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Boeken lenen in coronatijd...
hoe werkt dat?
1. Met een Aura account
Zoek via de catalogus op de computer of via de app naar het boek 
dat je wil hebben. Druk vervolgens op de knop ‘Reserveren’. Je 
ontvangt van de mediatheek een mail zodra het boek klaarligt.

2. Per mail
Zoek in de catalogus of het boek beschikbaar is; stuur een mail met 
daarin de titel en de auteur naar mediatheek280@wolfert.nl. Je 
ontvangt een mail van ons zodra het boek klaarligt. 
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mama en Jesse, ik roep iedereen bij elkaar, 
met z’n allen rond de tafel. Ik zie mezelf 
zitten in de nieuwe woonkamer. Ik hoor 
mijn eigen ademhaling, veel te hard. Mijn 
stem klinkt zacht. Ik zeg: ik moet jullie iets 
vertellen. 
Vere is verhuisd. Is tweehonderdvijftig 
kilometer ver weg genoeg om opnieuw te 
kunnen beginnen? Wat moet je doen als je 
een geheim hebt waar je met niemand over 
kunt praten?

Geheimen passen niet in een 
verhuisdoos
Marike Goslinga

Op een mistige winterochtend zien Luca 
Wolf en Emma Reich een achttiende-eeuws 
zeilschip in een bollenveld bij de duinen 
liggen. Orakel, staat er op de achtersteven. 
Emma kan haar nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en gaat het luik op het hellende 
dek binnen. Niemand ziet haar nog terug. 
Luca blijft verbijsterd achter: hij wilde haar 
wel achternagaan, maar iets hield hem 
tegen. De uitdrukking op haar gezicht toen 
ze door het luik ging, maakte hem bang…

Orakel
Thomas Olde Heuvelt
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Die keer in het opvanghuis in Friesland.
Ik was zo blij dat ik weer naast je zat. Aan 
die grote tafel met al die meiden. We deden 
een spelletje met z’n allen: jij en ik waren 
een heel goed team.
Toen het tijd werd om terug te gaan, bracht 
je me naar de auto van tante Shanya. 
We namen afscheid. Je omhelsde me en 
omdat ik niets meer wist te zeggen, zei jij, 
misschien per ongeluk: ‘Nou dag! Dan ga ik 
maar weer naar huis.’ En je liep terug naar 
je nieuwe vriendinnen. Weg van mij. Ik keek 
naar je. Naar hoe je van mij wegliep.

Zonder titel
Erna Sassen

Hebe reist in de voetsporen van haar 
overleden broer Alec naar Japan, op zoek 
naar antwoorden over zijn dood. Alec 
was professioneel freediver. Hebe kan 
niet geloven dat hij is verdronken. In zijn 
laatste woorden leest zij een boodschap, 
als sporen die ze kan volgen. Die leiden 
haar naar het bruisende hart van Tokio en 
ten slotte naar Ishigaki, een eiland in de 
diepblauwe oceaan…
Op zoek naar wat Alec haar niet kon 
vertellen ontdekt Hebe hoe het is om alleen 
te reizen, zich los te maken van alles wat 
vertrouwd is en zich te redden in een land 
waar ze niemand kent.

Schaduwbroer
Iris Hannema
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Lars, maar als ze terugkomt op school is ze 
opeens het onderwerp van het ‘Slettenlied’. 
Kati zweert bij adviesartikelen uit 
tijdschriften, ook al voelt ze zich daardoor 
niet altijd beter over zichzelf. Sara besluit 
dat dit Het Jaar Zonder Jongens wordt. 

Na een vervelende ervaring en dan ook nog 
eens het gedoe met Tess is ze er helemaal 
klaar mee. Maar sommige dingen kun je 
niet voor altijd wegstoppen, en Sara beseft 
dat zijzelf de enige is die haar problemen 
kan oplossen. En wat moet ze eigenlijk met 
die leuke jongen van de rugbyvereniging?

Het meisjesmanifest
Carlie van Tongeren

Bri is zestien en wil een van de grootste 
rappers ter wereld worden. En ze heeft 
wat te bewijzen, aangezien haar overleden 
vader een echte raplegende is. Maar dan 
wordt Bri’s moeder ontslagen en wordt 
overleven haar prioriteit. Bri uit al haar 
frustraties in haar raps. Het is nu geen 
kwestie meer van willen: ze móét het 
maken!

Niet te stoppen
Angie Thomas
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Dit is ons verhaal. We leren elkaar kennen 
diep onder de grond, in de tunnels van de 
Ondergrondse. Quinn is vijftien; ze is van 
huis weggelopen met een tas vol juwelen 
en ze wil de wereld veranderen. Jay is alles 
kwijt, dus regels kunnen hem gestolen 
worden. Voor zijn familie bestaat hij niet 
meer. Ella van veertien vertelt het verhaal. 
Ze is net een jaar ziek geweest en voelt zich 
onzichtbaar – maar dan komt de tunnel.

Levi ziet dat Emiel, de nieuwe jongen op 
school, een intiem gesprek voert met Mila, 
Levi’s vriendin. Later die dag hoort Levi dat 
Emiel in het ziekenhuis is beland: hij ligt 
in coma. Meteen daarna verschijnt er een 
filmpje op YouTube waarin het eruitziet
alsof Levi Emiel van de vesting bij het park 
trapt.
Levi beweert dat hij onschuldig is en dat 
het filmpje fake is, maar niemand gelooft 
hem. Op school wordt hij geschorst. Het 
filmpje gaat viral en de woedende reacties 
op internet brengen Levi in groot gevaar...

De tunnel
Anna Woltz

Carry Slee
Fake
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Kayleigh solliciteert naar een baan als 
‘content moderator’ voor een online 
platform waarvan ze de naam niet mag 
noemen. Haar taak: beoordelen welke 
aanstootgevende filmpjes, foto’s en 
tirades moeten worden verwijderd. Het 
werk is zwaar. Kayleigh en haar collega’s 
zien gruwelijke dingen voorbijkomen, en 
de richtlijnen van het platform zijn vaak 
onnavolgbaar. En als Kayleigh verliefd wordt 
op haar collega Sigrid lacht de toekomst 
hen toe. Of lijkt dat maar zo? 

Wat wij zagen
Hanna Bervoets

Nederlands

Een vrome Somalische asielzoekster komt 
als oppas in dienst bij het gezin van Zelda 
en Bor, en ontpopt zich tot hun verbazing 
als een fenomenale zangeres. Ze is zo goed 
dat Zelda en Bor haar opgeven voor de 
populaire talentenshow De Stem. 
Tijdens haar spectaculaire eerste optreden 
verrast Amal het miljoenenpubliek met een 
dramatisch gebaar dat tot een vloedgolf 
van bedreigingen leidt. Het gezin voelt zich 
geroepen haar te beschermen en wordt zo 
meegesleurd in conflicten die hun veilige 
wereld voor altijd zullen veranderen.

De stem
Jessica Durlacher
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kolonialisme en de moderne tijd heb ik ge-
zocht naar niet-afbreekbare resten om mijn 
identiteit als Surinaams-Nederlandse vrouw 
opnieuw te beleven (autobiografisch).

Onmogelijk moederland
Astrid H. Roemer

Oma Bee, Louise, Heli, Imker, Babs, Audi. 
Familienaam Vanta. In Gebroken Wit zijn 
ze aan elkaar verwant als de kleuren 
van gebroken zonlicht. De kleinkinderen 
van grootmoeder Vanta-Julienne 
worden geconfronteerd met hun eigen 
kwetsbaarheid als ze haar noodgedwongen 
bijstaan in de turbulenties van het dagelijks 
leven.

Gebroken wit
Astrid H. Roemer
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Surinaamse vader voor het eerst. Ze praten 
hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven 
allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls 
vader hem een verhaal dat blijft hangen: 
een van hun voorouders, een medicijnman, 
kon zichzelf transformeren in een jaguar. 
Gegrepen door dit mysterie besluit Raoul 
op onderzoek te gaan in Suriname.

Jaguarman
Raoul de Jong

Vijf jaar oud was Jennie toen haar vader de 
hand aan zichzelf zou hebben geslagen. Nu 
alweer twintig jaar geleden. Zij heeft nooit 
in die zelfgekozen dood willen geloven. 
Haar broer Max, die destijds tien was, praat 
niet graag over vroeger. Maar Jennie kan 
het verleden niet laten rusten.
Hun vader kijkt vanuit het hiernamaals toe 
op het leven van zijn dierbaren. Hij heeft 
de antwoorden op Jennies vragen, maar 
niemand hoort de doden. En als bij moeder 
Alzheimer wordt geconstateerd, beseft 
Jennie dat ook zij straks geen antwoorden 
meer kan geven. Het wordt tijd om de feiten 
op te graven.

De terugkeer
Esther Gerritsen
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Informatief

Dit is een boek voor pubers die liever 
geen boeken lezen. Voor scholieren die de 
leeslijst zien als zinloos oponthoud. Dit is 
het verhaal van Nescio, een club van niet-
lezende pubers voor wie de leeslijst een 
bron werd van inspiratie, kennis en plezier. 
Hun wereld werd groter, ze lazen veel meer 
boeken dan door school was opgedragen. 
Ongemotiveerde scholieren blijken ent-
housiaste lezers, nemen plaats in de jury 
voor de literatuurprijs voor jongeren en hun 
mondeling examen wordt een feestje!

Lekker boekie!
Bas Steman

Het belangrijkste werk uit de Nederlandse 
literatuur wordt ter gelegenheid van het 
Multatuli jaar bewerkt tot een graphic novel 
door Jos van Waterschoot en Eric Heuvel 
auteur van De ontdekking en Quaco - 
leven in slavernij. Hierdoor bereikt de Max 
Havelaar een nieuw (jong) publiek maar is 
het ook bijzonder om de Max Havelaar nu 
als graphic novel te beleven.

Max Havelaar: de graphic novel
Multatuli
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The inspiration for the new Netflix series, 
Lupin, starring Omar Sy A selection of the 
very best adventures of Arsene Lupin, 
France’s most famous gentleman thief 
The poor and the innocent have nothing 
to fear from suave trickster and master 
of disguise Lupin; often they profit from 
his spontaneous generosity. The rich and 
powerful, and those who try to spoil his 
fun, however, must beware. They are the 
target of Lupin’s mischief. With plans that 
frequently evolve into elaborate plots, Lupin 
is the most entertaining criminal genius in 
literature.

Arsène Lupin, gentleman- 
cambrioleur
Maurice Leblanc

Frans


