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Jeugdliteratuur

William woont met zijn ouders in een 
slaperig dorpje in Noorwegen. Acht jaar 
geleden moest zijn familie halsoverkop 
emigreren en van naam veranderen. 
Waarom weet hij niet precies, maar één 
ding weet hij wel: hij is gek op het kraken 
van codes. En daar is hij zo goed in, dat 
het hem als twaalfjarige lukt de moeilijkste 
code ter wereld te kraken. 

William Wenton en de 
luridiumdief
Bobbie Peers

Helena’s moeder is als tiener ontvoerd 
en in een afgelegen hut diep in het 
moerasgebied bij Michigan vastgehouden. 
Geen elektriciteit of stromend water, geen 
mensen in de buurt. Helena, die twee jaar 
later geboren werd, hield van het leven 
daar: jagen, vissen, één zijn met de natuur. 
Ondanks haar vaders temperament en 
vaak brute gedrag, hield ze van hem. Tot 
het moment dat ze ontdekte hoe wreed hij 
werkelijk was.

Dochter van het moeras
Karen Dionne
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vijftienjarige Poolse meisje Oliwia en haar 
docent Engels. Zij komen tegelijkertijd 
terecht op de unieke ISK-afdeling van 
Wolfert College. 
De gezamenlijke interesse in talen en het 
onderwijs leveren urenlange gesprekken 
op. Na één van deze gesprekken stelt 
Oliwia’s docent voor om een dagboek 
bij te gaan houden over de dagelijkse 
gebeurtenissen op school. Oliwia reageert 
heel enthousiast en beiden gaan aan de 
slag. Oliwia in het Engels en haar docent in 
het Nederlands. 

Dubbel dagboek/diary   
Oliwia Kwiatkowska en 
Wim van Zelst

Waarom deed Nederland mee aan de 
slavenhandel? En hoe gaan we vandaag 
de dag om met dit lelijke stuk uit onze 
geschiedenis, dat niet meer uit te 
wissen valt? Arend van Dam besloot op 
zoek te gaan naar antwoorden op deze 
lastige vragen. Over tot slaaf gemaakten 
en slavenhandelaars, over helden en 
schurken. 
En over Syntax Bosselman, die in 1883 
samen met 27 landgenoten vanuit 
Suriname naar Nederland werd gehaald 
voor de Wereldtentoonstelling. Niet als 
eregast, zoals beloofd, maar om hem 
tentoon te stellen aan het Nederlandse 
publiek.

De reis van Syntax Bosselman
Arend van Dam

Geschreven door 

een leerling en 

docent van Wolfert 

College/ISK!
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Nederlands

Astrid is een succesvolle eventmanager van 
negenendertig. Juist wanneer haar baan en 
het moederschap haar te veel worden, valt 
haar iPhone in het bad van haar zoontje. 
Voor de buitenwereld, die haar voortdurend 
opeist, is ze onbereikbaar. Ze loopt het 
huis uit, start haar auto en rijdt weg uit de 
villawijk.

Op de snelweg komt ze bij haar positieven 
en wordt ze bevangen door paniek. Maar 
wanneer de auto van haar man David 
onverwacht voor het huis blijkt te staan, 
durft ze zich niet te vertonen. 

In de verhalen over zijn jeugd volgen we 
de ontwikkeling van Henk. Van een vrolijk 
jongetje, dat zich vooral druk maakte over 
hoe anderen het hadden, naar een zwaar 
drinkende vechtersbaas. En vandaar 
naar een schrijver die zich al deze dingen 
herinnert en zich afvraagt in hoeverre dit 
allemaal zijn leven en karakter gestuurd 
heeft.

Patricia
Peter Terrin

We zeggen hier niet halfbroer
Henk van Straten



Aanw
insten >>

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 maak je de juiste keuzes als 
je zelf nog zo veel moet ontdekken?

De schrijver neemt zijn intrek in het 
illustere maar in verval geraakte Grand 
Hotel Europa om te overdenken waar het 
is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua 
verliefd is geworden en met wie hij in 
Venetië is gaan wonen. 
Hij reconstrueert het meeslepende verhaal 
van liefde in tijden van massatoerisme, 
van hun reizen naar Malta, Palmaria, 
Portovenere en de Cinque Terre en hun 
spannende zoektocht naar het laatste 
schilderij van Caravaggio.

Grand Hotel Europa
Ilja Leonard Pfeijffer

Zomervacht
Jaap Robben
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Nederlands

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn 
vader is scheikundige, en gefrustreerd door 
zijn werk in een fabriek. Zijn ouders delen 
een liefde voor de bergen, dat is waar ze 
elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden 
en waar ze trouwden in een kerkje aan de 
voet van de berg.
Dan ontdekken ze een dorpje in het 
Noord-Italiaanse Valle d’Aosta waar het 
gezin vanaf dat moment iedere zomer zal 
doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er 
bevriend met de even oude Bruno, die voor 
de koeien zorgt.

In zijn jeugd was Daniel Pennac een 
abominabele leerling, een jongen ‘met 
afwaswater waar hersens horen te zitten’. 
Zijn vader was ingenieur, zijn drie oudere 
broers konden goed meekomen, maar voor 
Daniel bleef het idee van leren een groot 
raadsel. Zo deed hij er een jaar over om 
de letter a van het alfabet onder de knie te 
krijgen. 

Toen hij in 1968 eindelijk zijn diploma 
haalde, besloot hij zelf onderwijzer te 
worden...

De acht bergen
Paolo Cognetti

Schoolpijn
Daniel Pennac

Nederlands (vertaald)
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Kit’s Law
Donna Morrissey
Kit’s father is unknown - one of the 
numerous men who have abused Josie. Kit 
can fend off the town’s cruel snobs and  
do-gooders as long as Lizzie is alive. 
But when Lizzie dies suddenly, Kat’s 
world is shaken. The villagers want to put 
Josie in an institution and send Kit to an 
orphanage. But there’s another menace 
in the town: the Shine. It is he who sets 
in motion the train of events that lead to 
tragedy. 

The Whitshanks are a family who believe 
certain myths about themselves. They 
believe they are happier than other 
families, and closer to each other, and 
they believe that Whitshanks have a way 
of getting what they want. Tyler shows how 
these beliefs are true in some ways, but 
painfully untrue in other ways. 

A Spool of Blue Thread
Anne Tyler

English
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van Gogh, op dinsdag 2 november 2004, 
ontstaat volgens Mak in Nederland een 
‘ware angstcultuur’. 
In dit boek analyseert hij de ontwikkeling 
van de laatste weken van 2004. Politici 
en velen in de media typeert hij als 
“handelaren van de angst”. Hij vergelijkt 
het projecteren van Koranteksten op 
lichamen in de film ‘Submission’ met de 
techniek die gebruikt wordt in ‘Der ewige 
Jude’, een antisemitische propagandafilm 
van Joseph Goebbels.

Deze tiende editie van het Wereld Voetbal 
Recordboek is een must-have voor iedere 
voetbalfan. Boordevol feiten, foto’s, records 
en verhalen.

In de traditie van het Guinness Book 
of Records komen alle records voorbij: 
van het snelste doelpunt en de hoogste 
score tot het kleinste voetballand. Onder 
eindredactie van Voetbal International. 

Wereld voetbalrecordboek 2019
Keir Radnege

Gedoemd tot kwetsbaarheid
Geert Mak
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A murder challenges the limits of sanity to 
lead a psychiatrist and an FBI agent on a 
hunt for a killer, without knowing that the 
case’s resolution will unleash dark parts 
of their own pasts. Masterfully narrated 
in three time periods, this fast-paced 
thriller explores the extremes of human 
experience.  

Adventures of Tintin 6: 
The Black Island (Chinese ed.)
The world’s most famous travelling reporter 
solves the mystery of the Black Island. 
Wrongly accused of a theft, Tintin is led 
to set out with Snowy on an adventure to 
investigate a gang of forgers. Can he save 
the day?

El día que se perdió el amor
Javier Castillo

Spaans

Chinees
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