
A  /      B              S  c  hr  i      j  v      e  r                                            Ti      tel                                                                                           (i      nd  i      c  a      t  i      e  )   l      ee  f  ti      j  d  

A               Margr      ie  t     de     G  raa      f                                     S      e  p   e  n     Sa      nne 3                                                                                                                         4-  6  
Dit boek staat vol met vrolijke verhalen over Sep en Sanne. In twaalf voorleesverhalen beleven de twee vrienden nieuwe 
avonturen. Sep en Sanne spelen in de wind en in de sneeuw. Ook helpen ze mee met de schoonmaakdag. Met een mooie stok 
ruimen ze alle rommeltjes op het Van Dalenplein op. Sep en Sanne halen ook een grapje uit met de papa van Sep. Wat ze 
verder voor leuks beleven, lees je in dit gezellige voorleesboek voor kleuters!s

B                     Li  nda B  i  kk  e  r                                                S      uus   e  n     S      e  m   gaa      n         s  p  ar      e  n                                                                                                      4-  6  
Suus is jarig. Ze viert feest met Roos, Jop, Saar en Sem. Suus vraagt geen pakjes. Ze wil liever geld.
Want Suus spaart munten. Met munten kun je leuke dingen kopen! En … met munten kun je andere kinderen
helpen.

A               Li  nda B  i  kk  e  r                                                S      uus   e  n     S      e  m         op zw  e  m      le  s                                                                                                       4-  6  
Suus en Sem gaan naar zwemles. Suus staat aan de kant. Sem is al in het bad. ‘Kom je ook?’ vraagt hij. ‘Ik durf niet’, huilt
Suus. ‘Ik heb een idee’, zegt juf. Haalt Suus toch haar diploma?

B                     G  i  se  t  t  e     va      n     D      a      le  n                                      S      ti  j      n   gaa      t     op   ja      c  h      t                                                                                                                   4-  6  
Stijn slaapt met zijn vriend Finn in een tent. In de wei van boer Bas. ’s Nachts hoort Stijn iets vreemds. Hij gaat op 
jacht. Hoe loopt dat af? Poes Miek jaagt ook graag. Heel de buurt merkt dat…

A               Li  a      nne     B  ie  m      o  n      d                                         B  r      i  t     i  s         we  g                                                                                                                                 6  +  
Steef Stekel woont naast een veld. Ee n groot groen veld. Hij speelt er vaak met de bal. Maar nu staat er een hek. 
Een hoog hek. Op het veld wordt gebouwd. Steef is boos. Hij wil tóch naar het veld. Hij kruipt door het hek.
En hij neemt zijn hamster mee. Steef speelt met het zand. Dat is heel leuk. Totdat...

B                     Ge  e  s  j      e     V      o  g      el  aa      r                                        V      lie  g      e  n   i  s     f      i  j      n!                                                                                                                           6-  8  
In de klas van Tess en Jess hangen platen met vliegtuigen. Dat is voor het project over vliegen. Daan komt ook een dagje 
helpen. Hij heeft iets leuks geregeld. Waar gaan ze naar toe? Alle vaders en moeders komen in de klas kijken. Tess en 
Jess zien er heel deftig uit. Maar of mama dat zo leuk vindt?

B                     Maar      te  n     B  ra      nd                                          S      t  o  r      m                                                                                                                                         6-  8  
Frank en Rinke hebben een leuke klas, vinden ze. Maar is dat wel zo? Iemand schrijft briefjes. Wie heeft dit 
gedaan? Peter kan het zijn, of Lisan, of … Roelof! De klas raakt helemaal in de war. Het lijkt wel storm! Het raadsel 
wordt steeds groter. Frank en Rinke proberen de dader op te sporen. Maar het lukt niet.

B                     Margr      ie  t     de     G  raa      f                                     A  c  ti  e     S      te  rr      e  nbos                                                                                                                      6-  8  
Als Fin, Sophie, Toby en Eva horen dat het Sterrenbos gekapt gaat worden, weten ze één ding zeker: dit mag 
niet gebeuren. Ze besluiten dat ze het Sterrenbos moeten redden.

B                     J      a      nny d  e  n     B  e  s  te  n                                      J      i  pp  ie  ,     va      k  a      n  tie  !                                                                                                                       6-  8  
Het is zomervakantie, maar Jens en Jolie n zijn niet blij: papa heeft zijn voet geblesseerd. De huttentocht in 
Oostenrijk kan niet doorgaan. Papa en mama boeken een huisje in Nederland. Jens en Jolien vinden dit maar niets. 
Eenmaal op hun vakantiebestemming heeft de tweeling steeds te mak en met pech. Ze spreken af dat als ze tijdens 
de vakantie tien keer pech hebben, een beloning krijgen. Ze maken de gekste en grappigste pechdingen mee, 
Spannende vraag blijft: hebben ze genoeg pech voor de beloning?

A               I  na   va      n     d  e  r B  ee  k                                        M      ee  s   e  n     T      i  j      n   r      e  d  d      e  n     de     d  ie  r      e  n                                                                                             7+   
Mees en Tijn kamperen op een boerencamping. Ze mogen de boer en boerin helpen met het verzorgen van de dieren. Er is 
van alles te doen: de dieren eten geven, in de boomgaard spelen, pannenkoeken eten...
Maar dan ontdekt Mees iets ergs. Boer Ab wil de jonge dieren aan een slager verkopen! Mees en Tijn vinden het zó gemeen. Ze
bedenken een plan om de dieren te redden. Maar gaat dat lukken? Leuk en spannend boek!

B                     D      aa      n     v  a      n     O      os  te  nb  r      u  g  g      e                          B  eel  d  e  ns  t  o  r      m             (S      t  r      i  pboek)                                                                                                 8-10      
In de stad waar Andries, Alijt, Dirk en Jacoba wonen is het rustig. Maar niet voor lang: een mysterieuze man zorgt voor 
onrust. Is hij een Roomse prediker, gestuurd om de protestantse ketters de les te lezen, of toch niet? En waarom doet de 
hulppastoor zo vreemd? Wil hij wel dat deze man in zijn kerk is? Wanneer een verkeerde opmerking van Andries leidt tot een
beeldenstorm, redt Jacoba een mysterieus kistje uit de kerk. Maar is het wel veilig om dat kistje mee te nemen? Al snel wordt
duidelijk dat ze het beter niet had kunnen doen ...



A               I  n  e  ke     K  r      a      i  j      o                                                Geh  ei  m o  n      d  e  r de     gr      o  n      d                                                                                                         8-10      
Voetje voor voetje schuifelt Nine door de bunker. Ze voelt koud, nat zand onder haar blote voeten. Ze strekt haar handen 
vooruit, zodat ze nergens tegenaan botst. ‘Ik zie niets,’ roept ze naar Mik. Haar stem weerkaatst tegen de muren. Nine en Mik 
wonen in Hotel het Hoge Huis, een hotel aan zee. Ze zwerven vaak over het strand en door de duinen. Op een dag stuiten ze op 
een bunker uit de Tweede Wereldoorlog. In het hotel logeert Luna met haar vader. Hij doet onderzoek naar de bunkers en 
heeft weinig aandacht voor Luna. Tot ze op een dag verdwenen is. Nine en Mik gaan naar haar op zoek. Maar of ze Luna in die 
uitgestrekte duinen ooit zullen vinden…

B                     J      a      nco     Bu  n      t  -K  os  te  r                                     G  i  g      a Ge  vaar      li  j      k!                                                                                                                       8-10      
Wat een troe p ligt er op straat! Juf Juul heeft er iets op bedacht. Ee n Giga -Groen-plan: de leerling die het meeste 
zwerfafval vindt, wint een prijs. Mats heeft helemaal geen zin om vieze rommel op te ruimen . Als Mats onder de 
struiken een aansteker vindt, stopt hij die vlug in zijn broekzak. Zou dat ding het nog doen? ’s Avonds, als iedereen 
slaapt, gaat hij met zij n LEGO -brandweerauto spelen. Zou hij met die aansteker een vlammetje kunnen maken? Dan
is het spel pas echt!

B                     B  e  r      t     Wie  r      se  m      a                                           Ge  g      i  j      ze  l  d                                                                                                                                    9+   
Wie droomt er niet van om een keer een grote schat te vinden en plotseling rijk te zijn? Het overkomt Martin Driest die net 
na de vakantie begonnen is in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Maar zijn droom verandert al snel in een nacht 
merrie. Wat lijkt te beginnen als een buitenkansje verandert al gauw in een moeras van afschuw en angst. Eerst lijkt Martin 
alles nog onder controle te hebben. Maar als ook zijn ouders en later zijn nieuwe vriendin Hannah er bij betrokken raken 
moet Martin alles op alles zetten om uit de handen van twee sluwe criminelen te blijven. Samen met Hannah bundelt hij zijn 
krachten. Een meeslepend verhaal vol onverwachte wendingen.

A               Lie  s  b      et  h     va      n     B  i  ns  b      e  rg      e  n                    D      e     Bo  om      b  ew  a      k  e  r      s                                                                                                                  8-10      
De scouting gaat aan de slag voor het insigne 'natuur'. Daarvoor gebruiken ze het bos naast hun clubhuis. Als de eigenaar 
zegt dat hij van plan is het bosperceel te verkopen, bedenkt de scoutingclub acties om het bos zelf aan te kopen. 
Ondertussen worden er in het park bomen vernield. Hoe kan dat? Lau, Luuk en Laila gaan op onderzoek uit en werpen zich 
op als boombewakers. Komen ze de bomenbeul op het spoor? En krijgt de scoutingclub genoeg geld bij elkaar om het bos te 
kopen?

A             B  e  r      t     Wie  r      se  m      a                                           H      e  t     g      e  h  ei  m   va      n     h  e  t     p  r      u  lle  np  a      khu  i  s                                                                                    8-12      

Het detectivebureau Iris en Ko heeft een nieuwe zaak om op te lossen! Er woont namelijk een zonderling bij haar in de buurt, en
zijn herenhuis is minstens zo geheimzinnig. Dus na schooltijd gaan Emily, Iris en Koos op onderzoek uit. Het huis is volgepakt 
met allerlei rommelmarktachtige rommel. Als ze rondsluipen, horen ze gekreun. Wat is er aan de hand? En waarom ligt er 
zoveel troep in het huis? Als ze de volgende dag terugkomen, stuiten ze op een geheimzinnige bezoeker. Genoeg spanning en 
humor!

B                     H      a      ns     M      i  j      nd  e  r      s                                            D      e     o  nv      e  rg      eteli  j      ke     s  t  ag      e  m      ee  s  te  r                                                                                          9+   
Groep 8 krijgt een stagemeester. En wat voor een! De leerlingen hebben nog nooit zoiets gezien: meester Roel komt op zijn 
skateboard naar school. Het belooft een leuke tijd te worden met deze stagemeester. Maar wordt het met hun nieuwe 
klasgenootje Raimond ook gezellig? Raimond doet vreemd. Hij bemoeit zich zo min mogelijk met zijn klasgenoten en wordt 
om de kleinste dingen boos. En het gekke is dat de juf en meester het steeds voor hem opnemen. Waarom doet Raimond zo?

B                     J      o  l  a      nda   D      i  j      k  m      ei  j      e  r                                                    Li  z  z      y -     T      i  j      d     v      o  o      r   a      c  ti  e                                                                                               10-  12  
Hé hoi! Ik ben Lizzy, dol op dieren, op mijn allerliefste zus Laura , op modeontwerpen en sinds kort ook op skaten . 
En, op schrijven. Vandaar dus dit dagboek. Voor het geval je het nog niet wist: ik zit op De Bron, in  groep 8 bij 
meester Visser. Een superleuke klas! Dit jaar hebben we een nieuwe in onze klas. David. Hij is cool (maar daarover 
later meer). Er is namelijk iets anders wat je moet weten: Kinderboerderij De Beestenboel gaat dicht! Dat kan toch 
niet?! Ik kan niet geloven dat iedereen dit zomaar laat gebeuren. Het is tijd voor actie! Voordat het te laat is. Nu 
alleen nog een goed plan bedenken …

B                     Lee  nd  e  r      t     va      n         We  zel                                  A  c  h      te  rv      o  l  g      i  ng   i  n     de     w  i      l  d  e  r      n  i  s                                                                                               9-12      
Steven heeft een prijs gewonnen: een reis door de wildernis in Estland onder begeleiding van een professionele gids en een 
natuurfotograaf. Het blijkt dat ze niet alleen beren, wolven en lynxen tegenkomen. En Steven doet met behulp van zijn 
vrienden in Nederland een bijzondere ontdekking die het hele reisgezelschap in groot gevaar brengt... Steven probeert hulp te 
halen, maar wordt achtervolgd door de wildernis. Zal hij weten te ontsnappen? Intussen werkende vrienden in Nederland aan 
een oplossing. Het wordt een race tegen de klok...

B                     J      a      n     va      n   Wi  n  g      e  r      d  e  n                                   M      i  s  daa      d     r      o  n      d     h  e  t     W  T      C                                                                                                          10-  12  



Als Erik in de polder in het Alblasserbos rondzwerft, vindt hij ee n dode roofvogel. Net a ls hij hem opgepakt heeft, 
komt een grote man dreigend op hem af. 'Dus jij bent de dader', zegt hij grimmig. De man dreigt hem aan te geven. 
Ook Eriks vrienden Ad en Arend maken kennis met de boosaardige man. Al snel is duidelijk dat hij iets in zijn schild 
voert. Iets wat het daglicht niet kan verdragen. Erik gaat op onderzoek uit. Maar dat moet hij duur bekopen ...

A               C  o  r      ie  n     Ora      n  j      e                                             D      i  t     w  o  r      dt     h  e  t         e  rg      s  t  e   jaa      r   va      n     m      i  j      n   le  v      e  n                                                                           10-  14  
De ouders van Romy willen weg uit Amsterdam, om in het buitenland een Bed & Breakfast te beginnen. Tijdens de 
meivakantie gaan ze in Frankrijk op zoek naar de perfecte locatie. Een rampzalig plan! Romy wíl helemaal niet mee naar 
Frankrijk, en zeker niet om naar huizen te kijken. In plaats daarvan gaat ze met de trein naar haar opa in Haren, om hem 
te helpen in zijn tankstation. Maar het gaat niet zo goed met opa. Kan hij nog wel in zijn huis blijven wonen? Romy 
bedenkt een plan waarmee ze een verhuizing naar het buitenland kan voorkomen én haar opa kan  helpen.

A             R  i  na   e  n     Mar      i  a   M      o  le  n  aa      r                          O      n  t  d  e  kk  i  ng   i  n   K  ra      k  a      u                                                                                                             10-  12  
Spannend boek over de WOII. Het is vrijdagmiddag en meester Daniel deelt zijn plan met groep acht. Op de afscheidsavond 
belooft het een groot spektakel te worden en alle groepachters mogen hieraan hun bijdrage leveren. Lynn gaat na schooltijd 
snel naar huis. Daar wacht haar een grote verrassing. Oma nodigt Lynn uit voor een reisje naar Krakau, een grote stad in 
Polen. Lynn weet al snel waarover ze haar presentatie voor de afscheidsavond wil houden: Krakau in de Tweede 
Wereldoorlog. Eenmaal in Krakau beleven oma en Lynn allerlei avonturen en ontmoeten ze meneer Jacub die tijdens de 
afscheidsavond aanwezig wil zijn. Maar dat loopt anders dan gedacht …

A             Ro  l  a      nd   K  a      l  k  ma      n                                        B  e  d  r      ei  g      d                                                                                                                                    10+   
Sinds Seths vader een nieuw bedrijf begonnen is, wordt hij bedreigd. Maar daar blijft het niet bij. Ook Seth vindt een 
dreigbriefje in zijn schoollaatje en ’s nachts ontdekt hij een insluiper in de tuin. Elke dag brengt een beveiliger hem naar school. 
Na een poos is hij het zat om altijd bang te zijn. Samen met Else richt hij de VBB op: de voorkom-bedreigen-bende. Wie zit er 
achter de bedreigingen? En wat willen ze van zijn vader? Wat voor bedrijf heeft zijn vader eigenlijk? Zonder beveiliger gaan ze 
op onderzoek uit. Maar dan wordt Seth herkend...

A               E  e  u  w  o  u      d   K  o  o      l  m      ee  s                                  Le  u  g      e  np  ara      d  i  j      s                                                                                                                         10-  12  
Suk-hi, een Noord-Koreaans meisje van 14, vertelt thuis per ongeluk dat de vader van haar beste vriendin iets verkeerds heeft 
gezegd over de Grote Leider, de al overleden Kim Il-sung. Het is het begin van een ellendige lijdensweg. Suk-hi’s vriendin en 
haar familie worden opgesloten in een kamp. Niet veel later moet Suk-hi met haar ouders vluchten. De weg naar het ‘veilige’ 
China is lang, zwaar en levensgevaarlijk. Lukt het Suk-hi te ontsnappen of houdt het Leugenparadijs haar voor altijd gevangen?

B                     J      o  ha      n   Lee  f      l  a      ng                                           D      e     N  a      c  h      tw  a      c  h      t                                                                                                                        10-  12  
Sander, Rhodé en Michiel beginnen aan hun derde week vakantie in België. Ze mogen de camper op de 
parkeerplaats van fort Eben-Emael zetten. Dit tientallen jaren oude fort ligt vlakbij de grens met Nederland op korte 
afstand van Maastricht. Het drietal maakt kennis met Alain, de keurige eigenaar van een chique restaurant. Ook 
ontdekken ze dat er een geheime gang moet zijn die vanuit het fort naar Nederland leidt. Maar als ze hun tent 
enkele nachten op het grasveld bovenop het fort zetten, blijkt het daarbinnen geen zuivere koffie te zijn. Wat speelt 
zich in die donkere ruimtes af? Voordat het antwoord op die vraag duidelijk wordt, belanden ze in een spannende 
situatie ...

A               I  n  gr      i  d     M      e  d  e  m      a                                          H      u  i  ze     F  l  u  ite  k  r      u  i  d     &         ee  n     fa      n  t  a      s  ti  sch sc  h      o  o      l  k  am      p                                                             10-  12  
Op onze school gaan ze nooit op schoolkamp. Ik doe er natuurlijk alles aan om dat te veranderen. Ik maak een stappenplan 
om mijn doel te bereiken. En het lukt! We gaan met onze klas op kamp! We vertrekken op de fiets en we slapen in tenten 
en caravans. Het wordt het meest fantastische schoolkamp ooit. Maar er gebeuren ook weer vreemde dingen. Want wie is 
de vroege wandelaar die over onze zelfgemaakte camping loopt? En van wie is die krat die verstopt is in het bos? Hoe komt 
het hek bij de molen kapot? Ik wil de raadsels oplossen, allemaal …

B                     Ja  nn      e      k      e         van         Ree      n      e      n                        L      ood      s         m  e      t         ee      n         l      uch      t      j      e                                                                                                         10-      12  
Sam doet samen met zijn zus Sophie mee aan een onderzoek naar luchtkwaliteit. Niet ver van huis ziet hij een 
opvallende meting. Daar wil hij meer van weten! Sam en Sophie fietsen naar de plek van de meting en komen uit 
bij een oude loods vol verfblikken. De eigenaar van de loods is niet gediend van pottenkijker . Als Sam en Sophie 
nog een keer naar de loods gaan, raken ze verzeild in een adembenemend avontuur.
A             H  e      r      man         Wil      b      r      i      n      k                                       V      lam  m      ens      p      el                                                                                                            10-      12  
Voetje voor voetje schuifelt Sander over de richel. Rustig blijven, houdt hij zichzelf voor. Het voelt alsof de cilinder op zijn 
rug hem de diepte in wil trekken. Eén verkeerde beweging en hij tuimelt naar beneden.
Brandweer Apeldoorn krijgt te maken met verschillende explosies. Sander wil weten wie hier achter zit. Waarom zou 
iemand zulke dingen doen? Het lukt hem maar niet om dit te ontdekken. Dan ontmoet hij de dader op een levensgevaarlijke
plaats.



A             R  i  j      k   A  r      e  nds                                                 Ov      e  r de     s  t  r      ee  p                                                                                                                         10-  12  
Groep 8 krijgt les van stagejuf Nina, die de kinderen politieke partijen laat oprichten. Viktor en zijn vrienden hebben 
een geweldig plan bedacht. Als er een nieuwe jongen in de klas komt, wordt het ineens veel minder leuk.
Viktor is blij dat Lars hem met rust laat, maar dan komt hij erachter dat hun klasgenootje Mirjam door Lars wordt gepest. 
Hij moet een keuze maken: Mirjam in de steek laten of haar helpen. Maar wat zullen de gevolgen zijn als hij het voor haar 
opneemt? Als ze op schoolkamp gaan, wordt de sfeer steeds grimmiger. De meester en de juf besluiten dat het hoog tijd 
wordt voor een bijzonder spel. Wat zit er achter het pestgedrag van Lars? En kan het nog goedkomen in groep 8

A               R      o      l      a  n      d         K      a  l      k      man                                      O      n      li      n      e         b      e      d      r      ei      g      d                                                                                                               10+  

Else is blij met haar nieuwe laptop, maar na een dag gaat het al mis. Er verschijnt een rare melding en als Seth op OK 
klikt, doet de laptop niets meer. Else kan de toegang tot haar laptop alleen terugkrijgen als ze geld betaald. En zij is niet 
de enige die er last van heeft, want het virus verspreidt zich razendsnel door de stad. Seth en Else proberen erachter te
komen waar het virus vandaan komt. Hebben de nieuwe buren van Else er soms mee te maken? Dan staat er ineens 
politie voor het huis van Seth. Kunnen Seth en Else helpen om de dader te ontmaskeren?

B                     Ja  n      wille      m         B      li      j      do      r      p                                 Noodk      r      ee      t         u      i      t         h      e      t         r      e      g      e      n      w      ou      d                                                                                         9      -12  
De Amy, Eto en Hu met Hu's vader worden gevraagd om jeugd-ambassadeur te worden van het Wereld Natuur Fonds, hierbij 
hoort een reis naar Brazilië. Het is de bedoeling dat ze daar een film gaan maken tegen de illegale houtkap en de verwoesting 
van het regenwoud. Als ze goed erover nagedacht hebben reizen ze, samen met de filmcrew van Hu's vader en Gamba, de 
vader van Eto, af naar Brazilië. Daar blijkt lang niet iedereen blij te zijn met hun komst. Er zijn zelfs mensen die koste wat het 
kost willen voorkomen dat de nieuwe film er komt...

A               Anja Bout                                                           Brit geeft niet op                                                                                                              12+       
Brit heeft het niet makkelijk door de problemen thuis. Ze wordt verliefd op Ronald, maar het wordt niets tussen hen. Waarom 
zit het allemaal toch zo tegen? Ze móét gewoon even weg van alles. Dan krijgt ze de kans om op werkvakantie te gaan in de 
bergen. Yes! Dat is precies wat ze zoekt. Vol nieuwe energie reist Brit naar de Alpen. Ze gaat er aan het werk in een vakantiepark
en maakt nieuwe vrienden. Maar wat heeft Manfred voor bedoelingen? Na de zomer heeft Brit zin om aan haar nieuwe baan in 
een restaurant te beginnen. En gelukkig gaat het thuis eindelijk beter. Onverwachts zoekt Ronald weer contact. Daar zit Brit nu 
echt niet meer op te wachten. Maar dan krijgt ze spijt...

A             B  e  r      t     Wie  r      se  m      a                                           D      e     k  l  u  i  zen     va      n     de     T      it  a      n  i  c                                                                                                       12+   
Bijna 4000 meter diep op de oceaanbodem ligt de Titanic, het beroemde 'onzinkbare' schip dat op zijn eerste reis toch zonk. 
Aan boord waren veel rijke passagiers, en dus ook veel, heel veel juwelen, sieraden en geld. Tijdens vroegere expedities zijn al 
wel mooie voorwerpen gevonden, maar de twee grote geldkluizen die aan boord waren zaten daar niet bij. De steenrijke 
Amerikaanse zakenman Westbank denkt te weten waar die kluizen zijn. Hij organiseert een topgeheime tocht naar het 
scheepswrak. Het lijkt een interessante en vooral rustige reis te worden. maar er zijn meer kapers op de kust. Het wordt een 
expeditie die levens op het spel zet, erg spannend!

A               A  n  j      a Bo  u      t  -  M      o  n      te  a      u                                  D      a      t     maa      k   i  k     ze  l  f   we  l     u  i      t  !                                                                                                        12+   
Er zit een nieuwe jongen bij Maura in de klas: Milan. Sportief, blond haar, gebruinde huid, felblauwe ogen ... Maura 
valt als een blok voor hem. Dat ze meteen met Milan een opdracht voor school moet maken, is een fantastische kans 
om hem beter te leren kennen. Maura is verrast als ze merkt dat het wederzijds is. Voor ze het weet, heeft ze haar 
eerste date en is het dik aan tussen hen. Dat haar vriendinnen minder enthousiast zijn over haar relatie, wil ze niet 
horen. Die meiden zijn gewoon jaloers! Maura geniet van Milan en al het leuks wat die relatie haar brengt, maar ze 
ontdekt ook dat een relatie soms best lastig is: de band met die meiden is niet meer zo hecht als voorheen, en hoe 
moet ze omgaan met de dingen van Milan die ze wat minder leuk aan hem vindt, zoals het roken en erger nog: het 
drinken? Tijdens de vakantie in Zeeland gebeuren er heftige dingen. Maura zet de voors en tegens op een rijtje. Zijn 
de verschillen tussen Milan en haar te overbruggen, of is het toch tijd om er een punt achter te zetten?
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Op de eerste dag van de kerstvakantie hoort sportleraar Arie de Jager zijn voordeurbel. Op de stoep staat een hem volkomen 
onbekende man die juist heel veel van hem blijkt te weten. Hij is hoofd van een bijbelsmokkelorganisatie die bijbels naar 
Rusland smokkelt. Er is iets vreselijk mis gegaan en Arie, die vroeger bij de commando's gezeten heeft, wordt gevraagd te 
helpen op een levensgevaarlijke missie. Omdat er een leven en het voortbestaan van de smokkelroute op het spel staan zegt 
Arie toe. Nog dezelfde dag wordt hij boven Rusland gedropt. Maar al meteen gaat het hopeloos mis en volgt een 
adembenemende klopjacht door de wildernis en de straten van Leningrad. Niemand lijkt te vertrouwen. Een razend 
spannend verhaal van de eerste tot de laatste bladzijde, dat je in één adem uit zult lezen.


