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Jeugdliteratuur

In de Bange Jaren stond de Derde 
Wereldoorlog op het punt van uitbreken 
en de aarde dreigde intussen ten onder 
te gaan aan het veranderende klimaat. 
Economische groei was het enige dat telde. 
Gelukkig ontstond er een tegenbeweging. 
Steeds meer mensen begonnen op eigen 
houtje duurzame projecten te ontwikkelen 
en maakten zich hard voor een betere 
wereld: sinds de Grote Ommekeer gaat het 
weer beter met de aarde. Het resultaat is 
een ideale wereld, volgens de vijf nieuwe 
leiders. Maar als je je niet aan hun regels 
houdt...

H@ck
Mirjam Mous

Bianca is een meisje met een 
gebruiksaanwijzing, vindt haar moeder. 
Haar vader vindt Bianca onhandelbaar. Hij 
is naar een woongroep verhuisd en heeft 
zijn dochter liever niet elk weekend op 
bezoek.

Bianca is merkwaardig, zegt Billie King, 
Bianca’s favoriete actrice. Op een warme 
middag in augustus zit ze zomaar in de 
woonkamer een kopje thee te drinken.

Vandaag, met Billie King in de buurt, 
is alles anders en geeft ze een nieuwe 
betekenis aan de term ‘onhandelbaar’.

Tegenwoordig heet iedereen Sorry
Bart Moeyaert

Jeugdliteratuur
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in de vakantie naar een zomerkamp, 
Jungle Life. Op de reis ernaartoe gebeuren 
er al onheilspellende zaken. Ook tijdens 
hun verblijf in het kamp komen ze voor 
verrassingen te staan: kampgenoten 
verdwijnen, jongens raken gewond, er is een 
Verboden Barak en er wordt gedreigd met 
het “Insect”. Nick bekijkt alles met de nodige 
argwaan, maar kan weinig doen als blijkt dat 
ze gevangen zitten.

Kippenvel: Kamp Nachtmerrie
R.L. Stine

Thomas, Teresa en de andere overlevenden 
van het labyrint hebben twee weken om 
de Schroei, het meerst verbrande deel van 
de wereld, over te steken. Vriendschappen 
worden op de proef gesteld. Er is geen 
hulp. Voor wie het niet haalt, wacht 
onherroepelijk de dood.

De Schroeiproeven
James Dashner
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Nederlands

Wanneer haar zestien jaar oudere zus, 
uitgehongerd en uitgedroogd, van de trap 
valt en sterft, doet dat de woede van de 
schrijfster ontbranden. De dood van Henne 
Vuur, ooit haar ‘schaduwmoeder’, dwingt 
haar een gruwelijk en angstwekkend 
verleden onder ogen te zien.
Als een aanklager en chroniqueur tekent ze 
dat verleden op in een boek vol verhalen.

Skip Nauta, eigenlijk heet ze Nynke, is een 
zeilmeisje. En een serieus zeilmeisje: al 
zeven jaar op zee brengt ze, samen met 
Lood, zeiljachten voor hun rijke eigenaars 
van A naar B. Tot ze in Cannes haar 
verleden weer tegenkomt: de briljante 
puber Juda Zeno en zijn ouders. Zonder 
eigenlijk te begrijpen waarom neemt ze de 
uitnodiging aan die zomer bij de familie 
Zeno te verblijven.

Vallen is als vliegen
Manon Uphoff

Gebrek is een groot woord
Nina Polak

Nederlands
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van Rusland leeft Nadja met haar twintig 
jaar oudere man Lev. Ooit was ze zijn 
studente paleontologie. Ze kregen een 
relatie en trokken weg uit de stad om in de 
natuur een onderzoekslaboratorium op te 
zetten. Daar werden hun zoon en dochter 
geboren. 
Maar tien jaar geleden vonden er diverse 
gebeurtenissen plaats waardoor Nadja niet 
meer aan dat jaar herinnerd wil worden.

Foon
Marente de Moor

Johannes Fretz heeft gemengd bloed, maar 
vooral anderen lijken zich druk te maken 
over zijn afkomst. Daar komt verandering 
in als hij wordt uitgenodigd om op te 
treden in Paramaribo in het kader van de 
verkiezingen. Samen met zijn moeder vliegt 
hij naar haar geboortegrond voor een reis 
om nooit meer te vergeten.

Onder de paramariboom
Johan Fretz
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Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, vinden 
Nederlandse literatuur vaak moeilijk om te lezen. De uitgeverij 
‘Eenvoudig Communiceren’ heeft Nederlandse literatuur hertaald 
zodat ook zij Nederlandse literatuur kunnen lezen. De mediatheek 
heeft de volgende titels in de collectie.

Eenvoudig Communiceren

Deze uitgaven zijn beschikbaar na overleg met de docent. 
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when they depart military-ruled Nigeria 
for the West. Beautiful, self-assured 
Ifemelu heads for America, where despite 
her academic success, she is forced to 
grapple with what it means to be black 
for the first time. Quiet, thoughtful Obinze 
had hoped to join her, but with post-9/11 
America closed to him, he instead plunges 
into a dangerous, undocumented life in 
London. Fifteen years later, they reunite in 
a newly democratic Nigeria, and reignite 
their passion—for each other and for their 
homeland.

Americanah
Chimamanda Ngozi Adichie

The Sailor Who Fell from Grace with the 
Sea tells the tale of a band of savage 
thirteen-year-old boys who reject the 
adult world as illusory, hypocritical and 
sentimental, and train themselves in a 
brutal callousness they call “objectivity.” 
When the mother of one of them begins 
an affair with a ship’s officer, he and his 
friends idealize the man at first; but it is 
not long before they conclude that he is in 
fact soft and romantic. They regard their 
disappointment in him as an act of betrayal 
on his part, and react violently.

The Sailor Who Fell From Grace 
With The Sea
Yukio Mishima
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English

Rose Asher believes in ghosts. Jamie 
Aldridge is charming, confident, and a 
painful reminder of the life Rose has been 
missing out on since her brother’s death. 

Yet when the two of them unexpectedly 
cross paths, Rose learns that Jamie has 
a secret of his own, one that changes 
everything. Rose finds herself drawn back 
into her old life—and to Jamie. But she 
quickly starts to suspect that he isn’t telling 
her the whole truth.

Invisible Ghosts
Robyn Schneider

A Free Man of Color is set in New Orleans 
prior to the historic Louisiana Purchase. 
Before law and order took hold, and class, 
racial and political lines were drawn, New 
Orleans was a carnival of beautiful women, 
flowing wine and pleasure for the taking. 

At the center is the mulatto Jacques Cornet, 
who commands men, seduces women and 
preens like a peacock. But, it is 1801 and 
the map of New Orleans is about to be 
redrawn.

A Free Man of Color
John Guare
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Much of what we do in classrooms is 
intuitive, steered by what ‘feels right’, 
but all too often intuition proves a poor, 
sometimes treacherous guide. Although 
what we know about the workings of the 
human brain is still little, the science of 
psychology can and has revealed certain 
surprising findings that teachers may find 
useful.

This edition of one of Shakespeare’s best 
known and most frequently performed 
plays argues for Julius Caesar as a new 
kind of political play, a radical departure 
from contemporary practice, combining 
fast action and immediacy with compelling 
rhetorical language, and finding a clear 
context for its study of tyranny in the last 
decade of the reign of Elizabeth I.

Julius Caesar
Shakespeare 
(edited by David Daniell)

What every teacher needs to 
know about psychology
David Didau & Nick Rose

Informatief
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Franse literatuurFrans

Hélène Harbelin is de hoofdpersoon van 
dit verhaal. Haar rustig voortkabbelende 
leventje wordt ruw verstoord door een 
ondoordachte actie. Die ene daad blijkt een 
hele reeks verwikkelingen uit te lokken. 
Hélène raakt steeds verder verstrikt in 
het web en heeft grote moeite normaal 
te blijven functioneren. Hoe gaat ze hier 
bovenop komen?

Spirales
Tatiana de Rosnay

De 19-jarige Lili komt terug uit Spanje 
waar ze haar vakantie heeft doorgebracht. 
Ze verneemt van haar ouders dat haar 
tweelingbroer Loïc is vertrokken na een 
fikse ruzie met zijn vader. Lili vindt een 
hevige woordenwisseling in verband 
met het opruimen van Loïcs kamer een 
onvoldoende reden om de deur van het 
ouderlijk huis zomaar achter zich dicht 
te slaan. Haar ouders geven slechts vage 
antwoorden op haar vragen.

Je vais bien, ne t’en fais pas
Olivier Adam


