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Spannende 

c-boeken 

2020-2021 

 

Een vierdaagse 
schooltrip naar 

Barcelona. Iedereen 
loopt te chillen op het 
strand en wil stiekem 
het nachtleven 
verkennen. Helaas staan 

er verplichte excursies 
op het programma. Er 
gebeurt een afschuwelijk 
ongeluk. Gruwelijke 
details worden verspreid 

via social media. In een 
duizelingwekkend tempo 
komen geheimen bloot 
te liggen. Maar wat is 
echt en wat is fake 

news? Kunnen Demi en 
Billy deze ramp 
stoppen? Of volgen er 
meer slachtoffers? 

 

Een Nederlands 
kustdorp. Een hechte 

groep vrienden. Zomer. 
Strand. Er is een 
misdaad die moet 
worden opgelost, maar 
het politiekorps laat het 

afweten. Er zit niks 
anders op dan dat 
Rebel en haar drie 
vrienden zich zelf met 
de zaak gaan 

bemoeien. Maar zijn ze 
zich wel bewust van 
het gevaarlijke spel dat 
ze spelen? 

 

Rayan hoort van zijn 
buurmeisje Yara dat er 

een man is, een 
hardloper, die aldoor er 
net even te lang over doet 
om achter de bomen 
vandaan te komen. Ze 

vertrouwt het niet. Wat 
zou hij daar in die korte 
tijd doen? Zelf durft ze 
niet te gaan kijken, maar 
Rayan wel. Hij treft een 

jampotje met een briefje 
aan. Van een vader aan 
zijn dochter! Wat is dit 
nou voor geks. Rayan 
weet niet dat dit briefje 

de start is van een 
bloedspannend avontuur. 

 

De Romereis moet het 
leukste moment worden 

van hun tijd op school. 
Juul, Fenna en Sam zijn 
een dag voor vertrek dan 
ook op van de zenuwen. 
Fenna kan niet wachten 

om samen met haar 
vriendje Niels romantisch 
door Rome te wandelen. 
Maar Juul heeft ook 
gevoelens voor Niels. 

Moet ze hier met hem 
over praten?  
Het bericht dat een 
gevaarlijke crimineel is 
ontsnapt zet de boel op 

scherp: tijdens het 
avondeten blijkt dat 
Fenna spoorloos is 
verdwenen. 

https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1980076
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1990050
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.2012547
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1987399
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Ris en Megan doen mee 
aan de ontgroening van 

een studentenvereniging, 
die vorig jaar negatief in 
het nieuws kwam door een 
noodlottig voorval. Er 
hangt veel af van de 
ontgroening. Als je dit 
doorstaat hoor je er echt 
bij én je maakt kans op 
een kamer in het "Het 
Huis". Maar Megan heeft 
nog een reden om de 
wrede en gevaarlijke 
opdrachten te doorstaan. 
Maar heeft de 
studentenvereniging wel 

geleerd van vorig jaar? 
Het hoogtepunt is de 
laatste dag van de 
ontgroening, de 
zogenaamde Black Friday. 

Een dag die gitzwart zal 
eindigen...  

 

In een verlaten gebouw 
komen drie meisjes bij 

bewustzijn, ze zitten 
van elkaar gescheiden 
maar zijn door een Ipad 
toch verbonden. Al snel 
worden ze voor een 
onmogelijke keuze 
gesteld die hun loyaliteit 
moet beproeven en 
ervoor moet zorgen dat 
maar twee van de drie 
het gebouw levend 
verlaten. Een stukje 
verderop staan een paar 
hoge dennenbomen. Ze 
bewegen zachtjes in de 

wind, hun grillige takken 
tekenen zich zwak af 
tegen de avondlucht. 
Het heeft iets engs, 
alsof ze leven. 

 

Niemand weet wat er is 
gebeurd die ochtend in 

River Point. Vijf jongens 
gingen het bos in, vier 
kwamen er terug. 
Iedereen heeft een 
motief, maar niemand 
praat. Kates 
afstudeerstage bij een 
advocatenkantoor is niet 
bepaald spannend, totdat 
haar baas op de grootste 
zaak gezet wordt die hun 
kleine dorpje ooit gekend 
heeft. Er is bewijs dat de 
jongens schuldig zijn, 
maar de officier van 

justitie wil dat de zaak in 
de doofpot wordt gestopt. 
Kate heeft zo haar eigen 
redenen om de zaak op te 
willen lossen en laat het 

hier niet bij zitten.  

 

Na verschillende nare 
gebeurtenissen besluiten 

vijf vrienden, Finn, 
Maddy, Liva, Carter en 
Ever, nog één keer samen 
te komen voor een spel 
wat ze al drie jaar spelen 
om daarna hun eigen weg 
te zoeken. Ieder van hen 
heeft zijn eigen geheimen 
en probeert deze voor de 
ander te verbergen. Maar 
dan krijgt het spel een 
dodelijke wending en 
komen alle geheimen 
boven tafel.   

 

https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1993414
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.2001700
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1990870
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1998234


 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sage is nooit echt 
gelukkig geweest, tot ze 

Luca leerde kennen. 
Door hem durft ze zich 
open te stellen voor het 
leven, én voor de liefde. 
Maar dan wordt ze 

ingehaald door haar 
verleden en stort haar 
wereld in. Ze durft Luca 
niet in vertrouwen te 
nemen en neemt steeds 

meer afstand van hem. 
Hoe kan hij ooit van haar 
houden als er zoveel 
tussen hen in staat? 
Maar Luca geeft niet zo 
snel op...  
Verlies me. Niet.' is de 
zenuwslopende 
ontknoping van de 
tweeluik over Sage en 
Luca. 
 

Als smidsleerling Fletcher 
ontdekt dat hij demonen 

uit een andere wereld kan 
oproepen, reist hij samen 
met zijn demon Ignatius 
af naar de Vocans 
Academie. Daar worden 

leerlingsummoners 
getraind in het gebruik 
van hun magische gaven, 
om deze in te kunnen 
zetten in de oorlog tegen 

de vijandelijke orks. 
Samen met zijn vrienden, 
de dwerg Othello en de elf 
Sylva, raakt hij verzeild in 
een gevaarlijk machtsspel, 
dat een hoogtepunt 
bereikt als er aan het eind 
van het eerste jaar moet 
worden gestreden om een 
machtige positie in de 
Raad van de Koning. Het 
lot van een heel koninkrijk 
ligt in zijn handen. 

 

Bayview High, een jaar 
na de dood van Simon 

Kelleher, de oprichter 
van de roddelapp About 
That. Tot nu toe heeft 
niemand de honger naar 
roddels zo goed kunnen 

stillen als hij dat kon, 
maar dat verandert 
wanneer iemand op 
school begint met een 
spelletje Truth or Dare. 

De leerlingen ontvangen 
een bericht van een 
anonieme afzender, en 
ze móéten kiezen. Als je 
kiest voor de waarheid 
wordt je diepste geheim 
onthuld; een opdracht 
kan gevaarlijk en zelfs 
dodelijk zijn. Simon mag 
dan gestorven zijn, 
iemand houdt zijn naam 
in ere gaat daarvoor 
over lijken. 

 

Intrige, bedrog en lang 
verborgen 

familiegeheimen. 
Jonah, Milly en Aubrey 
Story zijn neef en nichten, 
maar ze kennen elkaar 
amper en ze hebben zelfs 

hun oma nog nooit 
ontmoet. Dus wanneer ze 
alle drie een brief 
ontvangen waarin ze 
worden uitgenodigd om in 

de zomer op haar resort 
op een klein eiland te 
komen werken, zijn ze 
verrast… en nieuwsgierig. 
Maar wanneer ze op het 
eiland aankomen, wordt 
meteen duidelijk dat zij 
andere plannen met hen 
heeft. En langzaam maar 
zeker begint het drietal te 
beseffen hoe mysterieus – 
en duister – het verleden 
van hun familie is. 
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https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1990304
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.2005108
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.1975035
https://www.sambis.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=adfb1434-bd88-11e4-a78d-50569b526600#recordId=2.2004490
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