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In this issue:
• The Weeknd
• Upcoming artists

CQ Magazine (US version)

The world’s biggest movie magazine with 
tthe very latest film news, movie reviews, 
interviews with actors and directors. 

In this issue:
• Shang-Chi and the Legend of the Ten 

Rings
• Nine Perfect Strangers

Empire Magazine

Tijdschriften

Rosie is kinderverzorgster en woont bij 
haar ouders in Amsterdam-Oost, een 
levendige Joodse buurt. Kaat studeert 
rechten en is lid van het Amsterdamse 
studentencorps. Kaat komt in aanraking 
met een studentengroep die zich het 
Utrechts Kindercomité noemt. Daar 
leert ze Josephine kennen. Rosie, Kaat 
en Josephine raken betrokken bij het 
smokkelen van Joodse kinderen. Wat volgt 
is een lange, gevaarlijke weg die begint bij 
een crèche aan de Plantage Middenlaan in 
Amsterdam.

Noem geen namen
Astrid Sy

Girl 6 gaat over de onhandige Summer. Ze 
is de enige kleindochter van het echtpaar 
Rogers, dat in Boy 7 manier bedacht om 
het gedrag van Nederlandse jongeren te 
verbeteren. Wanneer opa Carl ernstig ziek 
is, vertrekt Summer met haar moeder naar 
Amerika, waar haar grootouders inmiddels 
weer wonen. Daar ontmoet ze Dez, een 
jonge blogger die altijd op zoek is naar een 
goed verhaal. Samen ontdekken ze het web 
van leugens en dilemma’s waarin Summer 
zit verstrikt. Hoe ver ga je om iemand te 
redden van wie je houdt? En is het ene 
leven echt meer waard dan het andere?

Girl 6
Mirjam Mous

Jeugdliteratuur
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vindingrijk en dichter in de dop. Hij 
wordt gevolgd door de ogen van zijn 
beste vriend Len die twee jaar ouder is 
maar desalniettemin in Barts schaduw 
staat, net als iedereen. Bart verlost zijn 
dorp van een potloodventer, graaft een 
oorlogsbunker uit en redt honderden vissen 
van de dood. Dan wordt hij voor het eerst 
van zijn leven verliefd. Hopeloos verliefd. 
Machteloos verliefd, zoals hij zelf zegt. Hij 
is vastbesloten om Romy te versieren op 
het aanstaande schoolfeest. Maar zou 
Barts bijzondere persoonlijkheid ook zijn 
achilleshiel kunnen worden?

Bart
Ap Dijksterhuis

Zissel kan niet praten, maar ze ziet en 
begrijpt alles – ook het samenzweerderige 
gefluister in de nacht waarin haar 
babybroertje wordt geboren. Diezelfde 
nacht sterft de baby van een belangrijke 
edelvrouw. Zissel is getuige van een 
complot dat ze nauwelijks kan bevatten. Ze 
reist mee naar het hof van koning Salomo. 
Daar weet niemand dat zij de zus is van 
de baby die is verwisseld, laat staan dat 
ze een dochter van de koning is. Maar de 
kleur van haar ogen verraadt haar…

Koningskind
Selma Noort

Woeker
Kenneth Oppel
Het begint met regen en dan, uit het niets, 
komen er overal planten op. Hun gitzwarte 
en onverwoestbare stengels groeien 
ontzettend snel. Giftige pollen worden door 
de lucht verspreid. Gigantische bloemen 
slokken mensen en dieren op.

Drie tieners blijken immuun te zijn voor 
deze angstaanjagende planten. Anaya, 
Petra en Seth. Wat hebben zij met elkaar 
te maken? Wat is hun geheim? Ze moeten 
gauw op zoek naar antwoorden op deze 
vragen... want de invasie is begonnen.

Bassam. De jongen om wie je op straat 
met een boog heen loopt. Een gestolen 
fiets ruilt hij voor een blok hasj: hij voorziet 
jou van medicinaal genot wanneer het je 
uitkomt, en jij wilt hem terugsturen naar 
zijn ‘eigen land’. Maar Bassam heeft 
dromen, terwijl hij met zijn bende van 
ellende in twee werelden leeft: in een 
sombere achterbuurt van Schiedam en 
tegelijk permanent in liefdevolle gedachten 
aan zijn overleden moeder. 

Arab
Parham Rahimzadeh
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Nederlands

Het leven van Ronnie heeft zo op het oog 
een beperkte horizon: zijn crossauto, bier, 
meisjes en zijn werk als hulpje in de bouw. 
De gebruikelijke branie van hemzelf en 
van de jongens met wie hij verkeert, raakt 
plotseling vleugellam als Leon met zijn 
auto tegen een boom knalt en overlijdt. Het 
onvermogen te praten over zichzelf en wat 
hem overkomt, leidt tot wurgende dagen 
de trillende boor in zijn handen tijdens het 
werken zegt meer dan er aan woorden uit 
zijn mond kan komen. 

De macht over het stuur
Jan van Mersbergen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren 
de twee joodse zussen Brilleslijper één 
van de grootste onderduikadressen in 
Nederland: ‘t Hooge Nest, een villa in ‘t 
Gooi. Terwijl de laatste joden in Nederland 
worden opgejaagd gaat het leven van 
enkele tientallen onderduikers door. Toch 
wordt het Nest verraden en de familie 
Brilleslijper belandt met het laatste 
transport in Auschwitz, samen met de 
familie Frank. ‘t Hooge Nest is een verhaal 
over moed, verraad en menselijkheid in 
barbaarse tijden, en brengt een ongekende 
geschiedenis met kracht tot leven.

‘t Hooge Nest
Roxane van Iperen

De zeventienjarige Fay besluit om met haar 
neef Elvin naar Parijs te reizen. Fay draagt 
een groot verdriet met zich mee, Elvin heeft 
een kort lontje, zijn Mitsubishi Sapporo 
heeft zijn beste tijd gehad. Ze komen dan 
ook al snel in de problemen: een hoop pech 
en vreemde ontmoetingen op het sinistere 
Vlaamse en Franse platteland maken 
van de reis een beproeving. Als Fay een 
zestiende-eeuws koorboek uit een klooster 
steelt, dreigt de boel te escaleren. Maar 
wat gebeurt er echt en wat zit er in Fays 
hoofd? 

Strovuur
Gerwin van der Werf

Bruno en Loes, schrijver en academica, 
kochten enkele jaren geleden een 
varend woonschip met het oog op de 
zeespiegelstijging. Ze kregen er een 
zoontje, Olivier. Hoe voorbereid ze ook zijn, 
als het gevaar ineens uit een heel andere 
hoek komt, hebben ze daar geen eenduidig 
antwoord op. Loes gelooft in therapie, 
althans, in therapie voor Bruno...

De golf
Franka Treur
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When Meddelin Chan ends up accidentally 
killing her blind date, her meddlesome 
mother calls for her even more 
meddlesome aunties to help get rid of the 
body. Unfortunately, a dead body proves 
to be a lot more challenging to dispose of 
than one might anticipate, especially when 
it is inadvertently shipped in a cake cooler 
to the over-the-top billionaire wedding 
Meddy, her Ma, and aunties are working at 
an island resort on the California coastline.

This book follows best friends Simp and 
Rollie as their friendship is threatened by 
the pressures of basketball, upcoming 
auditions, middle school, and their growing 
involvement in the local drug ring. Dough 
Boys is a memorably vivid story about the 
complex friendship between two African 
American boys whose lives are heading 
down very different paths.

Dial A for Aunties
Jesse Sutanto

Dough Boys
Paula Chase


