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ENGCategorie:

Nevermoor : the trials of Morrigan Crow

Townsend, Jessica

Colofon vermeldt: illustrations Beatriz Castro.

Morrigan (10) is vervloekt. Alles wat misgaat, is haar schuld en ze zal op haar elfde verjaardag sterven. Gelukkig wordt ze op tijd
meegenomen naar de magische stad Nevermoor. Maar om daar te kunnen blijven, moet ze vier moeilijke opdrachten doen. Vanaf ca.
11 jaar.

INFOCategorie:

Guinness world records 2019

Vertaling van: Guinness world records. - Met index.

Rijk geïllstreerde verzameling records rond thema's als de ruimte, aarde, mensen, kunst en media en sport.

Harry Potter en het vervloekte kind : deel een en twee

Thorne, Jack

Vertaling van: Harry Potter and the cursed child : part one and two. - London : Little, Brown, 2016.

De oudste zoon van Harry Potter sluit op Zweinstein vriendschap met Scorpius Malfidus, waarna ze samen een manier bedenken om
het verleden te veranderen.

NEDCategorie:

De profetie van Winog

Vertaling van: Yuna. volume 1. - Editions Soleil, ©2010.

Ballonstrip.

Kindsoldaat : memoires 1914-1918

Oorspronkelijke Franse uitgave: Paquet, 2014.

Ballonstrip.

Pay it forward

Stel je voor. Je doet iemand een hele grote gunst en zegt hem of haar dat hij of zij je niets terug moet geven, maar die gunst aan drie
andere mensen moet verlenen, die elk op hun beurt opnieuw drie anderen een gunst moeten doen, enzovoort, tot je een toestand van
universele vriendelijkheid en fatsoenlijkheid bereikt. Onmogelijk? Middenschoolstudent Trevor McKinney wil dit niet accepteren. Haley
Joel Osment speelt Trevor, de student die een ketting reactie van goedheid veroorzaakt via zijn project voor sociale wetenschappen, in
dit bitterzoet en opbeurende verhaal dat werd geregisseerd door Mimi Leder (Deep Impact), gebaseerd op de roman van Catherine
Ryan Hyde en waarin ook de Oscar-winnaars Kevin Spacey en Helen Hunt schitteren. Hoeveel invloed kan een oprecht idee hebben.
Doe jezelf een plezier en kom erachter, kijk naar Pay It Forward.

Tenzij de vader

Amatmoekrim, Karin

Met literatuuropgave.

Als de schrijfster ontdekt dat haar vader eigenlijk haar stiefvader is, gaat ze in Suriname op zoek naar biologische vader.
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King & Maxwell

Baldacci, David

Vertaling van: King & Maxwell. - New York : Grand Central Publishing, 2013. - Omslag vermeldt: Een King & Maxwell-thriller.

Een 16-jarige jongen roept de hulp in van de privé-detectives Michelle Maxwell en Sean King als hij codeberichtjes blijft ontvangen van
zijn in Afghanistan gesneuvelde vader.

De jongen in de gestreepte pyjama

Boyne, John

Vert. van: The boy in the striped pyjamas. - Oxford [etc.] : Fickling Books, 2006. - 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Arena, 2006.

In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een vreemde plek waar joodse mensen in gestreepte
pyjama's achter een hek leven.

De jongen op de berg : Pierrot wordt opgenomen in Hitlers buitenhuis, maar moet daardoor zijn
afkomst verraden

Boyne, John

Vertaling van: The boy at the top of the mountain. - London : Doubleday, 2015. - Illustratie: Liane Payne. - 1e druk Nederlandse uitgave:
2015.

De Franse weesjongen Pierrot wordt in 1935 door zijn Duitse tante Beatrix meegenomen naar een villa op een Oostenrijkse berg, waar
ze als huishoudster werkzaam is. Het is het huis van Adolf Hitler. Vanaf ca. 12 jaar.

Dodenrit

Broach, Elise

Vert. van: Desert crossing. - New York : Holt, cop. 2006.

Een 14-jarig meisje rijdt met haar broer en een vriend door een woestijngebied in de Verenigde Staten als de auto in plotselinge heftige
regen iets, of iemand raakt.

Artemis Fowl en de tijdparadox

Colfer, Eoin

Vert. van: Artemis Fowl and the time paradox. - London : Puffin Books, 2008.

Als de moeder van Artemis (16) heel ziek blijkt te zijn, gaat hij met zijn vriendin Holly Short terug in de tijd om de enige remedie voor
haar ziekte te zoeken. Vanaf ca. 13 jaar.

Spotgaai

Collins, Suzanne

Vert. van: Mockingjay. - New York : Scholastic Press, cop. 2010. - (The Hunger games ; pt. 3). - 1e dr. Nederlandse uitg.: 2010.

Katniss (17, ik-figuur) is naar District 13 gebracht, het bolwerk van de opstand tegen het Capitool. De rebellen willen dat Katniss de
spotgaai wordt, het symbool van de opstand. Maar is ze daar wel tegen opgewassen? Vanaf ca. 15 jaar.

Sterker dan jij

De Kock, Kaat

Als Lara (16, ik-figuur) een relatie krijgt met Kobe is ze heel gelukkig. Maar als hij steeds vaker in woede uitbarst en gewelddadig wordt,
verandert haar leven in een hel. Vanaf ca. 15 jaar.

Superhelden2.nl

Driel, Marcel van

Omslagtitel: Superhelden.nl.

Iris (14) wordt op het eiland Pala opgeleid tot Superheld. Samen met haar broer probeert ze de ware bedoelingen van hun leider Mr. Oz
te achterhalen. Vanaf ca. 12 jaar.
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Superhelden3.nl

Driel, Marcel van

Iris (14) is klaar met haar training. Ze wordt samen met Alex, de zoon van leider Mr. Oz, op een geheime missie gestuurd. Volgens Alex
zullen ze daarmee de Derde Weredloorlog voorkomen. Maar is dat wel zo?  Vanaf ca. 12 jaar.

Patriotten

Engman, Pascal

Vertaling van: Patrioterna. - Stockholm : Piratförlaget, 2017.

Zweedse extremisten vermoorden journalisten die zich positief uitlaten over multiculturalisme en gaan steeds verder in hun zucht de
bevolking tegen elkaar op te zetten.

Mijn zoete wraak

Fallon, Jane

Vertaling van: My sweet revenge. - London : Penguin Books, 2017.

Als de man van Paula vreemdgaat, besluit ze hem weer verliefd op haar te laten worden om hem dan de deur te wijzen.

De schaduwloper

Feth, Monika

Vert. van: Der Schattengänger. - München : cbt/cbj Verlag, cop. 2009.

Een thrillerschrijfster wordt lastiggevallen door een stalker. Als ze besluit onder te duiken, ziet de stalker nog maar een manier om bij
haar te komen: via haar dochter.

Bloed op het schoolplein

Geleyn, Frank

Op de school van Milan (ik-figuur) heerst angst. Zijn vriend Daan is neergestoken. Hij weet wie de dader is, maar als hij het vertelt, loopt
hij zelf gevaar. Vanaf ca. 12 jaar.

Verlamd

Gemert, Gerard van

Jesper krijgt een cassettebandje toegestuurd dat te maken heeft met het ongeluk van zijn zusje Wendy een jaar geleden. De afzender
dreigt dat er opnieuw iets zal gebeuren en alleen Jesper kan dit voorkomen. Vanaf ca. 12 jaar.

Spel van angst

Grant, Michael

Vertaling van: The tattooed heart. - New York : Katherine Tegen Books, ©2015. - (Messenger of fear). - Feitelijke uitgever is
HarperCollins Young Adult. - Vervolg op: De angstaanjager.

Mara (16, ik-figuur) is leerlinge van Boodschapper, een Angstaanjager, met wie ze de levens van jongeren beoordeelt die een fout
hebben gemaakt. Mara is zo nieuwsgierig naar het vroegere leven van haar meester, dat ze op onderzoek uitgaat. Vanaf ca. 15 jaar.

Vlam van verzet : hun gevaarlijke plan kon de oorlogskansen keren

Groot, Tracy

Vertaling van: Flame of resistance. - Tyndale House Publishers, Inc., ©2012.

Een Amerikaanse gevechtspiloot wordt ingezet om te infiltreren in een Frans nazi-bordeel.
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De jongen die met honden kon praten

Gruda, Joanna

Vertaling van: L Ì enfant qui savait parler la langue des chiens. - Montréal : Les Éditions du Boréal, ©2013. - Cargo is een imprint van
uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam. - 1e druk Nederlandse uitgave: maart 2014.

Een 7-jarige jongen wordt in 1936 door zijn tante van Warschau naar Parijs gebracht. Onderweg vertelt ze hem een familiegeheim dat
zijn leven op zijn kop zet.

De stenen engel : een ontvoerde vrouw wordt meer dood dan levend teruggevonden. Rechercheur
Pieter Vos lijkt persoonlijk in de problemen te raken.

Hewson, David

Vertaling van: Sleep baby sleep. - London : Macmillan, 2017.

De laconieke Amsterdamse brigadier Pieter Vos wordt betrokken bij een moord- en verkrachtingszaak die hij vier jaar ervoor dacht te
hebben opgelost. Daarnaast moet hij de strijd aangaan met zijn nieuwe ambitieuze commissaris, die hem zo gauw mogelijk wil ontslaan.

Het derde zusje : twee zusjes verdwijnen, nadat ze tien jaar vastzaten voor moord op hun familieâ?¦

Hewson, David

Vertaling van: Little sister. - Macmillan, 2016.

Als de van moord beschuldigde zusjes Timmers tijdens hun vrijlating verdwijnen, wordt rechercheur Pieter Vos van de Amsterdamse
politie op de zaak gezet.

De kracht van velen

Hildebrand, Mirjam

Emma (15, ik-figuur) mag een heel schooljaar naar Precursor, zodra ze heeft meegedaan aan de Cirkelceremonie. Maar dan breekt er
een virus uit waardoor mensen hun Voorlopers-vaardigheden kwijtraken. Kan Emma met haar vaardigheid het virus stoppen? Vanaf ca.
13 jaar.

Everless : het meisje en de alchemist

Holland, Sara

Vertaling van: Everless. - HarperTeen, ©2018. - ISBN 978-94-6349-134-1 niet in boek.

Jules (17, ik-figuur) woont in een wereld waar je bloed geld is. Als ze haar vader ziet afglijden naar de dood, besluit ze bij zijn
voormalige werkgevers te gaan werken, de rijke familie Gerling. Hun landgoed Everless blijkt een groot geheim te herbergen. Vanaf ca.
15 jaar.

Snakehead

Horowitz, Anthony

Vert. van: Snakehead. - London : Walker Books, cop. 2007. - 1e dr.: 2007.

Jeugdspion Alex (14) infiltreert in de levensgevaarlijke snakeheadorganisatie die een bom wil plaatsen om een topconferentie te
voorkomen. Vanaf ca. 12 jaar.

Duizend schitterende zonnen

Hosseini, Khaled

Vertaling van: A thousand splendid suns. - New York : Riverhead Books. - 1e druk Nederlandse uitgave: 2007.

Tegen de achtergrond van Afghanistan vanaf 1960 (vooral de roerige tijden van de Sovjet-overheersing en de Taliban-dictatuur)
ontrollen zich de levens van twee vrouwen.

Paolo's oorlog

Hughes, Shirley

Vertaling van: Hero on a bicycle : a novel. - London : Walker Books, 2012.

Italië, 1944. Paolo (13) raakt betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetter. Zijn moeder neemt geallieerde soldaten in huis. Als
Paolo hen naar een andere schuilplek moet brengen, gaat het mis. Al snel volgen er huiszoekingen en bedreigingen. Vanaf ca. 12 jaar.
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Cito-stress, turntoppers & brugpiepers : het dubbeldikke dagboek van Fleur

Huizing, Gonneke

Herziene versie van: Cito-stress, turntoestellen & afscheidsfeest. - 2008  en: Brugpiepers, turntoppers & beugelbekkies. - 2009. - 1e
druk deze uitgave: 2014.

Fleur (ik-figuur) vertelt in haar dagboek over haar laatste jaar op de basisschool en haar eerste jaar in de brugklas. Vanwege zware
turntrainingen voor het NK moet ze bij gastouders wonen. Dat is best even wennen. Vanaf ca. 10 jaar.

Orphan X

Hurwitz, Gregg

Vertaling van: Orphan X. - Londen : Michael Joseph, 2015.

De 12-jarige weesjongen Evan wordt via een speciaal overheidsprogramma opgeleid tot moordenaar.

Cyberboy

Jonge, Tanja de

1e druk: 2016.

Kevins vriend Bjorn is voor zijn ogen onder een vrachtauto gekomen. In het ziekenhuis werd hij hersendood verklaard. Twee jaar later
komt Bjorn ineens als nieuwe leerling Kevins klas binnen. Maar Bjorn lijkt wel een andere persoon geworden. Vanaf ca. 11 jaar.

Dubbel vermist

Jonge, Tanja de

Mitchell vindt een oud koekblik met de naam Chris Peeters erop. Er zit een tekening in en een geboortekaartje. Hij gaat met zijn vriend
Brent op zoek naar Chris. Maar wil Chris wel gevonden worden? Vanaf ca. 12 jaar.

De deal

Kennedy, Elle

Vertaling van: The deal. - Createspace, ©2015.

Als Garreth zijn plek in het ijshockeyteam dreigt te verliezen door een onvoldoende voor filosofie, probeert hij de sarcastische Hannah
over te halen hem bijles te geven en in ruil daarvoor doet hij zich voor als haar vriend om haar status op de campus te verhogen.

Het verrotte leven van Floortje Bloem

Keuls, Yvonne

1e dr.: Baarn : Ambo, 1982. - Met bibliogr.

Het leven van een 14-jarig heroinehoertje.

Wegwezen

Kinney, Jeff

Vertaling van: The getaway. - New York : Amulet Books, 2017. - (Diary of a wimpy kid ; 12).

Om de stress van de feestdagen en het koude weer te ontlopen gaat de familie Botermans op vakantie in een resort op een tropisch
eiland. Wat een heel ontspannen vakantie had moeten worden, verandert in een nachtmerrie van zonnesteken, darmproblemen en
gitige beestjes. Vanaf ca. 10 jaar.

Over de grens

Kraijo, Ineke

Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, wordt het stadje waar Sarah (14) woont platgebrand. Sarah wordt door de Duitsers opgepakt. Ze
weet te ontsnappen, maar hoe moet ze in haar eentje overleven? Vanaf ca. 13 jaar.
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De ring

LÅ?venbruck, Henri

Vert. van: La moira. - Paris : Editions Bragelonne, cop. 2001. - (La louve et l'enfant).

Een zwerversmeisje komt in het bezit van een magische ring waardoor zij wonderbaarlijke krachten krijgt, maar ook het doelwit wordt
van anderen met belangstelling voor de ring.

Goed of slecht

Land, Ali

Vertaling van: Good me bad me. - London : Michael Joseph, an imprint of Penguin Books, 2017.

De 15-jarige dochter van een seriemoordenares wordt ondergebracht bij een pleeggezin in Londen. Langzaam wordt duidelijk wat ze
heeft meegemaakt.

Een vreemde in huis

Lapena, Shari

Vertaling van: A stranger in the house. - New York : Penguin Books, 2017.

Als een jonge vrouw na een eenzijdig verkeersongeval in het ziekenhuis belandt, kan zij zich niet herinneren hoe ze daar terecht kwam.

Magnus

Lubach, Arjen

1e druk: 2011.

Als een toneelschrijver met epilepsie wordt verlaten door zijn vriendin, denkt hij vaak terug aan zijn middelbare schooltijd in Groningen,
toen hij haar ontmoette.

Stuur me een berichtje

Mansell, Jill

Vertaling van: This could change everything. - London : Headline, 2018.

Als Essie onbedoeld een e-mail verstuurd aan al haar contacten zorgt dat voor veel ellende maar biedt haar ook nieuwe kansen.

Hendrick, de Hollandsche indiaan

Mastenbroek, Bianca

Amerika, 1659: Hendrick (16) en andere Nederlandse pioniers worden gevangengenomen door indianen. Hendrick wordt een van hen,
en begint te zien wat de blanken voor kwaad aanrichten. Vanaf ca. 13 jaar.

Duizend hoog

McGee, Katharine

Vertaling van: The thousandth floor. - New York : Harper, 2016.

Het is 2118 en Manhattan is veranderd in een gigantisch gebouw met duizend verdiepingen. Op een dag valt een meisje van het
gebouw naar beneden. Wie is zij en waarom viel ze? Vanaf ca. 15 jaar.

Een goede moeder

Millar, Louise

Vert. van: Accidents happen. - London [etc.] : Pan Books, 2013.

In Oxford komt een jonge weduwe met een obsessie voor ongelukken en kansberekening in contact met een behulpzame professor.
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Vermiste meisjes

Miranda, Megan

Vertaling van: All the missing girls. - New York : Simon & Schuster, 2016.

Als een jonge Amerikaanse vrouw terugkeert naar haar geboortedorp wordt ze geconfronteerd met een oude en een nieuwe
verdwijningszaak.

Voor jou

Moyes, Jojo

Vertaling van: Me before you. - Londen : Joseph, 2012. - Filmeditie. - Omslag vermeldt: Nu verfilmd als Me before you. - 1e druk
Nederlandse uitgave: utrecht : De Kern, ©2013.

Zijn verzorgster probeert het leven van een verlamde jongeman te veranderen, maar dat heeft ook gevolgen voor haar eigen leven.

De aanslag

Mulisch, Harry

1e druk: 1982. - (BBLiterair).

Een man, die als jongen in de Tweede Wereldoorlog door een misverstand zijn familie verloor, wordt op verschillende momenten in zijn
leven met de schuldvraag geconfronteerd.

Alya

Munckhof, Hay van den

In het Moorse Zuid-Spanje van 842 wordt een 14-jarig meisje, dat veel talen spreekt, door emir Abd al-Rahman II als tolk naar Navarra
gestuurd, waarna ze haar slavin helpt te vluchten.

Optimisme is dodelijk

Nielsen, Susin

Vertaling van: Optimists die first. - New York : Wendy Lamb Books, ©2017.

Petula (16, ik-figuur) heeft last van paniekaanvallen, smetvrees en ziet overal gevaar. Als de vriendelijke Jacob (18) zijn intrede doet in
het klasje creatieve therapie, verandert Petula's leven langzaam maar zeker. Maar wat is de reden dat Jacob de lessen volgt? Vanaf ca.
15 jaar.

Delete : hoe een leven langzaam wordt gewist

Nieuwenhof, Juultje van den

Als bad boy Mauro zich verraden voelt door een jonge, populaire docente, neemt hij samen met vier klasgenoten wraak via social
media. De als spel beginnende persterijen worden al snel heel sinister. Vanaf ca. 15 jaar.

Meisje zonder huid

Nordbo, Mads Peder

Vertaling van: Pigen uden hud. - Kopenhagen : Politikens Forlag, ©2018.

Wanneer een Deense journalist naar Groenland verhuist en de verdwijning van een mummie onderzoekt, ontdekt hij een connectie met
een aantal oudere moorden.

Het leven van Jenna Fox

Pearson, Mary E.

Vert. van: The adoration of Jenna Fox. - New York : Holt, 2008.

Het is 2030. Een 17-jarig meisje wordt na ruim een jaar wakker uit een coma. Ze is haar herinneringen kwijt. Het grootste gedeelte van
haar lichaam is vervangen door medische technologie. Wie is ze?
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Neverworld Wake

Pessl, Marisha

Vertaling van: Neverworld Wake. - ©2018.

Na de dood van haar vriend heeft Beatrice haar vrienden al een jaar niet gezien. Als ze elkaar weer ontmoeten komen ze vast te zitten
in de tijd. Om te ontsnappen moeten ze een gruwelijke beslissing nemen. Vanaf ca. 15 jaar.

13 minuten

Pinborough, Sarah

Vertaling van: 13 minutes. - London : Golancz, 2016.

Natasha Howland wordt 's ochtends vroeg uit het ijskoude water gered door een wandelaar. Ze blijkt dertien minuten dood te zijn
geweest. Maar hoe is ze in het water terechtgekomen? Vanaf ca. 15 jaar.

Elanus

Poznanski, ursula

Vertaling van: Elanus. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, ©2016.

De hoogbegaafde Jona (17) heeft uit verveling een drone gebouwd, waarmee hij mensen observeert. Door de geheimen die hij ontdekt,
brengt hij zichzelf in gevaar. Vanaf ca. 15 jaar.

Een Ierse roos

Roberts, Nora

Erin McKinnon is altijd jaloers geweest op haar nichtje Adelia, die Ierland ver achter zich heeft gelaten en in Amerika het geluk heeft
gevonden. Wanneer ze Burke Logan ontmoet, de eigenaar van de ranch naast die van Dee en haar man Travis, en hij haar een baan
aanbiedt, grijpt ze die kans dan ook met beide handen aan.

Al snel komt ze erachter dat Burke in zijn liefdesleven even passievol is als in zijn werk  als paardenhandelaar. En omdat zijzelf zich ook
altijd door haar passie laat leiden, zegt ze maar wat graag ja op zijn huwelijksaanzoek. Maar als ze hem beter leert kennen, begint ze
ernstig te twijfelen aan de wijsheid van haar beslissing. Zou het kunnen zijn dat zij meer in de liefde gelooft dan hij?

Een ster van vuur

Roberts, Nora

Vertaling van: Stars of fortune. - New York : Berkley Books, 2015. - (The Guardians trilogy ; book 1).

Sasha Riggs krijgt al een tijdje visioenen die haar naar het Griekse eiland Corfu brengen, waar ze vijf mensen ontmoet die ze al vaker in
haar dromen gezien heeft en met wie ze uitverkoren is voor een speciale missie.

Zoeker : zoek en je zult vinden

Rossi, Veronica

Vertaling van: Seeker. - New York : Tor® Teen, 2017. - (Riders ; 2). - Op titelpagina en omslag: Best of YA. - Rug vermeldt: 2. - Vervolg
op: Riders.

Daryn (ik-figuur) reist samen met Gideon (ook ik-figuur) en twee andere ruiters van de Apocalyps naar de Kloof om Sebastian, de vierde
ruiter, terug te halen. In de Kloof worden de vrienden zwaar op de proef gesteld. Vanaf ca. 15 jaar.

Opstand : haar keuze kan alles vernietigen

Roth, Veronica

Vertaling van: Insurgent : one choice can destroy you. - New York : Katherine Tegen Books, cop. 2012. - Vervolg op: Inwijding. - 1e druk
Nederlandse uitgave: 2012.

Na de dood van haar ouders moet Tris (16, ik-figuur) nog harder vechten om te overleven als de strijd tussen de verschillende facties
losbarst. Vanaf ca. 15 jaar.
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Fabeldieren en waar ze te vinden

Rowling, J.K.

Vertaling van: Fantastic beasts and where to find them. - London : Bloomsbury, 2001. - De naam Newt Scamander is gefingeerd. Het
werk is geschreven door J.K. Rowling. - Omslag vermeldt: Comic Relief en Lumos. - 1e druk Nederlandse uitgave: Amsterdam : De
Harmonie, 2001.

Lesboek van Harry Potter met beschrijvingen van fantastische dieren die gezien kunnen worden door (aankomende) tovenaars. Met
een inleiding van de bekende magie-zoöloog Scamander.  Vanaf ca. 13 jaar.

Harry Potter en de gevangene van Azkaban

Rowling, J.K.

Vert. van: Harry Potter and the prisoner of Azkaban. - London : Bloomsbury, 1999. - Oorspr. titel (in pbk. uitg.): Harry Potter & de
gevangene van Azkaban. - 2000.

Harry Potter en de Orde van de Feniks

Rowling, J.K.

Vert. van: Harry Potter and the Order of the Phoenix. - London : Bloomsbury, cop. 2003. - Vervolg op: Harry Potter en de vuurbeker.

Harry Potter ontdekt in zijn vijfde jaar op de Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus dat de leerlingen steeds minder mogen en zelfs
worden bespioneerd, maar hij wordt ook verliefd.

Harry Potter en de steen der wijzen

Rowling, J.K.

Vert. van: Harry Potter and the philosopher's stone. - London : Bloomsbury, cop. 1997. - Oorspr. titel (in pbk. uitg.): Harry Potter & de
steen der wijzen. - 1998.

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. Vanaf ca. 11 jaar.

Harry Potter en de vuurbeker

Rowling, J.K.

Vert. van: Harry Potter and the goblet of fire. - London : Bloomsbury, cop. 2000. - Vervolg op: Harry Potter en de gevangene van
Azkaban.

Als tovenaar-in-de-dop Harry Potter deelneemt aan een internationaal tovenaarstoernooi, dreigt er onverwacht gevaar.

Gaten

Sachar, Louis

Vertaling van: Holes. - New York : Foster Books, ©1998. - 1e druk Nederlandse uitgave: ©1999.

Stanley komt onschuldig terecht in een 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. Vanaf ca. 13 jaar.

Younger

Satran, Pamela Redmond

Vertaling van: Younger. - New York : Pocket Books, ©2005.

Na een metamorfose om er jonger uit te zien maakt veertigplusser Alice een jaar later de balans op.

Terug naar Sommerfeld

Sawyer, Kim Vogel

Vert. van: Bygones. - Uhrichsville, OH : Barbour Publishing, cop. 2007. - (Sommerfield trilogy ; b. 1).

Een vrouw keert met haar dochter terug naar de mennonitische gemeenschap waar ze ooit uit werd verstoten.
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Virtuele belofte

Schuling, Esther

Vier veertigers, drie vriendinnen en een homoseksuele vriend, schrijven zich in op diverse datingsites op zoek naar een partner.

De schaduw van mijn moeder

Scott, Nikola

Vertaling van: My mother's shadow. - London : Headline Review, 2017.

Als een vrouw wordt geconfronteerd met het verleden van haar moeder volgt een emotionele zoektocht naar wat er in het verleden is
gebeurd.

Het Rosie project

Simsion, Graeme

Vertaling van: The Rosie project. - London : Joseph, 2013. - ISSN van de reeks: ISSN 2352-7463. - Titelpagina vermeld: In makkelijke
taal. - Oorspronkelijk vertaald uit het Engels. - Bewerking van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Amsterdam : uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2013.

Don is professor, heeft het syndroom van Asperger en is op zoek naar een vrouw. Hij helpt Rosie bij het zoeken naar haar vader.
Verhaal in makkelijke woorden en korte zinnen.

Afblijven

Slee, Carry

1e druk:  Houten : Van Holkema & Warendorf, 1998.

De 14-jarige Melissa heeft er alles voor over om goed voor de dag te komen als ze moet dansen in een videoclip, zelfs als ze daarvoor
xtc moet slikken. Vanaf ca. 13 jaar.

De vuurdoop

Soderberg, Alexander

Vert. van: Den andalusiske vannen. - Stockholm : Norstedts, 2012.

Een verpleegkundige raakt bevriend met een Spaanse zakenman, die voor drugsdeals in de gaten wordt gehouden door een afdeling
van de politie in Stockholm.

Eén minuut eerlijkheid

Sortland, Bjorn

Als Frida hoort dat ze waarschijnlijk blind zal worden neemt ze een besluit: ze vertrekt naar Italië om zoveel mogelijk moois te zien
voordat het te laat is. In Florence ontmoet ze Jakob, die alles weet van de schilderkunst. Frida is op slag verliefd. Samen reizen ze van
Michelangelo in Florence naar Titiaan in Venetië naar Van Gogh in Parijs. Terwijl Frida's zicht met de dag verslechtert brengt Jakob met
zijn fascinerende verhalen de  grote meesters van de schilderkunst tot leven.

Een frisse kijk op de wereld van de schilderkunst, een ontroerend verhaal over een kwetsbaar meisje en een boeiende zoektocht naar
antwoorden op kleine en grote  vragen over kunst, waarheid en liefde.

De kristallen sleutel

Spierenburg, Manon

Olivia (12) wordt, met nog drie kinderen en twee volwassenen, wakker in een vreemde omgeving. Geen van hen weet hoe ze in deze
onbekende dimensie zijn terechtgekomen. Ontsnappen kan alleen via de Exit, waarvoor een persoonlijke kristallen sleutel nodig is.
Vanaf ca. 12 jaar.
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De kloof

Terlouw, Jan

1e druk: 1983.

Ginder (16) probeert te ontdekken waarom de bouw van een brug over een kloof in het land Berg en Dal wordt tegengehouden.
Angstige en geheimzinnige gebeurtenissen brengen hem steeds dichter bij de waarheid. Vanaf ca. 12 jaar.

In de ban van de ring

Tolkien, J.R.R.

Vertaling van: The Lord of the Rings. - London : Allen & unwin, 1954-1955. - Omslag vermeldt: Complete editie. - 1e druk in herziene
vertaling: utrecht : Het Spectrum, 1997. - Oorspronkelijke Nederlandse uitgave in 3 delen: utrecht : Het Spectrum, 1956-1957.

De langdurige avontuurlijke expeditie van de Hobbits van Gouw, in de klassieke trilogie van de Engelse taalkundige (1892-1973).

Sequoia : een toekomstroman

Vanlierde, Kirstin

Loverboys

Vreeswijk, Helen

1e druk: ©2014. - Oorspronkelijke uitgave: Antwerpen : Manteau, 2005.

Lisa (15) heeft het thuis erg moeilijk. Ze wordt verliefd op Mo, een jongen die ze niet wil verliezen, maar die haar in aanraking brengt
met prostitutie, criminaliteit, drugs en geweld. Vanaf ca. 15 jaar.

Ontvoerd

Vreeswijk, Helen

Oorspronkelijke uitgave: Antwerpen : Manteau, 2009.

Anouk (17) en haar familie maken een gruwelijke periode door als iemand van het gezin ontvoerd wordt. Vanaf ca. 15 jaar.

Haat

Wallis de Vries, Mel

Nikki (16) ligt onder het bloed in een park, vlak bij een zwaargewond meisje dat buiten bewustzijn is. Nikki wordt ervan verdacht het
meisje te hebben neergestoken, maar ze kan zich niets meer herinneren. Hoe komt ze achter de waarheid? Vanaf ca. 15 jaar.

Rafels van Rio

Wanders, Gijs

Vlak voor de finale van het WK voetbal in Brazilië wordt de wereldcup gestolen. De zoektocht leidt naar de favela's van Rio de Janeiro
waar Hiago (15) woont, een jongen met een afschuwelijk geheim. Vanaf ca. 13 jaar.

Wie ik ben

Wild, Emiel de

Jeroen (14, ik-figuur) trekt in de eerste klas soms op met de wat zonderlinge Jelmer. Als Jeroen later andere vrienden krijgt, doet hij
mee aan wrede pesterijen tegen Jelmer. Dan is er heftig nieuws over Jelmer. Vanaf ca. 12 jaar.
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Het grafeiland

Yi, Ma

Vertaling van: Yuna. volume 2. - Editions Soleil, ©2010.

Ballonstrip.


