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Zes jaar geleden zag de hoogzwangere Myra hulpeloos toe hoe haar man haar oudste
dochter Row kidnapte en per boot over een donkere vloed wegvoerde. Het lukte haar
niet om ze in te halen.De wereld is niet meer zoals die ooit was: sinds de grote
klimaatramp is er geen vasteland meer. De enige plekken boven water zijn de vroegere
bergen en heuvels, en naar die ‘eilanden’ zijn de mensen gevlucht.Nu krijgt Myra het
aanbod om met haar jongste dochter op een boot mee te reizen, een unieke kans om
Row terug te vinden. Als ze aanwijzingen krijgt over haar dochters verblijfplaats, laat ze
de bemanning van koers veranderen. Een dramatische beslissing die niet alleen haar
eigen leven in gevaar brengt, maar ook dat van de anderen op de boot én dat van haar
jongste dochter...‘Een briljant boek over liefde en wanhoop, dat zich afspeelt in een
verbijsterende, nieuwe wereld, die uitermate aangrijpend en hedendaags aanvoelt.
Kassandra is een groot nieuw talent!’ – Karin Slaughter
Ben Jewell is aan het eind van zijn Latijn. Zijn tienjarige autistische zoon Jonah heeft
nog nooit een woord gezegd. Wanneer Ben en Jonah noodgedwongen intrekken bij
Bens bejaarde vader, zijn drie generaties mannen - een die niet kan praten, twee die
niet willen - tot elkaar veroordeeld. Terwijl Ben als alleenstaande ouder worstelt met de
goede bedoelingen van maatschappelijk werkers, ontdekt hij veel over zichzelf, over
zijn zoon en over het verleden van zijn vader. Shtum is een ontroerende roman over
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familiebanden, liefde en het vermogen om te veranderen. Voor de lezers van Graeme
Simsion en Jonathan Safran Foer. Jem Lester is leraar Engels op een middelbare
school en heeft twee kinderen. Een van hen heeft een ernstige vorm van autisme. 'Een
indrukwekkende roman die een scherp beeld geeft van de worsteling die gezinnen met
autistische kinderen dagelijks moeten doormaken, en die de lezer meeneemt in een
opwindende achtbaan van gevoel, humor en verdriet.' The Guardian 'Schrijnend en
ongelofelijk grappig... Het slot is verbijsterend; dit is een onvergetelijke roman.' The
Times
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand
in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren.
'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning
George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat
hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog
ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze
moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang
nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te
vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar
verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden!
Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien,
waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is
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gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida
zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere
vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf
ca. 12 jaar.
Het is voor een eenvoudige jongen niet gemakkelijk met een rijk meisje om te gaan,
maar hij heeft veel steun van zijn gedistingeerde grootvader, tot blijkt dat er in diens
verleden iets fout zit.
Anna Walsh ligt volkomen uitgeteld bij haar ouders op de bank in Dublin. Ze was zo
gelukkig met haar knappe echtgenoot Aidan, haar appartement in Manhattan en haar
wereldbaan. Nu kan ze nog maar aan een ding denken: waar is Aidan gebleven? Anna
belt en mailt hem elke dag, maar Aidan reageert niet. Anna besluit terug te gaan naar
New York, naar haar huis en haar werk. Daar is het leven er niet eenvoudiger op
geworden. Wat is er toch met haar huwelijk aan de hand dat Aidan niet meer met haar
wil praten? Nog steeds in de war zoekt Anna het 'hogerop'.
De strijd van een eenvoudige Pakistaanse boer tegen fabriekseigenaren die zijn land
willen opkopen.
De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten of ze familie heeft en waar haar geestelijk
gehandicapte moeder vandaag komt. Ze besluit met de bus op pad te gaan om haar
verleden te achterhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
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Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners.
Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en
godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een
bij is gestoken. Maar gelukkig begrijpen de mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
De verhalen over het beertje Paddington zijn al meer dan vijftig jaar geliefd bij kinderen
over de hele wereld. 'Beren zoals paddington zijn erg zeldzaam,' zegt mevrouw Bird.
'en dat is maar goed ook, want anders zou het ons nog een fortuin kosten aan
marmelade.' En er zijn nog veel meer redenen waarom het maar goed is dat beren
zoals Paddington zeldzaam zijn. Of het nou gaat over behangen, speurwerk of
fotografie; de beer uit Peru zorgt telkens weer voor zijn eigen zooitje ongeregeld.
Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de auteur van De Test-trilogie en Nodig
Diana, Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en nacht. Maar deze verschillen
doen er niets meer toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als
ze er via de radio achter komen dat de aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het
schoolgebouw bevindt, zien ze zich ondanks hun verschillen gedwongen samen te
werken in een poging het er levend vanaf te brengen. Het fragiele bondgenootschap
komt onder zware druk te staan en dreigt te verpulveren als de twijfel en het
wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie zegt dat één van hen niet de
aanslagpleger zou kunnen zijn?
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In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke,
stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze
leven, maar raken elkaar – en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang
blijven ze van elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen,
maar een gedeeld geheim, een onverklaarbare aantrekkingskracht en een
buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit herenigd worden?
Het leven van twee Italiaanse emigranten in de Verenigde Staten in de jaren '50 wordt
gekenmerkt door armoede, het verlangen naar kinderen en heimwee naar hun
vaderland.
In 1922, at the age of two, Petey's distraught parents commit him to the state's insane
asylum, unaware that their son is actually suffering from severe cerebral palsy. Bound
by his wheelchair and struggling to communicate with the people around him, Petey
finds a way to remain kind and generous despite the horrific conditions in his new
"home." Through the decades, he befriends several caretakers but is heartbroken when
each eventually leaves him. Determined not to be hurt again, he vows to no longer let
hope of lifelong friends and family torment him. That changes after he is moved into a
nursing home and meets a young teen named Trevor Ladd; he sees something in the
boy and decides to risk friendship one last time. Trevor, new to town and a bit of a
loner, is at first weary of the old man in the wheelchair. But after hearing more of his
story, Trevor learns that there is much more to Petey than meets the eye. Petey is a
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touching story of friendship, discovery, and the uplifting power of the human spirit.
Een jonge, ongeneeslijk zieke Canadese priester leert tussen Indianen zijn naderende
dood aanvaarden.
Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden klasgenote Zoë
spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
A valuable tool to help librarians, teachers, health care professionals and parents
identify special books that deal with a wide range of contemporary health and selfimage topics, including physical handicaps, speech disorder, skin colour, and basic
issues of popularity and "fitting in".
Offering 100 ready-made book club instructions for popular children's and YA titles, this
guide provides comprehensive background information needed to conduct lively book
discussions for four types of family-oriented book clubs--family, mother/daughter,
father/son, and readers' rap--as well as a book club for kids only. Perfect for public
library programs and after-school book clubs, this is a one-stop resource, with practical,
ready-made plans that can easily be adapted to multiple environments.
Alone in the wilderness, Cole found peace. But he's not alone anymore. Cole Matthews
used to be a violent kid, but a year in exile on a remote Alaskan island has a way of
changing your perspective. After being mauled by a Spirit Bear, Cole started to heal. He
even invited his victim, Peter Driscal, to join him on the island and they became friends.
But now their time in exile is over, and Cole and Peter are heading back to the one
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place they're not sure they can handle: high school. Gangs and violence haunt the
hallways, and Peter's limp and speech impediment make him a natural target. In a
school where hate and tension are getting close to the boiling point, the monster of rage
hibernating inside Cole begins to stir. Ben Mikaelsen's riveting saga of survival and selfawareness continues in the sequel to his gripping Touching Spirit Bear. This time, he
weaves a tale of urban survival where every day is a struggle to stay sane. As the
problems in his school grow worse, Cole realizes that it's not enough just to change
himself. He has to change his world.
Prentenboek met zwart-witte tekeningen, waarin een meisje vertelt hoe het is om een
doof zusje te hebben: uit de alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het betekent
om niet te kunnen horen, wat haar zusje wel en niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en
voelt.

Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een bloedige burgeroorlog
geteisterde Sierra Leone. Als haar vader door rebellen wordt vermoord en haar
moeder aan ondervoeding sterft, wordt Michaela in een weeshuis geplaatst. Daar
noemen ze haar duivelskind door de witte vlekken op haar huid. Ze wordt
verwaarloosd en mishandeld, totdat een Amerikaans echtpaar haar op vierjarige
leeftijd adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben: ballerina worden.
Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet en laten haar les nemen.
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Michaela blijkt een natuurtalent en vecht zich in de harde en door vooroordelen
gekenmerkte wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me duivelskind
vertelt op indrukwekkende wijze hoe Michaela DePrince uitgroeit van
oorlogswees tot beroemd ballerina. 'Een van de meest inspirerende boeken die
ik las dit jaar.' Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal, waar mijn hart van opleeft en
tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een getalenteerde, gedreven en
prachtige jonge vrouw. En wat een schitterend verhaal. Net een sprookje.
Ongelooflijk!' Magali Messac, ballerina en Michaela's grote voorbeeld
Vijf jaar nadat de dan 12-jarige Buck samen met zijn zwarte vriendin een lijk heeft
gevonden, vertelt hij over de gebeurtenissen die volgen en leiden tot een
rechtszaak.
Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede,
honger en kou te bestrijden.
De zestienjarige Chanda Kabelo woont in een Afrikaans stadje met haar moeder,
zusje en broertje. Chandas jongste zusje is pasgeleden gestorven. Niet lang
daarna wordt Chandas moeder ook ziek. Chanda neemt de taken van haar
moeder over en maakt zich steeds meer zorgen. De buurt roddelt en Chanda
heeft vaak het idee dat ze er helemaal alleen voor staat. Ook omdat ze het
gevoel heeft dat er een groot probleem bestaat, waar niemand over wil praten en
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waarop een groot taboe rust. Chanda begint een zware strijd. Voor zichzelf, voor
haar familie en voor een betere toekomst. Wanneer aids geen ver-van-jebedshow is, maar een sinister, onzichtbaar gif dat je familie bedreigt, je in je
slaap achtervolgt, je hart breekt en je toekomst vertroebelt, hoe leer je dan op te
groeien met liefde en moed? Dit boek schudt je wakker, opent je ogen en laat
zien hoe leven met aids echt is. Een must-read!
Provides information on how to plan and implement a variety of different reading
competitions for middle school students; and includes a list of related websites,
techniques for encouraging participation, and advice on recognition, publicity,
and other topics.
De vriendinnen Lane en Vivi bedenken een plan om te voorkomen dat hun
vriendin Izzy haar ex-vriendje uitnodigt voor het eindgala. Ze roepen een
fantasievriendje op msn in het leven. Vanaf ca. 13 jaar.
Nadat een 16-jarige Amerikaanse jongen een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt,
wordt hij veroordeeld tot een vreemde taakstraf waardoor hij zichzelf beter leert
kennen.
Petey (new cover)Hyperion
De dagboeken van Georgia Nicolson, de Bridget Jones voor pubers, worden wereldwijd door
miljoenen fans verslonden. Vanaf oktober 2008 zijn haar hilarische bekentenissen ook op het
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witte doek te zien. De film is gebaseerd op de eerste twee boeken uit de serie, in Nederland
verschenen onder de titels 'Tijger, tanga's en tongzoenen' en 'Kiwi's, kanjers en
gigaonderbroeken'. De film editie, met daarin gebundeld deel 1 en 2, biedt Georgia's fans de
gelegenheid om nog uitgebreider te smullen van haar 'problemen'. Van haar idiote ouders tot
haar relatie met SeksGod Robbie, van tongzoenen tot haar op je benen, het wordt ons
allemaal tot in details toevertrouwd.
Dit is het aangrijpende verhaal van de twaalfjarige Louisa Mae Cardinal, die in New York
woont met haar verlegen broertje Oz. Het is 1940 en ze hebben het niet gemakkelijk, want het
inkomen van hun vader, die schrijver is, is niet hoog. Maar dat kan Lou niet zoveel schelen,
want ze aanbidt haar vader en is gek op zijn verhalen. Maar dan, in één verschrikkelijk
moment, verandert Lou's leven voorgoed. Een auto-ongeluk maakt een einde aan hun vaders
leven, waardoor zij en Oz moeten verhuizen naar het verre Virginia. Daar, in het isolement van
de desolate bergen, komen ze te wonen bij hun excentrieke overgrootmoeder Louisa, Lou's
naamgenote. Geplaatst tegenover nieuwe verantwoordelijkheden ziet Lou zich gedwongen
snel volwassen te worden. Daar, op haar overgrootmoeders eenvoudige boerderij, op het land
waarvan haar vader zo hield en waarover hij steeds weer schreef, ontdekt zij wie zij werkelijk is
en wat zij kan betekenen voor deze wereld. En wanneer een vernietigend noodlot hun nieuwe
huis treft kan zij de strijd die volgt het hoofd bieden; een strijd die gaat om recht en overleving
en die gestreden wordt in een overvolle rechtszaal in Virginia...
Het is liefde op het eerste gezicht tussen Emily en Sam. Emily weet zeker dat Sam de ware is
voor haar. Hij is niet zo oppervlakkig als andere jongens, hij praat ook niet steeds over zichzelf
en hij is nog knap ook. Maar Sam is geen gewone jongen. Hij en zijn jongere broertje Riddle
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gaan niet naar school, wonen in een bouwval en blijven nooit lang op één plek. Hun vader is
voortdurend op de vlucht voor de politie en voor de stemmen in zijn hoofd. Als Sams vader de
geheime liefde tussen Sam en Emily ontdekt, draait hij helemaal door. Hij ontvoert Sam en
Riddle en gaat er met hen in hun busje vandoor. Zullen Sam en Emily elkaar ooit terug zien?
`Het mooiste, spannendste en ontroerendste jeugdboek dat ik in jaren heb gelezen. Francine
Oomen `Een ontzettend spannend overlevingsverhaal, dat zo dynamisch en filmisch is dat je
het wel moet verslinden, tot en met het schitterende einde. Booklist
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