Lees- en luistertips
In deze lees- en luistertips twee informatieve e-books en veel luisterboeken.

Heldinnen - Janny van der Molen
Inspirerende verhalen voor meisjes van nu, over vrouwen die door hun
moed, talent en doorzettingsvermogen veel bereikt hebben. Iedereen heeft
helden nodig: mensen die je inspireren om het beste uit jezelf te halen. In dit
boek staan de ware verhalen van vijftig bijzondere meisjes en vrouwen. Van
Florence Nightingale tot Hannie Schaft, van Floortje Dessing tot Michelle
Obama. Wetenschappers, artiesten, sportvrouwen, activisten,
wereldreizigers… Vrouwen die hun hart volgen, hun eigen keuzes maken en
zich door niets of niemand tegen laten houden! Vanaf 13 jaar.
Leen hier het e-book

Zeven eigenschappen die jou succesvol maken - Sean Covey
Vind jij het weleens moeilijk om keuzes te maken? Je weet misschien niet
precies wat je wilt en wat nu eigenlijk goed voor je is. Bijvoorbeeld op
school, bij de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige vrienden je
onzeker maken. Maar je weet dat je het zelf wel kan en dat je ouders niet
voor jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt dat dan toch moeilijk te zijn. Je wilt
graag zelfstandig beslissen, maar hoe doe je dat nou 't best?
Vanaf 17 jaar. Leen hier het e-book

Fright Night - Maren Stoffels
Spannende jeugdthriller over vier jongeren die oog in oog staan met hun
grootste angst tijdens een angstaanjagende fright night in het bos.
Wat is je grootste angst? Een groepje vrienden geeft zich op voor een fright
night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze worden geconfronteerd
met hun grootste angsten. Wat gebeurt er als die angsten veel te dichtbij
komen? Vijf jongeren gaan het bos in. Eén van hen zal de nacht niet
overleven. En één van hen is de moordenaar. Vanaf 13 jaar.
Luister naar dit luisterboek of lees het e-book

Oorlogswinter - Jan Terlouw
Michiel wil tijdens de oorlogswinter van 1944-1945 niets liever dan iets
betekenen in het verzet. Als hij daar eindelijk de kans voor krijgt, leert hij al
snel dat de oorlog misschien spannend lijkt, maar vooral gruwelijk is. En dat
goed en kwaad dicht bij elkaar liggen... Vanaf 12 jaar.
Leen hier het luisterboek

De dragers van het eikenblad - John Flanagan (deel 4)
Als de lente aanbreekt en Will en Evanlyn eindelijk kunnen ontsnappen uit
Skandia ( Finland), wordt Evanlyn ontvoerd door mysterieuze ruiters. Will
schiet haar te hulp, maar verzwakt als hij is, kan hij niet op tegen zes woeste
Temujai-krijgers. Gelukkig is Halt, de Grijze Jager, in de buurt om te helpen.
Samen komen ze erachter dat de ruiters de voorhoede vormen van een
grote aanvalsmacht van Temujai, die het op de Skandiërs hebben gemunt.
En ook al vertrouwen de Skandiërs Will en de zijnen niet, ze kunnen niet
anders dan hulp van vrienden uit Araluen accepteren. Vanaf 10 jaar. Leen hier het
luisterboek
Kijk hier voor de overige delen in de onlinebibliotheek.

Schildpadden tot in het oneindige - John Green
Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair
en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn
verblijfplaats. Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor
het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die
op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza
Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te
zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. Vanaf 15 jaar.
Leen hier het luisterboek

De dagen van de bluegrassliefde - Edward van de Vendel
De 18-jarige Nederlandse Tycho leidt na zijn eindexamen in Amerika
een zomerkamp. Daar ontdekt hij dat hij verliefd is op de Noorse Oliver,
een mede-kampleider. Leeftijd vanaf 15 jaar.
Leen hier het luisterboek

De jongen die wilde mislukken - Angela Wals
Met het vwo-diploma en een toelatingsbewijs voor het conservatorium op
zak pleegt Thomas met drie vrienden in de zomer van 1994 een reeks
gewapende overvallen in en rondom Arnhem. Hij is de blanke slimmerd in
een Marokkaans-Turkse jeugdbende. Ze lopen tegen de lamp. Na een
gevangenisstraf krijgt Thomas zijn leven weer op de rails. Als Angela Wals
hem leert kennen, is hij een succesvol muzikant. Tijdens hun verliefdheid
biecht hij zijn criminele carrière aan haar op. Na de verbazing volgt de
fascinatie. Hoe zag dat eruit: Thomas, dreigend met een bivakmuts op en
zwaaiend met een wapen bij een benzinepomp? Maar zijn herinneringen aan de overvallen
bevatten gaten Angela Wals traceert zijn vroegere vrienden, reconstrueert de overvallen en
zoekt de slachtoffers op. Thomas heeft het nooit aan hen. Maar denken zij twee decennia
later nog wel eens aan hem? En ze mist iets bij Thomas: spijt. Vanaf 15 jaar.
Leen hier het luisterboek
Veel lees- en luisterplezier en een fijne vakantie!

