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Ambitie motiveert hem.
Competitie drijft hem.
Maar macht kent een prijs.
Het is de ochtend van de boeteceremonie waarmee de 10e jaarlijkse
Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en succes, als
mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en
hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties.
Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn
medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen.
Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om
mentor te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van
het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun
lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of mislukking, zege
of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten
de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en moet hij
kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat
nodig is om te overleven.
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BEST OF YA
YOUNG ADULT 15+

De ballade van slangen
en zangvogels verschijnt
19 mei. Hebt u voldoende
exemplaren?

• Dé YA-serie allertijden returns!
• Ruim 840.000 exemplaren verkocht
• Exclusieve pre-ordercampagne
Paperback 9789000372058 € 20,99
Gebonden 9789000372928 € 20,99*
De ballade van slangen en zangvogels | Suzanne Collins | oorspronkelijke titel: The Ballad of Songbirds and Snakes
vertaling: Maria Postema | 592 blz. | 14 x 21,5 cm | nur 330 (Spanning) en 285 (Fictie 15+)
en dyslexie e-book en audio
omslagontwerp: Tim O’Brien en Erwin van Wanrooy | Ook verkrijgbaar als

verschijnt wereldwijd op 19 mei 2020
www.hongerspelen.nl

* na verschijnen € 24,99

BEST OF YA
THRILLER
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Over 10 blind dates:
‘Elstons vlotte schrijfstijl sprankelt in 10 blind dates.
Ze weet een goede balans te vinden tussen informatie
achterhouden en alvast iets van haar plottwisten prijsgeven.
Ik was positief verrast over hoe menselijk haar personages zijn.’
Boekhopper.nl
‘10 blind dates is warm en wollig! Niet neer te leggen en met
momenten waarop je jezelf betrapt op hardop lachen!’
Kwante in Wonderland
‘Dit boek hoort thuis in een rijtje met ultieme (kerst)feelgoodboeken.
Ultiem genieten vol ongemakkelijke momenten. Lees dit boek!’
Favoritez
Over Dit is ons verhaal:
‘IJzingwekkend spannend, met precies genoeg plotwendingen.’
Kirkus Reviews
‘Onmogelijk om weg te leggen.’
Booklist
‘Geloofwaardige, goed uitgewerkte personages en
een intrigerende plot. Laat de lezer zeer tevreden achter,
tegelijkertijd wensend dat het boek nog niet was.’
School Library Council

‘Voor een goede twist is het altijd moeilijk om te bepalen hoeveel
broodkruimels je moet laten vallen. Als het er te veel zijn weet de lezer
nog voordat je er klaar voor bent hoe het zit, maar met te weinig lijkt de
wending uit het niets te komen. Je wilt dat de lezer verrast wordt, maar
ook terugkijkt om te zien waar hij iets gemist heeft.’ Ashley Elston
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In dit moordmysterie is niets wat het lijkt
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. Iedereen heeft het over
de jongens van River Point. Er is bewijs dat de jongens schuldig zijn, maar de officier van justitie
wil dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn functie namelijk te danken aan hun
machtige families.
Kate heeft zo haar eigen redenen om de zaak op te willen lossen en laat het hier niet bij zitten.
Maar kan ze de geheimen van de jongens ontrafelen zonder haar eigen geheimen te onthullen?
Terwijl Kate gevaarlijk dicht bij de waarheid komt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt.
Als Kate niet snel ontdekt wie de echte dader is, komen er levens op het spel te staan… inclusief
dat van haarzelf.
• Drama, suspense en onverwachte wendingen – een boek dat je niet meer weg kunt leggen
• Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham en Karen McManus
• Mede door de wisselende perspectieven ontzettend spannend

€ 18,99 | verschijnt augustus 2020
Dit is ons verhaal | Ashley Elston | oorspronkelijke titel: This is Our Story | vertaling: Ella Vermeulen
paperback | 320 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37344 4 | nur 285 (Fictie 15+)
isbn 978 90 00 37345 1 | € 11,99
omslagontwerp: Tanya Ross-Hughes en Marieke Oele |

www.ashleyelston.com
@ashley_elston |

ashleyelston
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‘De nieuweling is zoals een langzame
omhelzing: bladzijde na bladzijde trekt
het zich naar je toe om je uiteindelijk
niet meer los te laten.’
Hebban.nl
‘Taran Matharu weet een nieuwe wereld
te creëren die bijzonder en uniek
aanvoelt. Hij sleurt je mee in een wereld
vol met magie, demonen en politieke
machtsspelletjes!’
Chicklit.nl

OOK LEVERBAAR

‘Een knaller van een boek waarin je het
ene na het andere hoofdstuk verslindt tot
onvermijdelijk het einde in zicht komt.’
Fantasywereld.nl

isbn 978 90 00 35831 1

isbn 978 90 00 35971 4

isbn 978 90 00 36226 4

isbn 978 90 00 36532 6

isbn 978 90 00 36575 3

isbn 978 90 00 36631 6

€ 19,99

€ 19,99

€ 19,99

€ 17,99

€ 19,99

€ 19,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

© Sally Felton

BEST OF YA
FANTASY

‘Toen ik De nieuweling
schreef heb ik gebruik
gemaakt van mijn
favoriete elementen uit
fantasyverhalen.
De magische scholen uit
Earthsea, Harry Potter en
Discworld, de verschillende
rassen uit In de ban van de
ring, Skyrim en Redwall,
de portalen naar andere
werelden uit De Kronieken
van Narnia en Stargate en
zelfs de vriendschappen
met bijzondere wezens
uit Pokémon.’
Taran Matharu

9

Eerste deel van succesvolle
Summoner-serie als midprice

BEST OF YA
FANTASY

MEER DAN 25.000 EX.
VAN DE SUMMONERSERIE VERKOCHT

Smidsleerling Fletcher ontdekt per ongeluk dat hij de zeldzame gave heeft om demonen te
kunnen oproepen uit een andere wereld, hij is een summoner. Wanneer hij diezelfde nacht wordt
beschuldigd van een misdaad, slaat hij op de vlucht. Samen met zijn demon Ignatius belandt hij op
de Vocans Academie, waar alle jonge summoners uit het rijk hun talent zo goed mogelijk leren te
gebruiken.
Alleen de beste studenten mogen uiteindelijk als strijdmagiërs meevechten in de oorlog tegen
de orks. Fletcher raakt verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat een hoogtepunt bereikt als er
aan het eind van het eerste jaar moet worden gestreden om een zetel in de Raad van de Koning.
Het lot van het koninkrijk ligt in zijn handen.
• Nu als voordelige paperback
• Eerste deel van de populaire Summoner-serie
• Voor fans van Harry Potter, Percy Jackson en Pokémon

€ 12,50 | verschijnt juni 2020
De nieuweling | Summoner 1 | Taran Matharu | oorspronkelijke titel: Summoner #1: The Novice | vertaling: Karin Breuker
paperback | 368 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37323 9 | nur 285 (Fictie 15+) | omslagontwerp: Malgorzata Gruszka,
isbn 978 90 00 35599 0 | € 5,99
Kathleen Breitenfeld en Marieke Oele |

authortaranmatharu |

@TaranMatharu1
taranmatharuauthor

BEST OF YA
THRILLER
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‘Het idee voor dit verhaal zit al sinds mijn veertiende in mijn hoofd.
Natuurlijk is er door de jaren heen wel het een en ander aan de verhaallijn
veranderd, maar het idee is hetzelfde gebleven. Ik vind het fantastisch dat
iedereen het nu kan gaan lezen.’ Kathy Tailor
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Wat is er gebeurd met het meisje dat
spoorloos verdween?
Freya begint het nieuwe schooljaar op een kostschool in de bossen. Haar moeder is een halfjaar
geleden overleden en haar vader verwerkt zijn verdriet door zich volledig op zijn baan te storten.
Hij heeft dan ook besloten dat Freya beter af is op een kostschool.
Al na een paar dagen verdwijnt haar klasgenoot Maria. De meesten zoeken er niets achter,
het zal wel aandachttrekkerij zijn. Maar Freya heeft het gevoel dat er iets niet klopt. Samen met
haar nieuwe vriendin Terri gaat ze op onderzoek uit. Wat kan er gebeurd zijn? Weet Maria’s exvriend meer? En waarom had ze contact met een drugsdealer?
Freya raakt steeds dieper verwikkeld in de intriges en geheimen rond de verdwijning van Maria.
Niet iedereen is even blij met haar bemoeienis. Gelukkig heeft ze de knappe Leo nog, alleen
jammer dat hij haar docent is…
• Een verhaal met twee soorten spanning: een verdwenen meisje en een verboden liefde
• Voor de fans van Gone Girl, Karen McManus en Sarah Pinborough
•	De mix van geheimen, intriges en verwarrende gevoelens maken dit boek tot een ware
pageturner

€ 18,99 | verschijnt september 2020
Onvindbaar | Kathy Tailor | oorspronkelijke titel: Disappeared | vertaling: Merel Leene
paperback | 272 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37398 7 | nur 285 (Fictie 15+)
isbn 978 90 00 37399 4 | € 11,99
omslagontwerp: Saskia Janssen |

kathytailor.autorin

BEST OF YA
THRILLER

BEST OF YA
CONTEMPORARY
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‘Ik kreeg vlinders in mijn buik van dit boek. Love
From A to Z is het liefdevolle, charmante, pijnlijk
echte verhaal waar ik op heb gewacht.’
Becky Albertalli, auteur van o.a. Love, Simon
‘Oprecht en indrukwekkend.’
Kirkus Reviews
‘Puur, eerlijk, en met personages waar lezers
verliefd op zullen worden.’
School Library Journal

‘Ik heb dit boek onbevreesd geschreven,
bijna als of het me niet uitmaakte of het
er wel of niet echt zou komen. Ik heb me
erg kwetsbaar opgesteld in het verhaal,
maar ook vol zelfvertrouwen. Ik hoop
dat ik daar de lezers tref, daar waar we
elkaar zien zoals we zijn.’ S.K. Ali
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Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde
Zaynebs docent blijft zijn klas er maar aan herinneren hoe 'slecht' moslims zijn. Zayneb, de enige
moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt omdat ze haar docent erop
aanspreekt vertrekt Zayneb naar het huis van haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig
omdat ze ook haar vrienden in de problemen heeft gebracht en besluit dat ze een nieuwe,
‘aardige’ versie van zichzelf zal zijn hier, waar niemand haar nog kent.
Adam is pas gediagnostiseerd met multiple sclerosis. Hij gaat niet meer naar school. Hij probeert
de herinnering aan zijn moeder levend te houden voor zijn kleine zusje. Adam probeert ook om
zijn diagnose geheim te houden voor zijn rouwende vader.
Allebei doen ze zich anders voor dan ze zijn, totdat er een wonder en iets onmogelijks gebeurt:
Adam en Zayneb ontmoeten elkaar.
•	Geschreven door een auteur die met dezelfde situatie worstelde en dus een authentieke
tone of voice
• Over een belangrijk thema
• Een fijn zomerboek met een lach en een traan
• Voor liefhebbers van Becky Albertalli en Adam Silvera

€ 17,50 | verschijnt augustus 2020
Love from A to Z | S.K. Ali | oorspronkelijke titel: Love from A to Z | paperback | 352 blz.
15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37456 4 | nur 285 (Fictie 15+) | omslagontwerp: Saskia Janssen
isbn 978 90 00 37457 1 | € 12,99

www.skalibooks.com
@SajidahWrites |

skalibooks

BEST OF YA
ROMANCE
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Het immer populaire wereldwijde fenomeen Twilight bestaat
alweer 15 jaar en dat vieren we.
Dé serie waarmee YA definitief
op de kaart werd gezet. Dé serie
die immens populair werd door
de blockbusterfilms. En dé serie
die door lezers van alle leeftijden
verslonden werd.
• Dé YA-serie allertijden
•	Ruim 1,1 miljoen exemplaren
verkocht!
•	Nu gelimiteerde jubileum
edities beschikbaar -> op = op!*

15

15 jaar Twilight Saga!
1,1 MILJOEN
BOEKEN
VERKOCHT!

*Eenmalige uitgaven: oplage wordt gebaseerd op orders. Op = op.

€ 17,50

€ 17,50 per deel | verschijnt september 2020

Twilight / Nieuwe maan / Eclips / Morgenrood | Stephenie Meyer | oorspronkelijke titels: Twilight / New Moon / Eclipse / Breaking Dawn | vertaling: Maria Postema
paperback | 384 / 432 / 480 / 608 blz. | 13,5 x 21 cm | isbn 978 90 00 37465 6 | isbn 978 90 00 37466 3 | isbn 978 90 00 37467 0 | isbn 978 90 00 37468 7
€ 9,99 per deel
nur 285 (Fictie 15+) | omslagontwerp: Gail Doobinin en Renate Stembert | Ook verkrijgbaar als

BEST OF YA
ROMANCE

www.stepheniemeyer.com

BEST OF YA
COMING-OF-AGE
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‘Dit boek schreef ik voor Nora, die
werd geboren in Nederlands Indië,
als puber de Japanse bezetting daar
mee maakte en als vijftienjarige
ontheemd raakte en op de vlucht
moest voor het geweld dat losbrak
in de strijd om onafhankelijkheid. De
gebeurtenissen uit haar jeugd gaven
haar een enorme strijdkracht en
levenslust. Nora is nooit opgehouden
met het vertellen over wat haar was
overkomen. Ik wilde haar verhaal
vastleggen, omdat het laat zien hoe
veerkrachtig de mens is wanneer
hij liefheeft. Toen het boek af was
realiseerde ik me dat ik dit boek
ook schreef voor mijn vader die
als achttienjarige, dienstplichtige
soldaat met de politionele acties
naar Indonesië werd gestuurd en
daar nooit veel over wilde vertellen.’
Syl van Duyn

SYL & NORA

Auteur Syl van Duyn met
Nora, de hoofdpersoon
uit dit boek daar (Neeltje
geheten).
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Een bijzonder coming-of-age-verhaal dat speelt tijdens
de bevrijding van Nederlands-Indië 75 jaar geleden
Op 25 augustus 1945, tien dagen na de capitulatie van Japan, loopt de vijftienjarige Neeltje het
Jappenkamp op Java uit. Haar moeder is overleden en ze weet niet waar haar vader is. Ze heeft
hem al drie jaar niet gezien en besluit naar hem op zoek te gaan. Onderweg ontmoet ze Thimo,
die ook op zoek is naar zijn familie en die wel eens de liefde van haar leven kan zijn.
Op zoek naar jou is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis. Een verhaal over moed
en ontheemd zijn, over vriendschap en het verlangen naar liefde, over niet opgeven en hoop.
• Historie en coming-of-age op een knappe wijze verweven
•	In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Japanners capituleerden en de republiek Indonesië
werd uitgeroepen
• Zeer geschikt voor themalessen in het onderwijs en in bibliotheken
• Verschijnt deze zomer ook in Engeland, vertaald door Ernestine Hoegen

• De negentigjarige Nora is beschikbaar voor interviews
Op zoek naar jou | Syl van Duyn | gebonden | 272 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 35294 4 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 342 (Historische roman)
isbn 978 90 00 35295 1 | € 11,99
omslagontwerp: Marieke Oele |

€ 16,99 | verschijnt juli 2020

BEST OF YA
COMING-OF-AGE

