampt met de gevolgen van een 

voorval uit de tijd dat ze in een studentenhuis woonde.

Het achterhuis Voor de gevorderde lezers

Anne Frank Oorlog, Biografie

Anne Frank, een joods meisje, dat in de Tweede Wereldoorlog met haar ouders, 

zusje en anderen ondergedoken is in een achterhuis op een Amsterdamse gracht, 

schrijft in haar dagboek over alles wat haar van haar 13e tot 15e jaar bezighoudt.

Onder de paramariboom Voor de gevorderde lezers

Johan Fretz Roman

Een Nederlandse jongeman gaat op reis naar Suriname, het land waar zijn moeder 

vandaan komt.

Ik ook van Jou Voor de gevorderde lezers

Ronald Giphart Fictie

Twee jongens met schrijversambities reizen door de Dordogne, pratend over 

vrouwen en literatuur.

De passievrucht Voor de gevorderde lezers

Karel Glastra v. Loon Psychologie

Als een man verneemt dat hij onvruchtbaar is, vraagt hij zich af wie de vader is van 

het kind van zijn (inmiddels overleden) vriendin.

It's a wonderful life Voor de gevorderde lezers

Jette Goossens Fictie

Tijdens haar vakantie in Amerika leert Anna (17) zichzelf en het land beter kennen.



Pogingen iets van het leven te maken Voor de gevorderde lezers

Henrik Groen Roman

Een krasse bejaarde vertelt over zijn leven in een verzorgingstehuis.

De kroongetuige Voor de gevorderde lezers

Maarten 't Hart Detectieve, Psychologie

Een Leidse farmacoloog en zijn echtgenote wier huwelijk door kinderloosheid 

wordt bedreigd, raken betrokken bij de raadselachtige verdwijning van een 

jonge vrouw.

Dagen van gras Voor de gevorderde lezers

Philip Huff Roman

Ben (18) kijkt in een jeugdkliniek terug op zijn door drugsgebruik 

ontspoorde leven.

Het leven is verschrikkulluk Voor de gevorderde lezers

Raoul de Jong Fictie

In een lichte stijl, met humor en zelfspot zet Raoul de Jong zijn fictieve evenbeeld 

neer: een jongen die op jacht is naar beroemdheid, die hunkert naar alles overspoe

lende ervaringen maar bijna kopje onder gaat temidden van 'leuke, hippe, jonge mensen'.

Red ons, Maria Montanelli Voor de gevorderde lezers

Herman Koch School, Psychologisch

Een jongen vertelt over zijn treurige leven op een Montessori-school.

Lieveling

Kim van Kooten Kinderleven, Fictie

Nadat Puck op 5-jarige leeftijd met haar moeder is verhuisd naar de villa van de 

nieuwe man van haar moeder krijgt ze te maken met jarenlang misbruik door

 haar stiefvader.

Veertig 

Kees van Kooten Verhalenbundel, Fictie

Kees van Kooten verbleef twee weken in Grand Hôtel du Bragard in Gérardmer om 

eindelijk eens ongestoord te kunnen schrijven. De evergreen Veertig is een 

geestig en ontroerend boek over een struikelend mens, vol dromen en illusies.



De renner

Tim Krabbé Sport

Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd

in Zuid-Frankrijk.

Een goede dag voor de ezel

Tim Krabbé Psychologisch

Novelle over een goede moordenaar en de vermoorde onschuld.

Soldaten huilen niet

Rindert Kromhout Historisch

Quentin, neefje van Virginia Woolf, groeit op in de jaren twintig en dertig van de 

vorige eeuw. Nadat zijn broer Julian een familiegeheim heeft ontdekt, vertrekt 

hij om mee te vechten in de Spaanse Burgeroorlog.

Naamloos

Pepijn Lanen Psychologisch

Een dertiger die lijdt aan angstaanvallen is het spoor helemaal bijster als hij zijn

 naam, telefoon en laptop kwijtraakt tijdens een wild weekend.

Een rauw, eerlijk en humoristisch boek over het leven en de liefde.

Morten

Anna Levander Thriller

Als Morten Mathijsen van de Nieuwe Liberale Partij besluit dat hij premier wil 

worden, is hij bereid om zijn partijleider slachtoffer van zijn ambitie te laten 

worden; maar dan haalt zijn verleden hem in.

Isabelle

Tessa de Loo Thriller

Isabelle is ontvoerd door de lelijke en door iedereen gemeden Jeanne Bitor, die 

zich voorneemt de schoonheid van Isabelle te verwoesten door haar te laten 

verhongeren. Dan veranderd er iets tussen de vrouwen. Of is die slechts schijn?

Hoe duur was de suiker?

Cynthia Mc Leod Historisch, Roman

Het leven van slaven en hun meesters op een Surinaamse suikerplantage in

 de achttiende eeuw.



Eilandgasten

Vonne v.d. Meer Psychologisch, Roman

Verhalen over de bewoners van een pension op Vlieland, die allen daar hun 

problemen proberen te verwerken.

PAAZ

Myrthe v.d Meer Psychologisch 

Een 26-jarige vrouw lijkt een normaal leven te hebben, met een vriend en een 

goede baan, maar dan krijgt ze een burn-out en kan niet meer stoppen met huilen.

Robinson 

Doeschka Meijsing Psychologisch, Roman

Een 17-jarige scholiere raakt, na een verhuizing naar een andere stad en na een 

periode van groeiend verdriet en vereenzaming, geïsoleerd in een voor haar 

geheel veranderde wereld.

De zee zien

Koos Meinderts Psychologisch 

Toen Kees vijftien was, overleed zijn vriend Jan na een val van een schoorsteen-

pijp. Nu hij bijna zeventig is, kijkt Kees terug op zijn vriendschap met Jan en op zijn 

verliefdheid op Jans tweelingzus Marijke. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Het bittere kruid

Marga Minco Oorlog, non-fictie

De lotgevallen van een joods gezin in Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Bor 

Joris Moens Fictie

Enkele dagen uit het leven van een 16-jarige scholier die uit walging en verzet een 

a-morele leefstijl heeft opgebouwd.

Dani Bennoni 

Bart Moeyaert Kinderboek, Fictie 

Omdat voetballer Dani Bennoni hem niet wil leren voetballen, bedenkt Bing 

samen met zijn vriend Lenny een plan om zijn zin te krijgen.



Overstroomd

Eva Moraal Sciene-Fiction 

Na de Grote Overstroming is het land opgesplitst in een rijk droog deel en een arm 

nat deel. Als Nina's droge school verwoest wordt, komt ze op een natte school 

terecht. Daar ontmoet ze Max, wiens broer in een gewelddadige verzetsbeweging zit.

School-Idyllen

Top Naeff School

Dit boek gaat over de vriendschap tussen Jet, Jeanne, Noes, Lien en Maud. Het 

tragische einde, met de dood van een van hen, heeft honderdduizenden lezers

 tot tranen toe geroerd.

De eetclub

Saskia de Noort Thriller 

Binnen een vriendenkring in een welgestelde villawijk spelen zich geheimzinnige

 zaken af. Als er doden vallen, gaat een van hen, Karen, zelf op onderzoek uit.

Kinderjaren

Jona Oberski Oorlog 

Gevoelens en ervaringen van een joodse kleuter, die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog met zijn ouders enkele jaren in een concentratiekamp doorbrengt.

HEX 

Thomas Olde Heuvelt Griezel

Als een groep jongeren het bestaan van een heks, die al 300 jaar rondwaart

in Beek, via internet openbaar maakt, heeft dit verschrikkelijke gevolgen.

Misfit

Vincent Overeem Psychologisch, Roman

Een jongeman wordt bij zijn verliefdheid op een jonge vrouw gehinderd door een

 traumatische ervaring met zijn broer.

Russisch blauw

Rascha Peper

Een jonge, werkloze historicus met een fascinatie voor de laatste Russische

 tsarenfamilie, de Romanovs, meent een grote ontdekking te hebben gedaan.



Vingers van marsepein

Rascha Peper Fictie, Historie

Een 18e-eeuws meisje en een hedendaagse jongen raken beiden gefascineerd 

door de preparaten van een anatoom.

Mensen zonder uitstraling

Jente Posthuma Psychologisch

Een 40-jarige vrouw blikt terug op haar leven, waarin de vroege dood van haar

moeder een cruciale rol speelde in haar relatie met mannen, onder wie 

ook haar vader.

Een heel bijzonder meisje

Anna van Praag Fictie

Alicia is 11 als haar ouders zich aansluiten bij Casa Nostra. Onder de allesomvatten-

de vleugels van Sofía leert ze de liefde kennen en het leven vieren. Totdat haar

 wonderland van de ene dag op de andere ophoudt te bestaan.

Dans om het zwarte goud 

Lydia Rood Historisch

Samen met haar Ghanese vriend Kofi en haar Surinaamse vriend Weston komt 

Helmi door brieven van een verre grootvader veel te weten over de slaventijd in 

Ghana en Suriname in de periode 1700-1863.

De dochter van de zeemeermin

Lydia Rood Historisch

Na een zware storm wordt in 1403 een vrouw als een soort zeemeermin uit 

de Purmer gevist.

Sprong in de leegte

Lydia Rood Fictie

Een zestienjarige eenzame, sensitieve, eigenwijze en hoogbegaafde puber schrijft 

als geheim dagboek op aansporen van een oude, bevriende man een mix van 

herinneringen, associaties en dromen over haar bijzondere leven tot nu toe.

De zesde mei 

Tomas Ross Thriller

Na haar vrijlating uit de gevangenis krijgt een jonge milieu-activiste het verzoek 

te infiltreren bij haar vroegere collega-actievoerders onder wie Volkert van der G.



Laura H. 

Thomas Rueb Non-Fictie

Lees hoe Laura (1995) een meisje uit Zoetermeer met haar man naar het kalifaat 

van IS ging, daar spijt van kreeg en als een van de weinigen wist terug te keren 

naar Nederland.

Met mij gaat het goed

Jan Simoen Psychologisch

Twee stiefbroers schrijven elkaar brieven over de strijd van de een tegen 

het HIV-virus en de Kroatische vriendin die de ander krijgt in Italië.

Dochter van Eva

Carry Slee

Fictie, Kind

Tijdens haar middelbare schooltijd gaat een meisje gaat op zoek naar een nieuwe

 identiteit en bovenal naar een nieuwe moeder in plaats van haar neurotische, 

excentrieke moeder. Vervolg van 'Moederkruid'.

De laatste zaterdag

Boudewijn Smit Sport 

Als Sjaak na 25 jaar zijn laatste wedstrijd bij een Amsterdamse voetbalclub speelt,

kijkt hij terug op een tragikomische tijd en op de vriendschap met de mannen 

uit zijn elftal.

Tabee New York

F. Springer Fictie 

De laat opbloeiende liefde tussen een ongehuwd gebleven consulair ambtenaar

in New York en een jeugdvriendin die een mislukt huwelijk achter de rug heeft.

Cel

Charles den Tex Thriller

Een man, die wordt aangehouden voor een dodelijk auto-ongeluk, blijkt niet 

eens op de plaats delict te zijn geweest.

Reinaart de vos. De felle met … 

Henri van Daele Kinderboek

Reinaart de Vos wordt voor zijn wandaden voor de rechtbank gedaagd, maar hij 

weet zijn - zogenaamd rechtschapen - aanklagers telkens te slim af te zijn. 

Eigentijdse bewerking van het middeleeuwse dieren-epos.



Moeders zijn gevaarlijk met messen

Do van  Ranst Fictie

Jef (13) woont met zijn moeder en gehandicapte zus in een flat. Wanneer zijn 

moeder een nieuwe vriend krijgt, probeert Jef hem weg te jagen door het geheim 

van zijn moeder te onthullen.

De gelukvinder

Edward van de Vendel Politiek, Roman

De Afghaanse Hamayun (16) is naar Nederland gevlucht en zit nu in havo 4. 

Hij wil filmer worden, maar schrijft eerst een toneelstuk over zijn eigen verleden.

Romeo nu

Diet Verschoor Fictie 

Een 17-jarige jongen stort tijdens zijn eindexamen in en besluit niet meer naar 

school terug te gaan. Samen met een psychiater probeert hij de oorzaak van zijn 

problemen te achterhalen.

Landjepik

Derk Visser Fictie 

De 15-jarige Ana is zwanger. Ze wil weg uit Nederland, terug naar Kosovo. 

Samen met Evren, een jongen die ze nauwelijks kent, gaat ze ervandoor.

De reunie

Simone v.d. Vlugt Thriller

De aankondiging van een reünie van haar middelbare school brengt bij een jonge

vrouw herinneringen terug aan de nooit opgeloste verdwijning van een klasgenote.

Rode sneeuw in december

Simone v.d. Vlugt

Historie, Roman

Als in Leiden anno 1552 een katholiek meisje verliefd wordt op een jonge lutherse 

arts, kan haar vader dit niet accepteren en onterft haar. Na hun huwelijk verhuist 

het stel, trouwe aanhangers van Willem van Oranje, naar Breda.

Ultimatum

D.H. van Voss Thriller

Nadat zijn zoon in Amerika gearresteerd is voor de moord op zijn vriendin, besluit 

zijn vader, die na de onopgehelderde moord op zijn vrouw een teruggetrokken 

leven leidt, hem te helpen en vliegt naar New Orleans.



Shock 

Mel Wallis de Vries Thriller

Emma (16) verdwijnt op mysterieuze wijze na een schoolfeest. Haar vier beste 

vriendinnen zijn van slag, maar besluiten de geplande kampeervakantie naar 

Frankrijk toch door te zetten. Dan gebeuren er vreemde dingen op de camping.

Het Pauluslabyrint

Jeroen Windmeijer Thriller

Archeoloog Peter de Haan wordt van moord verdacht, maar moet een reeks 

opdrachten in Leiden vervullen om zijn door een sekte ontvoerde vriendin te 

vinden.

De garnalenpelster

Nilgün Yerli

Non-fictie

Autobiografische verhalen over het leven in twee culturen van de 

Turks/Nederlandse cabaretière en columniste.

Voor ik doodga vertaling

Jenny Downham 

Fictie

Tessa krijgt te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze stelt een lijst van 

dingen op die ze nog wil doen. Verhaal in korte zinnen en eenvoudige woorden.

Dagboek van een halve indiaan vertaling

Sherman Alexie 

Avontuur, School 

Alle vooroordelen over indianen aan de orde, van openbare dronken-

schap tot criminaliteit. Junior vertelt dit verhaal vanuit een insidersblik 

en doorspekt het met goede grappen en bijtende spot

De haastige man vertaling

Michael Gerard Bauer

Fictie

Als de 12-jarige Joseph een portret van zijn buurman gaat tekenen, 

ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap tussen hem en deze 

getraumatiseerde Vietnamveteraan.

De bunker vertaling

Stephanie Bodeen 

Sciene Fiction

De 15-jarige Eli en zijn familie wonen in een bunker sinds een nucleaire

 aanval zes jaar geleden. Wanneer de voedselvoorraden op beginnen te

 raken, krijgt zijn vader een gruwelijk plan.



Hoe verliefd mag je zijn? vertaling

Katarina von Berlow

Fictie, roman 

De Zweedse Katrina is onafscheidelijk van haar beste vriendin Frida. 

De twee vriendinnen lijken verliefd te zijn op dezelfde jongen.

Ik en mijn broer vertaling

Katarina von Berlow

Fictie, psychologisch

Naarmate Amanda en haar broer ouder worden, verandert hun hechte 

kameraadschap in een allesverterende liefdesverhouding.

Junkies vertaling

Melvin Burgess

Fictie, sociaal 

Gemma en Teer (beiden 14) lopen in de jaren tachtig van huis weg en 

raken in Bristol verslaafd aan de heroïne. Het kost hen waanzinnig veel 

moeite om af te kicken.

De test vertaling

Joelle Charbonneau

Sciene-Fiction

Malencia (17jaar) is uitgekozen om de jaarlijkse test te doen. Maar de

 test blijkt een stuk zwaarder dan ze had gedacht. Al snel vallen de 

eerste doden..

Artemis Fowl #1 vertaling

Eoin Colfer

Sprookje

Als een 12-jarige whizzkid in een oude tekst leest dat elfen veel goud 

hebben, besluit hij er een te kidnappen en goud als losgeld te vragen.

De hongerspelen - serie vertaling

Suzanne Collins

Sciene-Fiction

Katniss Everdeen (16jr) springt in de bres voor haar jongere zusje wan-

neer deze wordt uitgeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen. Tijdens de-

ze spelen moeten 24 kinderen op leven en dood strijden in een arena.

Matched vertaling

Ally Condie

Sciene-Fiction

Cassia (17) groeit op in een volkomen gemanipuleerde maatschappij en

 komt in verzet. Ze wil in haar leven zelf haar keuzes bepalen, maar dat

 wordt beschouwd als subordinatie.



Een vertaling

Sarah Crossan

Fictie, psychologisch

Grace en Tippi zijn een 16-jarige Siamese tweeling die vanaf hun heu-

pen aan elkaar zitten. Als hun gezondheid verslechtert, staan ze voor 

een moeilijke keuze. 

Echt Lili vertaling

Valérie Dayre

Fictie 

De 12-jarige Lili wordt door haar ouders achtergelaten bij een weg-

restaurant. Ze noteert haar belevenissen in een dagboek. Maar is dat 

wel het ware verhaal? 

De labyrintrenner - serie vertaling

James Dashner

Sciene-Fiction

Thomas komt terecht in een groot doolhof waar zo'n honderd jongens 

moeten zien te overleven. Niemand weet waarom ze daar zijn. Na de 

komst van een meisje raken de gebeurtenissen in een stroomversnelling.

Golven vertaling

Sharon Dogar

Fictie 

Hal (15) gaat elk jaar in de zomervakantie naar Cornwall. Zus Charley 

heeft daar vorig jaar een surfongeluk gehad en ligt nu in coma. Hal 

rouwt en vraagt zich af hoe het ongeluk kon gebeuren?

Jij tegen mij vertaling

Jenny Downham

Fictie

Karyn (15), dochter van een alleenstaande bijstandsmoeder, beweert

verkracht te zijn door de welgestelde Tom (18). Karyns broer, Mikey, besluit

wraak te nemen en probeert via Toms zus meer over hem te weten te komen.

Schuldig vertaling

Amy Efaw

Fictie

De 15-jarige Devon heeft haar baby in een vuilcontainer gegooid. Nu zit 

ze in een jeugdinrichting en wordt beschuldigd van een poging tot 

moord. Waarom heeft ze zoiets gruwelijks gedaan?

Broederband - serie vertaling

John Flanagan

Avontuur, zee 

Hal en de andere jonge krijgers van de Broederband gaan met hun 

zeilschip, vergezeld door de oude zeeman Thorn, op zoek naar het 

heilige kunstvoorwerp de Andomal. Dit is door piraten gestolen.



Hart van Inkt - serie vertaling

Cornelia Funke 

Sprookje

Meggies vader kan zo goed voorlezen dat hij de personages uit boeken 

tot leven kan brengen. Zo is de schurk Capricorno uit een boek gekomen. 

Jaren later moeten ze het opnieuw tegen hem opnemen.

Een andere Elliot vertaling

Graham Gardner 

School, fictie

Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het pispaaltje te zijn en .

sluit zich aan bij een bende die de macht op school heeft

Naar de top vertaling

Dan Gemeinhart

Fictie

Mark (12) heeft kanker en nog maar één wens: een berg beklimmen. Hij vertelt 

Jessie wat hij van plan is. Nadat hij stiekem is vertrokken, wordt er een zoektocht 

naar hem opgezet. Jessie twijfelt of ze zijn geheim moet bewaren.

De duivels hete adem - serie vertaling

David Gilman

Fictie 

Max (15) krijgt bericht dat zijn vader in Namibië wordt vermist. Hij heeft 

een geheime aanwijzing achtergelaten en Max besluit hem te gaan 

zoeken.

Gone - serie vertaling

Michael Grant

Sciene-Fiction

Verlaten: Zonder aankondiging zijn alle mensen van vijftien jaar en 

ouder verdwenen. In de chaos die ontstaat neemt Sam (14) de leiding,

totdat de bende van de kwaadaardige Caine de stad overneemt

In de voorste linie - serie vertaling

Michael Grant 

Oorlog

In 1942 melden de drie meiden Rio, Rainy en Frangie zich aan voor 

ve dienst in het Amerikaanse leger. Samen met mannen krijgen ze een 

keiharde training en dan belanden ze in het oorlogsgebied.

De ontvoering vertaling

John Grisham 

Detective

Zelfbenoemd advocaat Theo Boone (13) gaat met hulp van een goede 

vriend en medescholieren op zoek naar zijn spoorloos verdwenen 

hartsvriendin April. Zij vrezen het ergste.



Papavera vertaling

E.W. Heine

Historisch

Papavera is een meisje dat zich alleen moet zien te redden in het 

middeleeuwse slot van haar vader. Wanneer ze door de inquisitie voor 

heks wordt aangezien, gaat ze op zoektocht naar haar vader.

Touching Julliete - Vrees me vertaling 

Tahereh Mafi 

Sciene-Fiction

Julliete (17jr) verblijft in een zwaar bewaakte psychiatrische inrichting. Het 

Herstel wil haar speciale 'gave' gebruiken om de totale macht over de wereld te 

veroveren. Haar nieuwe celgenoot geeft haar de moed om terug te vechten.

Morgen toen de oorlog begon vertaling

John Marsden

Oorlog, Fictie 

Zeven jongeren ontdekken na hun kampeervakantie in Australië dat er 

in hun land een oorlog is uitgebroken. Samen proberen ze te overleven

en terug te vechten. 

Eclips- serie vertaling

Stephanie Meyer 

Griezel, roman

Bella (ik-persoon) is verliefd op vampier Edward. Ze staat voor de 

moeilijke keuze mens te blijven of ook vampier te worden.

54 minuten. vertaling 

Marieke Nijkamp 

Fictie, school

De schoolbel gaat. Iemand begint te schieten.

Paniek barst los in de aula van Opportunity High School..

Sexy . vertaling

Joyce Carol Oates 

Fictie

Darren (16 jr) is door zijn uiterlijk en zwemprestaties zeer populair 

op school. Hij raakt tegen zijn wil betrokken bij een conflict van een 

leraar die van seksueel misbruik wordt beschuldigd.

Wonder vertaling

R.J. Palacio 

School, Fictie 

August (10) heeft een ernstige gezichtsafwijking. Hij heeft altijd thuis 

onderwijs gehad, omdat hij al 27 keer geopereerd is. Nu gaat hij voor het 

eerst naar een gewone school. Hoe zal iedereen op hem reageren?



Bekentenis van een moordverdachte vertaling

James Patterson

Detective, Fictie

Tandy's ouders worden dood in hun slaapkamer gevonden. Tandy en haar

broers zijn de hoofdverdachten. Tijdens haar zoektocht naar de daders, 

ontdekt ze een aantal vreemde, niet ongevaarlijke familiegeheimen.

Erebos vertaling

Ursula Poznanski

Avontuur, Fictie 

Nick (ca. 16) krijgt de geheime game 'Erebos' in handen. Als je de 

opdrachten van de game niet uitvoert, word je uit het spel gegooid. 

Met alle gevolgen van dien in de werkelijke wereld... 

Percy Jackson - serie vertaling

Rick Riordan

Avontuur, Fictie 

Percy is twaalf als hij ontdekt dat hij de zoon van de god Poseidon is. Hij 

krijgt opdracht om de gestolen bliksemschicht van oppergod Zeus te 

zoeken om een oorlog tussen de Griekse goden te voorkomen.

Divergent - serie vertaling 

Veronica Roth 

Sciene-Fiction

In het Chicago van de toekomst zijn de mensen verdeeld over vijf 

facties. Als Beatrice 16 wordt, kiest ze tot schrik van haar familie voor

de wrede Onverschrokkenen. Een keiharde inwijding volgt.

Harry Potter - serie vertaling 

J.K. Rowling 

Sprookje

Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn 

zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een

tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven.

Gaten vertaling

Louis Sachar

Fictie

Stanley komt onschuldig terecht in 'n strafkamp voor criminele jongens 

die elke dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware 

werk iets te maken heeft met de avonturen van zijn overgrootvader.

Het boek van de dode dagen vertaling

Marcus Segwick 

Griezel, Fictie

Boy en zijn meester beleven tussen Kerstmis en Oudjaar 

huiveringwekkende avonturen omdat de laatste zal sterven als ze er 

voor Nieuwjaar niet in geslaagd zijn een magisch boek te vinden.



Spoorloos vertaling 

Salla Simukka 

Sprookje, Avontuur

Emmi (15) wil iedereen laten zien dat ze niet onzichtbaar is en loopt 

weg. De volgende ochtend is de wereld volledig veranderd: Emmi is als 

enige overgebleven.

Chanda's geheim vertaling 

Allan Stratton

Sociaal, Politiek 

De 16-jarige Afrikaanse Chanda vertelt over de ontwrichtende 

gebeurtenissen in haar gezin en gemeenschap als gevolg van aids.

Hitlers kanarie vertaling 

Sandi Toksvig 

Oorlog 

Denemarken is bezet door de nazi's. Thomas en zijn joodse vriend 

Anton raken betrokken bij het verzet. Als de nazi's joden gaan oppakken,

 wordt het voor Anton nog twee keer zo gevaarlijk.

De reis om de wereld in 80 dagen vertaling 

Jules Verne 

Avontuur 

Phileas Fogg is een rijke man; samen met zijn knecht Passepartout 

(Pass) wil hij in de 19e eeuw een reis om de wereld maken in tachtig 

dagen. Zou dit lukken? Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.

No en ik vertaling

Dephine de Vignan

De 13-jarige hoogbegaafde Lou ontmoet op een treinstation in Parijs 

het 18-jarige dakloze meisje No. Er ontstaat een vriendschap, want 

beiden voelen zich buitengesloten.

De hardloper vertaling 

Cynthia Voight 

Sport 

Als hardloper voelt Bullet Tillerman zich niet thuis in het schoolteam. 

Als hij alleen loopt in het veld glijden de kilometers onder zijn voeten 

door, maar kan hij ook afstand nemen van de problemen van alledag.

Zoek vertaling 

Mats Wahl

Detective, Fictie 

Een 16-jarige scholier komt op een morgen op school erachter dat 

niemand hem ziet en dat de politie onderzoek doet naar zijn verdwijning.



Wie is nou normaal? vertaling

Lisa Williamson

Psychologie

David is geboren als jongen, maar wil een meisje zijn. Alleen zijn twee

beste vrienden kennen zijn geheim. Maar dan komt Leo bij hen 

op school. 

Voor de gevorderde lezer

Stravaganza - serie Voor de gevorderde lezer

Mary Hoffman vertaling

Sciene-Fiction

Lucien doet de onthutsende ontdekking dat hij een 'stravagante' is - iemand die 

zichzelf door tijd en ruimte kan verplaatsen. Door een oud notitieboek komt hij 

terecht in de zestiende eeuw, in de adembenemend mooie stad Bellezza.

Gebroken soep vertaling

Jenny Valentine

Fictie

Rowan komt uit een gebroken gezin. Wanneer ze een gekregen fotonegatief laat 

ontwikkelen, blijkt het een foto van haar verongelukte broer te zijn. Ze gaat op 

zoek naar de jongen die het haar gaf. 
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