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List Siobhan Vivian
Kun je ware liefde vinden nadat je alles bent kwijtgeraakt? Kyle en Kimberly
waren hun hele schooltijd lang het perfecte stel. Maar wanneer Kimberly het
uitmaakt op de avond van hun eindexamenfeest, staat de wereld van Kyle op zijn
kop. Wanneer hun auto crasht en hij wakker wordt in het ziekenhuis, heeft hij
hersenletsel... en is Kimberly overleden. En niemand in zijn leven begrijpt hem
meer. Maar dan is er Marley. Marley worstelt met haar eigen verlies, een verlies
waaraan ze zelf schuldig denkt te zijn. Wanneer hun paden zich kruisen, voelt
Kyle zich voor het eerst sinds lange tijd begrepen. Terwijl ze langzaam elkaars
wonden helen, worden hun gevoelens voor elkaar steeds sterker. Toch bekruipt
Kyle steeds het gevoel dat zijn leven op het punt staat in elkaar te storten, net nu
hij het weer begint op te bouwen. En hij krijgt gelijk.
Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles
verandert als de mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop'
Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg vinden, maar op dit
moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje
te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney
laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter
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'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje
dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets
doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om
liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik
had kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is
om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik
De 17-jarige Taylor is van plan haar zomer aan het zwembad door te brengen,
maar dan hoort ze dat haar vader nog maar enkele maanden te leven heeft. Hij
wil de zomer met zijn gezin doorbrengen in hun huisje aan het meer, een plek
waar ze in geen jaren zijn geweest. De plek ook waar Taylor vijf jaar geleden
haar eerste vriendje en haar beste vriendin heeft achtergelaten met het idee
nooit meer terug te keren. Nu krijgt ze ongewild een tweede kans met familie,
met vrienden en in de liefde.
Ze was een Joodse vrouwelijke piloot in WO II... Al haar hele leven is Mary
Browning bezig haar verleden achter zich te laten. Sinds ze haar familie na de
Tweede Wereldoorlog de rug toekeerde, wordt ze geplaagd door herinneringen.
Hoewel ze zelf nooit een woord heeft geschreven, biedt de schrijfclub waarvan
ze voorzitter is afleiding. Wanneer een nieuwe deelnemer zich meldt, een
vijftienjarig meisje dat sprekend lijkt op haar overleden zusje, gaat de deur naar
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het verleden wagenwijd open. Mary neemt de tiener aan om haar verhaal op te
schrijven; dat van een dappere vrouwelijke piloot die in de oorlog alles opgaf om
te kunnen vliegen - zelfs haar eigen identiteit. Geleidelijk aan vormt zich een
onwaarschijnlijke vriendschap tussen Mary en het meisje, en beseft ze dat het
nooit te laat is om het leven een vlucht te laten nemen!
Zomer, zon, een strandhuisje, en niet te vergeten de twee knappe zoons van
Susannah: voor Belly dé perfecte ingrediënten voor een zwoele zomervakantie.
Vroeger telde ze de dagen tot de zomervakantie af en kon ze niet wachten
Jeremiah en Conrad, die ze al vanaf haar geboorte kent, weer te zien. Maar dit
jaar is alles anders. Susannah, de moeder van de twee jongens, is overleden en
Conrad sluit zich voor iedereen en vooral voor Belly af. Alles wat goed en
vertrouwd was aan de zomers in Cousins Beach is weg en Belly hoopt dat het
nooit meer zomer wordt... Een zomer zonder jou is het gevoelige, meeslepende
vervolg op De zomer waarin alles veranderde.
De Gardes zijn eindelijk herenigd, maar zijn ze wel uit het juiste hout gesneden
om de strijd tegen de Mogadoren te winnen? John Smith, Nummer Vier, dacht
dat alles zou veranderen zodra ze elkaar hadden gevonden. Ze zouden niet
langer hoeven vluchten. Ze zouden de Mogadoren bestrijden. En ze zouden
winnen. Maar hij vergiste zich. Na hun confrontatie met de Mogadoorse heerser,
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waarbij ze bijna werden vernietigd, weten de Gardes dat ze compleet
onvoorbereid zijn en ze kansloos zullen worden overtroefd. Nu houden ze zich
schuil in het penthouse van Negen in Chicago, waar ze zich beraden op hun
volgende zet. Ze zijn sterk, maar nog niet sterk genoeg om het tegen een heel
leger op te nemen, ondanks de terugkeer van een oude bondgenoot. Om hun
vijand te kunnen verslaan moeten ze hun Erfgaven beheersen en als team leren
samenwerken. Maar belangrijker nog, ze zullen de waarheid over de Ouderlingen
en hun plan voor de overlevenden van de planeet Loriën moeten zien te
achterhalen. Wanneer ze van Nummer Vijf een teken krijgen, weten ze dat ze
dicht bij een hereniging zijn. Of is het een valstrik? De tijd dringt en het enige wat
ze zeker weten, is dat ze Vijf moeten zien te vinden voordat het te laat is. Deze
strijd zullen ze niet verliezen. Loriën zal herrijzen. strong Zij brachten hun Leider
mee Zij dachten dat ze ons konden verslaan Zij hadden het mis Wij zijn eindelijk
herenigd Wij zijn sterker dan ooit Wij zullen overwinnen
Originally published in hardcover in 2016 by Simon & Schuster BFYR.
The ListScholastic Inc.
Belly leeft van zomervakantie naar zomervakantie. Alles wat goed en magisch is,
gebeurt tussen juni en augustus. De winter is slechts een periode waarin Belly de
weken aftelt tot de volgende zomervakantie, omdat ze niet in het strandhuis, niet
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bij Susannah, en het allerbelangrijkste, niet bij Jeremiah en Conrad kan zijn.
Deze jongens kent Belly al sinds haar allereerste zomervakantie. Het zijn haar
surrogaatbroers, haar droomjongens. Dan is Belly bijna zestien en komt die ene
zomervakantie, die ene prachtige en tegelijkertijd verschrikkelijke zomervakantie,
waarin alles verandert en het eindelijk allemaal wordt zoals het altijd al had
moeten zijn.
De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178
minuten kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel
en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze
terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is.
Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem
opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd
een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt
iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren
heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om
Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa
Price, auteur van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven,
haar liefde en voor wat er nog over is van haar mensel?kheid in deze frisse k?k
op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een
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wereld zonder hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
Italië 1570. Na een verboden liefdesrelatie wordt de zestienjarige Serafina door
haar familie in het klooster van Santa Caterina in Ferrara ondergebracht. Met
haar intrede komt de stabiliteit in de gemeenschap van vrome zusters en
zelfkastijdende nonnen in gevaar, want het meisje is vaastbesloten te
ontsnappen. Terwijl de Kerk door de Contrareformatie tot verandering wordt
gedwongen, ontsteekt Serafina's fanatieke verzet binnen de kloostermuren een
vuur dat razendsnel om zich heen grijpt en de hele gemeenschap dreigt te
verzengen.
The remarkable New York Times bestseller! It happens every year before
homecoming -- the list is posted all over school. Two girls are picked from each
grade. One is named the prettiest, one the ugliest. The girls who aren't picked
are quickly forgotten. The girls who are become the center of attention, and each
reacts differently to the experience. With THE LIST, Siobhan Vivian deftly takes
you into the lives of eight very different girls struggling with issues of identity, selfesteem, and the judgments of their peers. Prettiest or ugliest, once you're on the
list, you'll never be the same.
Emily Haxby is negentwintig jaar, woont in een fraai appartement in New York,
heeft een baan bij een advocatenkantoor en een ideale vriend. Maar als Andrew
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haar ten huwelijk dreigt te vragen, verbreekt ze direct hun relatie. `Het lijkt wel of
je niets heerlijker vindt dan je eigen hart breken, zegt haar beste vriendin nadat
ze ook nog eens ruzie heeft gemaakt met haar geliefde grootvader en bovendien
haar baan is kwijtgeraakt. Haar aan alzheimer lijdende grootvader is de enige
persoon die haar doorziet, maar hij drijft langzaam van haar weg door zijn ziekte.
Hij helpt haar inzien dat de andere kant van liefde niet haat is, maar
onverschilligheid, en Emily zet alles op alles om de regie over haar leven weer in
eigen handen te krijgen. Anders dan liefde is een hartverscheurend, maar ook
humoristisch relaas over de zaken in het leven die er écht toe doen: familie,
vrienden, liefde en vriendschap.
"Lillia, Kat and Mary must deal with the fallout of what happened on New Year's
Eve in the conclusion to the Burn for Burn trilogy"-Emmy & Olivier is een meeslepende young adult-roman van bestsellerauteur
Robin Benway. Een heerlijk vakantieboek voor meiden vanaf 13 jaar. Wat doe je
als je beste vriend na tien jaar afwezigheid plotseling op de stoep staat? De
zeventienjarige Emmy krijgt de schrik van haar leven wanneer haar buurjongen
na tien jaar vermissing plotseling weer voor de deur staat. Olivier en zij waren
onafscheidelijk tot hij op zijn zevende ontvoerd werd. Zijn verdwijning zette haar
wereld op zijn kop. Zou Olivier haar na al die jaren nog herkennen? Is er iets over
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van hun speciale band? Tijdens geheime surfdates leert Emmy Olivier opnieuw
kennen. Hij is veranderd – langer, breder, mannelijker – maar nog net zo leuk.
Wat is er precies gebeurd op zijn zevende? En welke rol speelt Emmy in dit
drama? Reacties op de boeken van Robin Benway: ‘Benways hoofdpersonen
zijn levensecht.’ – Romantic Times ‘Een aangename explosieve cocktail van
geheimen, misverstanden en liefde’ – YA ‘Een heerlijk boek voor jongeren vanaf
circa dertien jaar’ – NBD Biblion Robin Benway brak wereldwijd door met
Bonustrack, dat in Nederland werd genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury.
Inmiddels heeft ze vier succesvolle jeugdromans geschreven. Robin woont in Los
Angeles en is verslaafd aan muziek.
Merrin Meredith, de vroegere Leerling van DomDaniël, keert terug naar de Burcht
met maar één Duyster doel: wraak nemen op Septimus Heap. Merrin zorgt
ervoor dat Septimus gedwongen wordt een Queeste te ondernemen: een tocht
waarvan geen enkele Leerling Buitengewone Toverkunst ooit levend is
teruggekeerd. Op het nippertje weet Septimus zijn opdracht te ontlopen. Samen
met Jenna en zijn beste vriend Beetle gaat hij op zoek naar een mysterieuze
plaats waar alle Tijden samenkomen. Ze hopen hier Nicko en Snorri te vinden,
die gevangen zijn in het verleden. Maar kan Septimus werkelijk ontkomen aan de
dodelijke Queeste? www.septimusheap.nl `Zeker zo spannend als Harry Potter.
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GPD `Fans van J.K. Rowling en Eoin Colfer zullen absoluut houden van de
boeken van Angie Sage. Children s Literature
Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn
internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats
van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend
youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith. Herkenbaar voor
pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka
Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn
internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu
is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn
beste vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij
ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aaibaar ondermaats
hardloopmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew
Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder meer Grashopper Jungle en
100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.
Een spannend verhaal dat je vasthoudt tot en met de laatste bladzijde en lang
daarna. In de stad Ark heerst een streng regime. Inwoners krijgen alleen eten en
drinken op vertoon van bonnen en er mag alleen gesproken worden in Lijst: een
taal die bestaat uit 500 voorgeschreven woorden. Als leerling-Woordsmid is Letta
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mede-beheerder van de Lijst. Als ze te horen krijgt dat haar meester is overleden
tijdens een expeditie, moet zij zijn plaats innemen. Maar is hij wel dood? Letta
besluit de waarheid te achterhalen en ontdekt een gruwelijk geheim...
Holly Jefferson heeft heus wel door dat iedereen om haar heen opgelucht
ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat begrijpt ze ook wel. Het is nu twee jaar
geleden sinds het lot haar een keiharde dreun toediende. Voor de buitenwereld
lijkt het alsof ze de draad heeft opgepakt - ze werkt weer in haar taartenwinkel,
bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze er nog lang niet is. Dan ontmoet ze
Ciaran Argyll. Hij is knap, leidt een leven vol privileges en staat naar haar gevoel
kilometers van haar af. Gaandeweg blijkt echter dat hij helemaal niet zo
oppervlakkig is, dat hij eigenlijk heel leuk is - en dat hij haar wel ziet zitten! Maar
ze durft de stap naar meer niet te zetten. Is ze nou gewoon verstandig... of laat
ze een nieuwe kans op vriendschap en misschien zelfs liefde door haar vingers
glippen?
A toxic coach finds himself outplayed by the high school girls on his team in this
deeply suspenseful novel, which unspools over twenty-four hours through six
diverse perspectives. Tomorrow, the Wildcat varsity field hockey squad will play
the first game of their new season. But at tonight’s team sleepover, the girls are
all about forging the bonds of trust, loyalty, and friendship necessary to win.
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Everything hinges on the midnight initiation ceremony—a beloved tradition and the
only facet of being a Wildcat that the girls control. Until now. Coach—a handsome
former college player revered and feared in equal measure—changes the plan
and spins his team on a new adventure. One where they take a rival team’s
mascot for a joyride, crash a party in their pajamas, break into the high school for
the perfect picture. But as the girls slip out of their comfort zone, so do some longheld secrets. And just how far they’re willing to go for their team takes them
all—especially Coach—by surprise. A testament to the strength and resilience of
modern teenage girls, We Are the Wildcats will have readers cheering.
Jar Island teens Lillia, Kat, and Mary's ongoing revenge plot against Reeve has
unexpected consequences.
Three teenaged girls living on Jar Island band together to enact revenge on the
people that have hurt them.
De zestienjarige Gemma groeit op in India aan het eind van de negentiende
eeuw. Wanneer haar moeder overlijdt, krijgt ze een angstaanjagend visioen,
waarover ze niemand durft te vertellen. Na haar moeders dood wordt Gemma
naar Spence gestuurd, een strenge kostschool voor welgestelde meisjes in
Engeland. Maar ook in Engeland wordt Gemma geplaagd door visioenen, en
blijkt dat ze vanuit India gevolgd is door een mysterieuze jongen, Kartik, die haar
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raadselachtige waarschuwingen geeft. Dankzij haar scherpe tong en intelligentie,
weet Gemma de vriendschap te winnen van de brutale Felicity, de mooie Pippa
en de verlegen Ann. Ze ontdekt een oud dagboek waarin gesproken wordt over
een andere wereld. Samen met haar nieuwe vriendinnen sluit Gemma zich aan
bij de Orde, een geheim genootschap van vrouwen die macht hebben over die
andere wereld. Maar dan roepen ze krachten op die ze niet meer kunnen
controleren, en verandert het leven van Gemma en haar vriendinnen voorgoed.
In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van de nazi s in het geheim
een schooltje opgezet. Daar waar boeken streng verboden zijn, verbergt de
veertienjarige Dita onder haar jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek
die ooit heeft bestaan. De acht boeken worden door haar en de andere
kampgenoten gekoesterd als schatten. Dita geeft niet op en verliest nooit de wil
om te leven. De verhalen voeren haar mee naar een andere wereld. De
bibliothecaresse van Auschwitz is een ontroerend, waargebeurd verhaal over de
moed van een jong meisje en hoe boeken mensen kunnen helpen in de
verschrikkelijkste omstandigheden.
`Daag me uit is niet alleen een pageturner, het biedt ook inzicht in de rivaliteit tussen
tienermeisjes. Entertainment Weekly Coach Colette begint het nieuwe schooljaar met
als enige doel haar cheerleadersteam naar de top te brengen. Haar groeiende
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populariteit zet kwaad bloed bij cheerleaders Beth en Addy, tot nu toe de meest
geliefde meiden op school. Een zelfmoord vestigt onverwacht de aandacht van de
politie op coach Colette en haar team. Addy probeert de waarheid over de zelfmoord te
achterhalen. Zij komt tot de ontdekking dat de lijn tussen loyaliteit en liefde gevaarlijk
terrein is. Megan Abbott (Detroit, 1971) won meerdere malen de Edgar Award voor
haar thrillers Ze wordt ook wel de koningin van de kleinburgerlijke beklemming
genoemd, door haar vlijmscherpe beschrijvingen van het bekrompen leven in een
provinciestadje. De pers over De koorts: `De koorts heeft een ijzersterk plot waar je
vrijwel direct in meegezogen wordt. Koortsachtig lees je door om achter de oorzaak van
de mysterieuze uitbraak te komen. Chicklit.nl `De koorts is een onwijs spannend boek
dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Flair
Duizend kilometer tussen jou en mij is het heerlijke, onweerstaanbare verhaal van Lucy
en Owen die elkaar in een lift ontmoeten en op slag verliefd worden. Schrijfster Jennifer
E. Smith, bekend van de bestseller De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het
eerste gezicht, heeft opnieuw een prachtige jeugdroman geschreven. Wanneer de
stroom uitvalt in New York zit Lucy vast in de lift met de zoon van de conciërge. Lucy
kent Owen nauwelijks, maar al snel blijkt dat ze een klik hebben. Eenmaal bevrijd
neemt Owen haar mee naar het dak van hun wolkenkrabber, waar ze een magnifiek
uitzicht hebben over donker New York. Het wordt een magische nacht. Met het licht
keert ook de realiteit terug: Owen verhuist naar de westkust en Lucy vertrekt naar
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Schotland. Betekent dit het einde? Of kan liefde elke afstand overbruggen? Jennifer E.
Smith groeide op in de buurt van Chicago en woont in New York. Ze werkt als
redacteur bij een Amerikaanse uitgeverij. Haar debuut De statistische waarschijnlijkheid
van liefde op het eerste gezicht werd wereldwijd een groot succes, gevolgd door Happy
m@il. Duizend kilometer tussen jou en mij is haar derde young adult-roman.
Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep vanbinnen
een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden, want één misstap, en
de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een
hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan,
een mysterieuze jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky, belangstelling voor
haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem
met hem af te spreken. Pas als de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een
tragedie, beseft Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar
geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich
te winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend
grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly
'Hallo, tot ziens en alles daartussen' is een onweerstaanbaar boek voor jongeren,
geschreven door bestsellerauteur Jennifer E. Smith. Tijdens hun laatste nacht samen
moeten Clare en Aidan een onmogelijke keuze maken. Voor fans van Rainbow Rowell
en John Green. Clare maakt áltijd lijstjes. En vanavond komt het erop aan: de laatste
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avond met Aidan voordat ze op kamers gaan, ver weg van elkaar. De grote vraag is:
kunnen ze er maar beter een punt achter zetten, of kiezen ze voor een langeafstandsrelatie? Om dat uit te vogelen heeft Clare een lijstje gemaakt die hen langs alle
bijzondere plekken moet brengen van hun tijd samen. Wordt het een tot ziens voor
altijd of alleen voor nu? De boeken van Jennifer E. Smith verschijnen in maar liefst 33
landen, en 'Hallo, tot ziens en alles daartussen' wordt verfilmd. ‘Smith voegt opnieuw
een indrukwekkend en goed doordacht verhaal toe aan haar oeuvre.’ – Kirkus Reviews
over 'Hallo, tot ziens en alles daartussen'. ‘De tweestrijd tussen je vleugels uitslaan en
vasthouden aan het bekende zullen veel lezers herkennen.’ – Publishers Weekly over
'Hallo, tot ziens en alles daartussen'. De pers over andere boeken van Jennifer E.
Smith: ‘Goed geschreven en superromantisch’ – Chicklit.nl over 'Happy m@il'. ‘Een
ontroerend boek over de mooie én de moeilijke kanten van liefde. Heerlijk leesbaar’ –
Young Adult Books magazine over De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het
eerste gezicht Volg Jennifer E. Smith op Twitter (@jenesmith), Instagram
(jenniferesmith) en op haar website: jenniferesmith.com.
Het spectaculaire vervolg op Starters Nu de Bodybank is vernietigd hoeft Callie haar
lichaam niet meer aan Enders te verhuren. Alleen merkt ze al snel dat de Ouweheer
nog steeds controle over haar heeft. De enige manier om voorgoed van hem af te zijn
is door de chip in haar hoofd weg te laten halen. Maar als ze dat doet legt ze definitief
het zwijgen op aan de stem die ze in haar hoofd hoort. En die zou wel eens van haar
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overleden vader kunnen zijn. Zal ze ooit nog vrij zijn? Over Starters: 'Lissa Price weet
dit toekomstbeeld zo overtuigend te brengen dat de rillingen over je rug lopen.’ De
Telegraaf Over de auteur: Lissa Price schreef eerder film- en televisiescenario’s. Haar
vorige boek Starters werd in 2012 bekroond met een Crimezone YA-Thriller Award.
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op school niet erg populair, omdat
ze een studiebol is. Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca. 14 jaar.
Er was iets mis. Er was iets heel erg mis.’ Alles kan in één klap voorbij zijn. Leeftijd:
15+ De zeventienjarige Lena is de hoofdpersoon in ‘Als morgen niet bestaat’ van
Jennifer L. Armentrout. Het ene moment heeft zij nog een vriendengroep, een
wederzijdse verliefdheid en grootse plannen voor haar studententijd. Dat verandert als
ze na een feestje met vier vrienden betrokken raakt bij een auto-ongeval. Lena is de
enige die het overleeft. Ze wordt verteerd door schuldgevoel, kruipt in haar schulp en
duwt iedereen van zich af. Deze young adult-roman van bestsellerauteur Jennifer L.
Armentrout, ook bekend van de Lux-serie, stelt de vraag: kun je ooit weten wanneer je
op het punt staat een enorme fout te maken? ‘Als morgen niet bestaat’ is aangrijpend
van begin tot eind.
Ruby, waar is je moeder? Zodra een sociaal werkster die vraag stelt aan Ruby, weet ze
dat het spel uit is. Ruby woont alleen in het gele huis en telt de dagen tot ze achttien
wordt en ze eindelijk op zichzelf mag wonen. Het was totaal niet haar bedoeling om
herenigd te worden met haar zus Cora, die tien jaar geleden het huis uit is gegaan. Ze
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ziet het dan ook totaal niet zitten om bij haar en haar man, een rijke ondernemer, te
gaan wonen Haar leven verandert compleet: ze woont in een kast van een huis, gaat
naar een privéschool, draagt nieuwe kleding en ook haar toekomst ziet er rooskleurig
uit. Waarom is ze dan toch zo op haar hoede en durft ze niemand in vertrouwen te
nemen? Ruby heeft haar oude leven achter zich gelaten, maar hoe past ze in deze
nieuwe wereld? Alleen Nate, de vriendelijke buurjongen, schijnt te begrijpen hoe ze
zich voelt, waarschijnlijk omdat hij zelf ook wel wat geheimen met zich meedraagt.
Sleutel naar geluk is een genot voor de ontelbare liefhebbers van Sarah Dessen,
auteur van Ik moet je iets vertellen.

'Vertel me drie dingen' van schrijfster Julie Buxbaum is een prachtig, grappig en
ontroerend jeugdboek voor jongeren vanaf 13 jaar. Voor liefhebbers van Eleanor
& Park van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E. Smith. Jessie is
verhuisd en alles voelt verkeerd: haar nieuwe kakschool, haar nieuwe huis, haar
nieuwe stiefmoeder en haar arrogante stiefbroer. En ze mist haar overleden
moeder. Dan krijgt Jessie een mail van een jongen die zich Iemand-Niemand
noemt. Ze mag alles aan hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie haar
vrienden zouden kunnen worden en waarom ze beter geen vega-burgers uit de
kantine kan eten. Al snel wordt Iemand-Niemand Jessies reddingsboei. Maar wie
op school is toch deze mysterieuze jongen? 'Vertel me drie dingen' is het YAPage 17/21
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debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is grappig en romantisch. 2. Het mysterie over
de anonieme mailer zorgt ervoor dat je het in één ruk uitleest. 3. Ik weet zeker
dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E. Smith, auteur van 'Duizend kilometer
tussen jou en mij' en 'De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste
gezicht'.
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 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.
'Meisje vermist' is het derde deel en slot van de Vermist-trilogie van Sophie
McKenzie. Nu met politie niet betreden-elastiek. Wanneer Madison haar oudere
zus Lauren bezoekt, onthult die dramatisch nieuws over hun biologische vader:
hij was een anonieme spermadonor. Madison is vastbesloten de man op te
sporen en al snel boekt ze resultaat. Tijdens haar heftige zoektocht ontdekt
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Madison een mysterieus netwerk van vermiste meisjes en geheime
schuilplaatsen. Voordat ze het beseft bevindt ze zich in groot gevaar en is er
geen weg meer terug. Is haar vader de man die hij lijkt te zijn?
Wat doe je als je weet dat de aarde over twee maanden kan vergaan? Eliza,
Peter, Anita en Andy zitten in het laatste jaar van high school en hebben heel
verschillende ideeën over het leven, de liefde, vriendschap en de toekomst. Maar
al die verschillen doen er opeens niet meer toe als er een komeet ontdekt wordt
die de aarde snel nadert. De kans dat de wereld vernietigd zal worden is
ongeveer vijfenzestig procent. Iedereen heeft nog twee maanden om wat van het
leven te maken. Twee maanden om écht te leven. 'Wallach laat de spanning
tussen de personages stijgen en eindigt het verhaal met een schokkende climax.'
Publishers Weekly
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks uit, schrijft ze een
brief aan de desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart
uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze
bewaart onder haar bed. Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook.
Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die gericht was aan Josh, het
vriendje van haar oudere zus.
From the author of The Last Boy and Girl in the World and The List comes a bold
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and sweet summer read about first love, feminism, and ice cream. Summer in
Sand Lake isn’t complete without a trip to Meade Creamery—the local ice cream
stand founded in 1944 by Molly Meade who started making ice cream to cheer up
her lovesick girlfriends while all the boys were away at war. Since then, the stand
has been owned and managed exclusively by local girls, who inevitably become
the best for friends. Seventeen-year-old Amelia and her best friend Cate have
worked at the stand every summer for the past three years, and Amelia is “Head
Girl” at the stand this summer. When Molly passes away before Amelia even has
her first day in charge, Amelia isn’t sure that stand can go on. That is, until
Molly’s grandnephew Grady arrives and asks Amelia to stay on to help continue
the business…but Grady’s got some changes in mind…
Mensen zien elkaar als iets vanzelfsprekends, bedenk ik. Neem nu Ingrid en mij,
ik heb op zo veel plekken met haar rondgehangen: in haar kamer of op school of
gewoon ergens op straat. En we kletsten over van alles en nog wat, gewoon wat
in ons opkwam. Andere mensen zouden het misschien saai hebben gevonden,
maar voor ons was het nooit saai. Ik heb nooit beseft hoe belangrijk het voor me
was. Hoe fantastisch het is om iemand te hebben die alles wat er in jouw hoofd
omgaat wil horen. Je denkt dat alles altijd hetzelfde zal blijven. Je staat er
eigenlijk nooit bij stil dat iets wel eens ineens voorbij kan zijn. Maar ik weet nu
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wel beter.() Op het moment dat ik Ingrids dagboek uit heb, zal er nooit meer iets
nieuws tussen ons voorvallen. Caitlins beste vriendin Ingrid pleegt zelfmoord.
Verlamd door de schok en het verdriet trekt Caitlin zich in zichzelf terug,
worstelend met vragen en schuldgevoelens. Op school en thuis kan ze haar
draai niet meer vinden, en haar passie voor fotografi e lijkt te zijn verdwenen.
Dan vindt Caitlin Ingrids dagboek, dat zij speciaal voor Caitlin heeft
achtergelaten. Ineens lijkt Ingrid weer springlevend. Het dagboek geeft Caitlin
een houvast om Ingrid beter te begrijpen, maar uiteindelijk ook de moed om los
te laten en verder te gaan met haar eigen leven. Een aangrijpend boek over
vriendschap, verlies en hoop.
Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een
geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte
vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke omstandigheden put Rose hoop uit
de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende
om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke
verhaal schrijft Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld,
moedige vrouwen en puur kwaad.
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