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ENGCategorie:

Dawson's creek, the beginning of everything else

Baker, Jennifer

It's the end of something simple. And the beginning of everything else.

Sometimes life happens even when you're not sure you're ready for it. In Capeside, the sleepy New England coastal town where
teenagers Joey, Dawson, Pacey, and Jen live, this year the river is running fast. Choices will be made, and chances will be taken.
Promises will be broken, and desires revealed. It's the end of something simple. And the beginning of everything else.

Sometimes life happens even when you're not sure you're ready for it. In Capeside, the sleepy New England coastal town where
teenagers Joey, Dawson, Pacey, and Jen live, this year the river is running fast. Choices will be made, and chances will be taken.
Promises will be broken, and desires revealed.

Carrie's war

Bawden, Nina

One of the most loved and enduring children's novels about evacuees, Carrie's War is a modern classic. Published for the first time as
a Virago Modern Classic, with a new foreword by Michael Morpurgo.

The forests of Avalon

Bradley, Marion Zimmer

Eerder verschenen o.d.t.: The forest house. - London: Joseph, 1993.

Wanneer de dochter van een hoge Keltische druïde verliefd wordt op een Romeinse soldaat, staan de verschillen in cultuur hun liefde
in de weg.

A Sudden Silence

Bunting, Eva

The midnight fox

Byars, Betsy

This atmospheric and heartfelt story is one of Betsy Byars' best-loved classics.

'And then, this afternoon,' Uncle Fred said to me, 'you and I'll go after the fox.'

Tom, a town boy, is horrified when his parents tell him he has to stay on Aunt Millie's farm while they are away. He finds country life
every bit as strange and uncomfortable as he feared. But soon, he discovers a rare black fox with green eyes, living with her cubs in the
forest. Suddenly, the aummer is full of excitement. That is, until Uncle Fred decides to go after the fox - will Tom save her and her
family in time?

Moonfleet

Falkner, J. Meade

Orphaned John Trenchard grows up in the village of Moonfleet with his aunt, entranced by the local legend of the ghostly Blackbeard,
who rises each winter night to search for his lost diamond. While conducting his own hunt for the treasure, John is trapped in the church
crypt and discovers the true secret of the village: smuggling. Taken under the wing of the gruff innkeeper and chief smuggler, Elzevir
Block, John begins a dangerous adventure which will see him in a hair-raising chase along a precarious cliff path and deciphering a
hidden code in an ancient castle. Moonfleet is thrilling story of revenge and betrayal, of loyalty and great sacrifice, but it is above all a
story about friendship..
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Riders of the purple sage

Grey, Zane

A sharp clip-crop of iron-shod hoofs deadened and died away, and clouds of yellow dust drifted from under the cottonwoods out over
the sage.Jane Withersteen gazed down the wide purple slope with dreamy and troubled eyes. A rider had just left her and it was his
message that held her thoughtful and almost sad, awaiting the churchmen who were coming to resent and attack her right to befriend a
Gentile.

I'm the king of the castle

Hill, Susan

'Hooper had known, from the very first moment he had looked into Kingshaw's face, that it would all be easy, that he would always be
able to make him afraid.' This tragic tale of two isolated children explores the nature of cruelty and the power of evil. My goodness what
a page turning experience! Poor little boys. As usual, Susan Hill doesn't disappoint. One easily links with the characters, even the
adults who were so wooden, yet understandable.

Buddy

Hinton, Nigel

Buddy's ouders maken steeds vaker ruzie. Net op de dag dat hij geld voor de schoolreis steelt van zijn moeder breekt de hel weer los
en trekt zij het huis uit. Buddy voelt zich schuldig en blijft verlaten achter met zijn vader, een Rock-en-Roll fan die ooit in de gevangenis
zat voor een inbraak en nu werkloos is. Op een dag vindt zijn vader een geheimzinnige, goed-betaalde betrekking, waarvoor hij 's
avonds vaak weg moet. Wie is die vreemde baas die hen thuis bezoekt? En wie is de man aan de overkant in het donker? Wie waart er
rond in het griezelige leegstaande huis?

Unquiet graves

Jones, Allan Frewin

From the New York Times bestselling author of Prayers the Devil Answers and The Ballad of Tom Dooley**, a "fascinating historical
fiction novel you won't be able to put down" (Bustle)** based on one of the strangest murder trials in American history—the case of the
Greenbrier Ghost.

Lakin, West Virginia, 1930: Following a suicide attempt and consigned to a segregated insane asylum, attorney James P.D. Gardner
finds himself under the care of Dr. James Boozer. Testing a new talking cure for insanity, Boozer encourages his elderly patient to
share his experiences as the first black attorney to practice law in 19th-century West Virginia. His memorable case: defending a white
man on trial for the murder of his young bride—a case that the prosecution based on the testimony of a ghost.

Greenbrier, West Virginia, 1897: Beautiful, willful Zona Heaster has always lived in the mountains. Despite her mother's misgivings,
Zona marries the handsome Erasmus Trout Shue, Greenbrier's newest resident and blacksmith. Her mother learns of her daughter's
death weeks later. A month after the funeral, Zona's mother makes a chilling claim to the county prosecutor: her daughter was
murdered, and she was told this by none other than Zona's ghost...

With her unique and "real knack for crafting full-bodied characters and using folklore to construct compelling plots" (Booklist), Sharyn
McCrumb effortlessly demonstrates her place among the finest Southern writers at work today.

SMILE

Kamara, Ishmail

Ishmail Kamara, Writer and performing poet. Born in Mambolo Chiefdom northern Sierra Leone. Based in the Netherlands

Being there

Kosinski, Jerzy

The hero of this astonishing novel is called Chance - he may be the man of tomorrow. Flung into the real world when his rich benefactor
dies, Chance is helped on his life journey by Elizabeth Eve, the young, beautiful, resourceful wife of a dying Wall Street mogul.
Accidentally launched into a world of sex, money, power - and national television - he becomes a media superstar, a household name,
the man of the hour - and, who knows, perhaps the next President of the United States of America.
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Mrs. Frisby and the rats of nimh

O'Brien, Robert C.

Mrs. Frisby, a widowed mouse with four small children, is faced with a terrible problem. She must move her family to their summer
quarters immediately, or face almost certain death. But her youngest son, Timothy, lies ill with pneumonia and must not be moved.
Fortunately, she encounters the rats of NIMH, an extraordinary breed of highly intelligent creatures, who come up with a brilliant
solution to her dilemma. And Mrs. Frisby in turn renders them a great service.

On the beach

Shute, Nevil

After the war is over, a radioactive cloud begins to sweep southwards on the winds, gradually poisoning everything in its path. An
American submarine captain is among the survivors left sheltering in Australia, preparing with the locals for the inevitable. Despite his
memories of his wife, he becomes close to a young woman struggling to accept the harsh realities of their situation. Then a faint Morse
code signal is picked up, transmitting from the United States and the submarine must set sail through the bleak ocean to search for
signs of life.
On the Beach is Nevil Shute's most powerful novel. Both gripping and intensely moving, its impact is unforgettable.

After the war is over, a radioactive cloud begins to sweep southwards on the winds, gradually poisoning everything in its path. An
American submarine captain is among the survivors left sheltering in Australia, preparing with the locals for the inevitable. Despite his
memories of his wife, he becomes close to a young woman struggling to accept the harsh realities of their situation. Then a faint Morse
code signal is picked up, transmitting from the United States and the submarine must set sail through the bleak ocean to search for
signs of life.

On the Beach is Nevil Shute's most powerful novel. Both gripping and intensely moving, its impact is unforgettable.

The cay

Taylor, Theodore

Blinded when his ship is torpedoed, Philip is marooned on an island with an elderly West Indian who shows him how to survive and
helps him to acquire a new kind of vision. An ALA Notable Book. Reprint.

Ancestors of Avalon

Zimmer Bradley, Marion

The full sweep of the rich history of Avalon - from the fall of Atlantis to the founding of a new temple on the mist-shrouded isle of Britain
- is finally revealed in this magnificent tale. The priests and priestesses of Atlantis have known for many years that the Sea Kingdoms
were doomed. But now the final destruction has arrived they find themselves less prepared than they had thought for what lies ahead.
Micail and Tiriki, prince and princess of the last island to fall, as well as priest and priestess, are separated during the final escape.
Micail and his cousin, Prince Tjalan, successfully arrive at their planned destination, a trading post in the Hesperides (the British Isles)
where Tjalan loses no time in taking charge. He dreams of continuing the traditions of Atlantis and founding a glorious new empire -
whether the local tribes like it or not. Micail and the other priests dedicate themselves to fulfilling an ancient prophesy that they will build
a great temple in this new land - and set about finding a way to shift the huge blocks of granite that will become Stonehenge. Micail's
beloved wife Tiriki also arrives in the Hesperides, but, blown off-course by a storm, her ship lands on the wrong shore. She and the
elderly priest Chedan lead their small group in forming a new community in harmony with the local population at the sacred Tor
(Glastonbury). Once the two groups become aware of each other, conflict will become inevitable. A deeply moving and utterly
convincing tale of faith in the face of adversity, filled with memorable characters and haunting landscapes.
Toon minder
Recensie(s)

INFOCategorie:

De wereld in een kiezelsteen : een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur

Met lit. opg.

Filosofie voor en met kinderen vanaf ca. 10 jaar aan de hand van fragmenten uit de Nederlandstalige jeugdliteratuur.
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Zou je denken? : een vrolijke kijk op de filosofie

Eyre, Lucy

Vert. van: If minds had toes : a guided tour of philosophy. - London : Bloomsbury, 2007. - 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam [etc.] :
Atlas, 2007.

In een fictieve wereld sluit Socrates een weddenschap af met Wittgenstein over de vraag of filosofie de kwaliteit van het leven kan
verbeteren; een 15-jarige scholier mag als proefpersoon hieraan deelnemen.

Filosofie in beeld

Heer, Margreet de

Overzicht in stripvorm van de belangrijkste vraagstukken en de geschiedenis van de filosofie en de denkbeelden van belangrijke
wijsgeren.

Onze ijsberg smelt!

Kotter, John P.; Rathgeber, Holger

Vert. van: Our iceberg is melting. - New York : St. Martin's Press, cop. 2005. - Ondertitel op stofomslag: succesvol veranderen in
moeilijke omstandigheden. - 1e dr. Nederlandse uitg.: 2006.

Beschouwing over organisatieverandering in de vorm van een fabel over pinguins die een oplossing moeten bedenken als hun ijsberg
smelt.

NEDCategorie:

Stille getuigen : sporen van misdaad in 25 verhalen

Uitg. in samenw. met het Genootschap van Nederlandse Misdaadauteurs en het Nederlands Forensisch Instituut t.g.v. Juni-Maand van
het Spannende Boek 2011.

Misdaadverhalen van Nederlandstalige thrillerauteurs met een forensische techniek als uitgangspunt.

Alles of niets (IN LOKAAL ANB)

Boudou, Khalid

Een 17-jarige gokverslaafde jongen raakt bekneld in het criminele circuit.

Iedereen krijgt klappen

Boudou, Khalid

Oorspronkelijke uitgave: ©2003.

Taha (17, ik-figuur) wil iets van zijn leven maken. Maar door een ongeluk ziet hij zijn mooie bokscarrière in rook op gaan. Hij raakt
betrokken in een oorlog tussen twee drugsbendes. Vanaf ca. 15 jaar.

Iedereen krijgt klappen (LOKAAL ANB)

Boudou, Khalid
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Pizza Maffia slaat door

Boudou, Khalid

Vijf jaar na de pizzaoorlog uit Pizzamaffia runt Haas zelf de succesvolle pizzeria Melodia. Na de dood van zijn vader leidt hij een rustig
leventje. Maar als snel brengt Haas' nieuwe superstagiair
Hero - trotse vmbo'er en slipperdragende lachgasjunk - weer wat leven in de brouwerij.
Melodia komt op zijn kop te staan wanneer vluchteling Ziad, een van hun nieuwe vrienden, in paniek opbelt en vertelt dat hij wordt
opgejaagd door een woedende menigte die hem uitmaakt voor aanrander. Niet veel later staan een paar beruchte motorboys bij Ziad
op de stoep. De pizzacrew vreest voor de ondergang van de zaak wanneer het team Ziad in bescherming neemt. Is Ziad wel zo
onschuldig als hij beweert te zijn?

Pizza maffia slaat door (KLAS SECTIE NL)

Boudou, Khalid

Vijf jaar na de pizzaoorlog uit Pizzamaffia runt Haas zelf de succesvolle pizzeria Melodia. Na de dood van zijn vader leidt hij een rustig
leventje. Maar als snel brengt Haas' nieuwe superstagiair
Hero - trotse vmbo'er en slipperdragende lachgasjunk - weer wat leven in de brouwerij.
Melodia komt op zijn kop te staan wanneer vluchteling Ziad, een van hun nieuwe vrienden, in paniek opbelt en vertelt dat hij wordt
opgejaagd door een woedende menigte die hem uitmaakt voor aanrander. Niet veel later staan een paar beruchte motorboys bij Ziad
op de stoep. De pizzacrew vreest voor de ondergang van de zaak wanneer het team Ziad in bescherming neemt. Is Ziad wel zo
onschuldig als hij beweert te zijn?

Pizzamaffia (IN LOKAAL ANB)

Boudou, Khalid

1e dr.: Amsterdam : Moon, 2007.

Twee Marokkaanse neven werken vaak in de pizzeria van hun ouders. Door een ruzie stappen de oom en zijn zoon op en beginnen
een eigen pizzeria. Er barst een ware pizza-oorlog los.

De dood is een eenzaam avontuur

Bradbury, Ray

Vert. van: Death is a lonely business. - New York : Knopf, 1985.

Een man voelt zich bedreigd als in zijn omgeving een aantal mensen onder geheimzinnige omstandigheden overlijdt.

Er was eens 2018 - vmbo editie

Diversen

Voor je ligt de allernieuwste editie van Er Was Eens en ook dit jaar was het weer een feest om al die bijzondere verhalen te mogen
lezen. Er kwamen rappers voorbij, net als zo'n beetje alle vormen van soapseriedrama. De auteurs zijn losgegaan op papier en zo zien
wij dat als juryleden natuurlijk graag. Echt heel tof! Er kwam van alles voorbij: uit de hand gelopen liefde, familieproblemen, science
fictionachtige verhaallijnen en horror.

Als jury nomineerden we drie klassen om hun verhaal te pitchen:
- GK van Hogendorpschool 2A  met Samir en Samira, SG Panta Rhei 2G met "070"en Wolfert College 2A met "Niets is wat het lijkt".

Ik houd van veel verschillende soorten verhalen maar vooral van één genre ben ik echt fan. Stiekem ben ik dan ook best wel blij dat het
horrorverhaal "070" van SG Panta Rhei 2G in Amstelveen gewonnen heeft. Als jury zijn we sowieso blij omdat er door jonge mensen
geschreven is. Dààrom zijn we onderdeel van dit project.

Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor

Dorrestein, Renate

1e dr. (geb.): 2006.

Een bijna vijftigjarige vrouw wordt erg op de proef gesteld als ze naast de problemen met haar puberkinderen en haar menopauze ook
nog de zorg krijgt voor haar dementerende moeder.

Een voor altijd

Dubelaar, Thea

In hun vakantie op Elba komt een tweeling op het spoor van een roversbende van stenen en mineralen. Vanaf ca. 11 jaar.
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Gala

Giphart, Ronald

Een jonge actrice heeft een onstuimige en geheime relatie met haar agent Panc. Als bij hem een ongeneeslijke ziekte wordt
geconstateerd, begint de verwarring. Pancs vrouw en medewerkers organiseren kort na zijn overlijden een groots galafeest. De actrice 
(en vertelster van dit verhaal) gaat ernaartoe met haar trouwe vriend Fräser – en wordt meegezogen in een maalstroom
ontwikkelingen. Gala is een even vrolijke als aangrijpende novelle over trouw en ontrouw, liefde en dood.

Zonder Grenzen

Hemmerechts, Kristien

a hun scheiding verdelen Petra en Victor niet alleen de inboedel, maar ook de kinderen. Vader woont met zoon en tweede vrouw in
Parijs. Moeder met dochter in Brussel. Hoe reageren verschillende leden van het uiteengevallen gezin op deze nieuwe situatie? Hoe
gaan zij om met het verlies van degenen die hun ooit zo dierbaar waren en met wie zij ondanks alles verbonden blijven? Zonder
grenzen is een roman over gemis, maar ook over burgerlijkheid tegenover opstandigheid en over de fundamentele onmacht van
mensen om elkaar werkelijk te begrijpen.

Zinderende Zomerverhalen

Hoes, Isa

Heerlijke zomerverhalen om je vakantie door te komen!

Of je nu thuis in de tuin, voor je tent of op je strandbed in de zon van je vakantie geniet, deze verhalenbundel is het ultieme leesvoer
voor deze zomer!

Geniet van de verhalen van Isa Hoes, Rob Kamphues, Tessa de Loo, Susan Smit en Maarten Spanjer. Lees over de bloedmooie
actrice Olivia die niet aan haar verleden kan ontsnappen. Over Marco die een camping runt in Italië en voor wie de komst van een
lastige gast pijnlijke herinneringen oproept. lees ook over de mooie bergwandeling van een vader en zoon die verandert in een
nachtmerrie. Over de succesvolle Evelien, wiens perfecte leven misschien toch niet zo volmaakt is als ze dacht. En over Leo en Vera,
hun kapotte tv en een vermiste kat die op bijzondere wijze weer terechtkomt.

Met deze zinderende zomerverhalen hoef je je deze vakantie geen moment te vervelen!

Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen

Kwast, Ernest van der

Het leven van een rijkgeworden zoon van arme ouders lijkt gelukkig, maar is getekend door een tragische gebeurtenis.

Walkabout

Marshall, James Vance

Tegenwoordig heet iedereen Sorry

Moeyaert, Bart

Bianca (ik-figuur) 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. Vanaf ca. 12 jaar.

Lucy Lotje : ramp online

Moss, Emma

Vertaling van: Lucy Locket : only disaster. - Macmillan Children's Books, 2016. - (Girls can vlog ; 1). - Vertaald uit het Engels. -
Vertaling Merel Leene. - Ondertitel op omslag: "Met 10 toptips: zo maak je je eigen YouTubevideo's!".

Lucy is verhuisd naar Engeland. Op de eerste dag op haar nieuwe school begaat ze een enorme blunder. Een klasgenootje zet
daarvan een filmpje online. Een vriendin raadt Lucy aan een eigen vlog te maken. Dat wordt een groot succes! Vanaf ca. 10 jaar.
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Ik ben Alice

Simoen, Jan; Dupont, Alice

Het naderende eindexamen is voor een 17-jarig meisje met dyslexie en annorexia weinig aanlokkelijk. Ze kijkt terug hoe haar
eetprobleem is begonnen.

Pokerface : ik steel, lieg en bedrieg

Tegenbosch, Buddy

Op omslag: Best of YA. - 1e druk: 2012.

Sem (16, ik-figuur) wordt gevraagd voor het eerste ijshockeyteam. Zijn teamgenoot Dave laat hem kennismaken met de pokerwereld.
Al snel raakt Sem diep in de schulden. Vanaf ca. 13 jaar.

Filo en Sofietje

Wiersma, Rymke

Filo doet niets liever dan nadenken en vragen stellen, terwijl Sofietje graag problemen oplost. Samen filosoferen zij over alles wat hen
bezighoudt. Vanaf ca. 8 jaar.

Kater

Woodrow, Margje

Ben je dol spannende young adult boeken? Dan is 'Kater' van Margje Woodrow het boek voor jou. Het hockeyfeest van Chloë loopt
enorm uit de hand, met alle gevolgen van dien...

Hoe kon dit feest zo uit de hand lopen?
Wanneer haar oppasfamilie op vakantie gaat, mag de 16-jarige Teddy twee weken op hun huis passen. Haar hockeyvriendin Chloë
haalt haar over om een groot feest te geven. De dag erna heeft iedereen een flinke kater - van de drank, maar ook van de ravage die
ze hebben aangericht. Dan volgt het vreselijke bericht dat Chloë levenloos is aangetroffen. Wie had het op Chloë voorzien, en
waarom? Langzaam wordt duidelijk dat de hockeyvrienden niemand kunnen vertrouwen - zelfs elkaar niet.

Verwoest

Woodrow, Margje

Wanneer Juul het graf van haar broer Milan bezoekt, doet ze een schokkende ontdekking:
DOEN + DURVEN = WAARHEID staat er in de aarde gekerfd.
Niet veel later ontvangt ze een boodschap: in ruil voor de waarheid over Milans dood krijgt ze een dare.
Juul besluit de uitdaging aan te gaan; ze moét weten wat haar broer is overkomen. Maar dan volgen de dares zich in moordend tempo
op en ze zetten Juul helemaal klem.
Wie is de persoon die haar uitdaagt? En lukt het Juul om de waarheid te achterhalen?


