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Boekenweek voor jongeren – Expositie in Studie O 

 

 

 

Salome, een woedende 
jeugddelinquente. Een 
ontspoord en ontgoocheld 
meisje. Een gevoelige, 
slimme jonge vrouw die de 
grip kwijt is op wie ze is, was 
en nog worden kan. Zoals dat 
ze geen spijt heeft van het 
geweldsdelict waarvoor ze in 
de jeugdgevangenis zit.  Een 
verhaal over je altijd moeten 
inhouden tegenover degenen 
die je ten diepste afwijzen, 
buitensluiten en vernederen. 
Net zo lang tot er geen keuze 
meer overblijft dan af te 
rekenen met die vorm van 
fundamentele onvrijheid.  
 

Fay (17) rijdt met haar 
neef,Elvin (20) spontaan naar 
Parijs. Die reis duurt zes 
dagen. Elvin heeft een kort 
lontje, zijn Mitsubishi 
Sapporo heeft zijn beste tijd 
gehad. Fay draagt een groot 
verdriet met zich mee 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?  

 

Het is 1982. Bart is vijftien 

jaar oud, charismatisch, 

vindingrijk en dichter in de 

dop. Hij wordt gevolgd door 

de ogen van zijn beste vriend 

Len die in Barts schaduw 

staat, net als iedereen. Bart 

wordt voor het eerst van zijn 

leven verliefd. Machteloos 

verliefd.  

Bart is een korte roman over 

vriendschap, over opgroeien 

in de provincie in de jaren 

tachtig (de tijd van Dallas en 

The Cure), maar Bart is 

vooral een roman over de 

mateloze verliefdheid en het 

aangrijpende lot van een 

wonderlijke jongen.  

 

 

Sky is the limit in de 

Nederlandse muziekindustrie. 

Dat brengt een snel 

veranderende wereld met zich 

mee – inclusief geld, macht en 

grote belangen. De 

hoofdpersonages in Auxiety 

begeven zich in deze wereld: 

Amir, een succesvolle 

independent rapper, Isaiah, 

een ambitieuze A&R van een 

toonaangevend platenlabel, en 

Wytske, een invloedrijke 

playlist editor bij een grote 

streamingdienst. Alle drie 

lijken ze de winnaars in de 

Nederlandse hiphopscene, 

maar dan dreigen ze zichzelf 

te verliezen. 

 

In dit openhartige boek laat 

de schrijver zien dat het zelfs 

met een warme, liefdevolle 

familie nog erg lastig kan zijn 

om uit te kast te komen. Het 

boek zal zeker herkenbaar 

zijn voor iedereen die 

hetzelfde doormaakt of heeft 

doorgemaakt.               

Wobie is een gevoelige en 

drukke jongen. Hij ontdekt 

zijn verlangens naar jongens 

en worstelt hiermee en durft 

het aan niemand te vertellen. 

Het opgroeien als iemand die 

‘anders’ is valt hem zwaar en 

hij voelt zich eenzaam. 
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Hartverscheurende roman ten 

tijde van de Spaanse 

burgeroorlog. De Spaanse 

bevolking gaat gebukt onder 

de fascistische dictatuur van 

generaal Franco. De 18-jarige 

Amerikaanse Daniel, die in 

Madrid is om zijn moeders 

geboorteland te ontdekken, 

heeft daar geen weet van. Tot 

hij door fotografie Ana 

ontmoet, wier familie zwaar is 

getroffen door de Spaanse 

burgeroorlog. Terwijl Daniel en 

Ana zich in een onmogelijke 

liefde storten, legt Daniel met 

zijn fototoestel een van de 

pijnlijkste drama’s uit de 

geschiedenis van Spanje 

bloot. 

 

 

Erebos sliep, maar is weer 

ontwaakt! Als je een nieuwe 

app op je telefoon aantreft 

die je niet zelf hebt 

geïnstalleerd, kan dat 

natuurlijk een reclamestunt 

zijn. Maar wat als het 

programma controle over je 

leven krijgt? Het draait niet 

alleen op je telefoon en 

computer – het is overal. Het 

kiest zelf zijn gebruikers en 

laat je spelen om alles wat 

voor jou van belang is: je 

baan, je studie, je vriendin… 

je leven!                              

Dit boek is het vervolg op het 

boek Erebos. 

 

 

De intelligente Francis Dean 

woont met zijn moeder in een 

vervallen trailerpark in New 

Jersey. De hoop op een betere 

toekomst heeft hij opgegeven 

– tot hij de waarheid achter 

zijn verwekking ontdekt. Zijn 

bestaan komt blijkbaar voort 

uit een absurd experiment. Zijn 

vader is geen loser die zijn 

gezin in de steek liet, maar 

een genie, cum laude 

afgestudeerd aan Harvard. 

Hem ontmoeten zou Francis’ 

leven kunnen veranderen. 

Samen Grover en Anne-May 

begint hij aan een tocht dwars 

door Amerika om zijn vader te 

vinden. Hij wil ontdekken wie 

hij werkelijk is en hij heeft niets 

te verliezen – denkt hij. 

 

 

Rosie houdt van Jack. Jack 

houdt van Rosie. Ze hebben 

elkaar op school leren kennen, 

waar Jack wordt weggestuurd 

naar Brighton. Rosie is 

ontroostbaar en ontdekt dat 

haar ouders kaartjes van Jack 

achterhouden. Stiekem gaat 

Rosie van huis weg en op weg 

naar Jack. Maar dan moet ze 

wel helemaal alleen tot in 

Brighton reizen, en dat is niet 

zo simpel. Een uitdaging voor 

ieder jong meisje, laat staan 

voor een meisje met het 

syndroom van Down. Een 

verhaal over vechten voor de 

vrijheden die we als 

vanzelfsprekend aannemen: 

onafhankelijkheid, acceptatie 

en liefde. 

 

 

Ambitie motiveert hem. 

Competitie drijft hem. Maar 

macht kent een prijs.       Dit 

verhaal speelt zich 64 jaar 

voor de reeks De 

Hongerspelen af en volgt 

Coriolanus Snow voordat hij 

president is. Hij bereidt zich 

voor op zijn enige kans op 

roem en succes, als mentor in 

de tiende jaarlijkse 

Hongerspelen.  Hij zet alles 

op alles om te overleven en 

een beter leven voor zich zelf 

te creëren. Zelfs als dat ten 

koste gaat van de mensen 

om hem heen. 
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