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Matteo is een topgamer. Hij gamet tot 
diep in de nacht en spijbelt vaak om 
zijn skills te verbeteren. Hij droomt 
van een professionele carrière. Maar 
op een dag wordt hij ontvoerd. Matteo 
belandt is een verbeteringsinstelling 
waar tieners met gedragsproblemen 
‘heropgevoed’ worden. Computers 
zijn er verboden. Ontsnappen 
is onmogelijk. Leven zonder zijn 
geliefkoosde game, dat is de hel voor 
Matteo. Maar op een dag ontdekt hij 
wat de werkelijke bedoeling van de 
instelling is ...

Game over
Frank Geleyn

In een vakantiehuis aan zee, in een 
grote, rommelige familie, kijkt één 
tiener toe hoe de rest van de familie 
de zwoele dagen doorbrengt met 
wijn drinken, spelletjes spelen en 
het plannen van een bruiloft. Maar 
dan verschijnen de Godden-broers: 
de onweerstaanbare, charmante, 
sexy Kit en de knorrige, stille Hugo. 
Opeens bevindt er zich een slang in dit 
paradijs – en de consequenties zullen 
verschrikkelijk zijn…

De Godden broers
Meg Rosoff



De achttienjarige Daunis Fontaine 
heeft zich door haar gemengde 
afkomst altijd een buitenstaander 
gevoeld. Ze droomt ervan om 
geneeskunde te studeren, maar ze 
heeft haar toekomst op pauze gezet 
om voor haar moeder te zorgen. Het 
enige lichtpuntje is de ontmoeting met 
Jamie
Hoewel Daunis als een blok voor hem 
valt, krijgt ze het gevoel dat hij iets 
verbergt. Alles komt aan het licht 
wanneer Daunis getuige is van een 
schokkende moord.

Dochter van de vuurhouder
Angeline Boulley

Amelie is 13 en ontevreden over haar 
lichaam. Haar ouders verkeren in een 
crisis, haar beste vriend gedraagt 
zich plotseling anders en op school 
krijgt ze steeds meer commentaar 
van jongens. En de knappe, populaire 
Elias, twee klassen boven haar, weet 
waarschijnlijk niet eens dat ze bestaat. 
Als Elias belangstelling voor haar lijkt 
te hebben, kan Amelie haar geluk niet 
op. Maar dan vraagt hij om een sexy 
foto...

Bloot
Jutta Nymphius



Nederlands

De zestienjarige Milla wil niets liever 
dan met haar vriendinnen op vakantie, 
maar haar ouders vinden haar nog te 
jong. Ze moet per se mee naar weer 
zo’n suf hotel in Spanje. Gelukkig 
gaat haar beste vriendin Claire mee, 
dan wordt het misschien nog wat. 
Op een avond gaan Milla en Claire 
stiekem met de spannende Max en 
zijn vrienden mee… en komen terecht 
in een gruwelijke nachtmerrie. De 
volgende ochtend blijkt dat er iets 
vreselijks is gebeurd met Claire, maar 
van Max en zijn vrienden is geen spoor 
meer te bekennen.

Nederlands

Hasta la vista
Judith Visser

Ayoub Louihrani uit Amsterdam-Oost 
wist op zijn veertiende al dat hij boer, 
fellah op z’n Arabisch, wilde worden. 
Nu werkt hij als invalboer op ver-
schillende veehouderijen en droomt 
hij van de volgende stap: een eigen 
bedrijf. We leren Ayoub kennen vanaf 
zijn vroege jeugd als straatschoffie in 
Amsterdam-Oost. Hij vertelt eerlijk 
over hoe hij het niet altijd makkelijk 
had tussen leeftijdsge noten vanwege 
zijn afkomst en looks. 

Ayoub
Ayoub Louihrani



Simon heeft zijn vader Cornelis 
nooit gekend. Toen diens vrouw hem 
vertelde dat ze zwanger was, pakte 
Cornelis zijn biezen en een dag later 
was hij dood. Of nou ja, iedereen gaat 
ervan uit dat hij dood is; hij stond 
tenslotte op de passagierslijst van 
het klm-vliegtuig dat in 1977 crashte 
op Tenerife. Simon is net als zijn 
vader en grootvader kapper, maar erg 
gepassioneerd over dat knippen en 
scheren is hij niet.

De kapperszoon
Gerbrand Bakker

Een schermwerker met burn-out reist 
naar New York om een bloedhete 
zomer met zijn oude studievriend en 
diens vriendin te spenderen. Daar, in 
hun kleine, benauwde appartement, 
is hij getuige van een waar wonder. 
Maar heeft hij het wel echt gezien? En 
hoe kan hij het er in vredesnaam over 
hebben?

Paren of de kunst van de 
slaapkamer
Dirk Vis



English

At age twenty-one, Auburn Reed has 
already lost everything important to 
her. In her fight to rebuild her shat-
tered life, she has her goals in sight 
and there is no room for mistakes. 
But when she walks into a Dallas art 
studio in search of a job, she doesn’t 
expect to find a deep attraction to 
the enigmatic artist who works there, 
Owen Gentry. For once, Auburn takes 
a chance and puts her heart in control, 
only to discover that Owen is keeping a 
major secret from coming out.

Confess
Colleen Hoover

Lore Olympus is an adaptation of the classic Greek myth, 
‘The Abduction of Persephone’ in a mostly modern setting.
The webcomic includes modern technology such as smart-
phones, sports cars, and tabloids. However, scenes in the 
realm of the mortals take place in the time of the original 
myths

Lore Olympus series
Rachel Smythe



Rowan:  I’m in the business of cre-
ating fairy tales. Theme parks. Pro-
duction companies. Five-star hotels. 
Everything could be all mine if I reno-
vated Dreamland. My initial idea of hir-
ing Zahra was good in theory, but then 
I kissed her.

Zahra: After submitting a drunk pro-
posal criticizing Dreamland’s most 
expensive ride, I should have been 
fired. Instead, Rowan Kane offered me 
a dream job. The catch? I had to work 
for the most difficult boss I’d ever met.

The Fine Print
Lauren Asher

A windswept private island off the 
coast of Massachusetts. A hungry 
ocean, churning with secrets and sor-
row. A fiery, addicted heiress. An irre-
sistible, unpredictable boy. A summer 
of unforgivable betrayal and terrible 
mistakes. Welcome back to the Sin-
clair family. They were always liars.

Family of liars
E. Lockhart



January is a hopeless romantic who 
likes narrating her life as if she’s the 
heroine in a blockbuster movie.
Augustus is a serious literary type who 
thinks true love is a fairy-tale.
January and Augustus are not going to 
get on.

But they actually have more in com-
mon than you’d think. They need to 
write bestsellers before the end of the 
summer.
The result? A bet to see who can get 
their book published first.

Beach Read
Emily Henry

One touch is all it takes. One touch, and Juliette Ferrars can 
bring a grown man to his knees, begging for mercy. One 
touch, and she can kill.

No one knows why Juliette has such incredible power. It feels 
like a curse, like too great a burden for one person alone to 
bear. But The Reestablishment sees her as an opportunity. 
As a deadly weapon. And they’ll stop at nothing to shape her 
into what they want.

Shatter Me series
Yahereh Mafi



Informatief

Het lijkt Vanessa voor de wind te gaan. 
Ze groeide uit tot een wereldberoemde 
dragqueen en won vele verkiezingen. 
Honderdduizenden kijkers zagen hoe 
Vanessa het tweede seizoen van Drag 
Race Holland won. Ze is een artiest 
van wereldformaat, maar haar weg 
naar de top was lang en pijnlijk. In dit 
boek deelt ze het hobbelige pad dat ze 
heeft bewandeld om te zijn wie ze nu 
is.

Stay true to who you are
Vanessa van Cartier

‘Ik & seks’ gaat over alles wat je zou 
willen weten over seks en seksualiteit. 
Hoe werkt mijn lichaam? Hoe begin je 
met en over seks? En hoe heb je seks 
die fijn is voor jullie allebei? ‘Ik & seks’ 
legt het je uit op een eerlijke, echte en 
positieve manier. Want hoewel er wel 
wat dingen zijn die je even moet weten, 
is seks vooral leuk en lekker. En jij bent 
normaal, hoe je je ook voe

Ik & seks
Belle Barbé


