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Back to school
School is weer begonnen en dus is Biebnieuws ook weer terug!
We hopen dat jullie weer helemaal uitgerust zijn en vol goede
moed gaan beginnen aan het nieuwe schooljaar.
In deze editie van Biebnieuws praten we jullie bij over onze
manga-collectie, over nieuwe Engelstalige boeken en over onze
winactie tijdens de Boekenweek van Jongeren
Veel leesplezier toegewenst.
Tessa en Guus

Het boek achter de film / serie:
'Stranger Things'

Voor de Demogorgon... voor de Mind Flayer... had angst een
bekend gezicht.
De wereld is aan het veranderen en Terry Ives wil meer dan
alleen toekijken. Wanneer ze hoort over een
overheidsexperiment in het kleine stadje Hawkins, meldt ze zich
aan als proefpersoon voor een project met codenaam MKULTRA.
Onopvallende busjes, een afgelegen lab in de bossen... en een
mysterie dat de jonge, rusteloze Terry wil ontrafelen. Maar
achter de muren van het lab - en achter de indringende blik van
dr. Martin Brenner - schuilt een complot dat groter is dan Terry
had kunnen bedenken. Om dat te onthullen heeft ze de hulp nodig van een meisje dat geen naam
heeft, maar een nummer: 008.
Stranger Things is razend populair en een van de best bekeken series van Netflix allertijden.
Met het laatste seizoen op komst vonden ze het tijd voor een boek over de serie.
En niet over de serie zelf, maar juist over de verhalen die zich afspeelden vóór de serie.
Bekijk hieronder de trailer van de film en check de link beneden voor het boek 'Verwante geesten'.

Klik hier om 'Verwante Geesten' bij de Bibliotheek te reserveren.
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)
Ik ken jouw geheim
Tweedeklassers Owen, Gemma, Ally en Todd krijgen een verontrustend
bericht: iemand dreigt hun geheimen te onthullen. Ze moeten
samenwerken om de opdrachten van de afperser uit te voeren, en om
erachter te komen wie hen chanteert.
Auteur: Daphne Benedis-Grab
Pagina’s: 272

Leeftijd: vanaf 13 jaar

De school van goed en kwaad
De mooie Sophie en de cynische Agatha worden ontvoerd om te worden
opgeleid tot sprookjesfiguren op de School van Goed en Kwaad. Maar er
gaat iets fout: Sophie komt terecht bij de slechteriken, terwijl Agatha
tussen de suikerzoete prinsessen zit. Hoe lossen ze dit op?
(Tevens als film op Netflix)
Auteur: Soman Chainani
Pagina’s: 429
Leeftijd: vanaf 13 jaar

Shame on you
Een vriendengroep sluipt een vakantiehuisje binnen, maar hun
ontspannen weekend verandert in een nachtmerrie als er iemand uit is
op wraak en ontsnappen onmogelijk is…
Auteur: Margje Woodrow
Pagina’s: 207
Leeftijd: vanaf 13 jaar
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Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)
Unwritable
Abbigail sluit zich aan bij verzetsgroep Monte Carlo, die ongelijkheid
bestrijdt ongelijkheid in New Orleans in de jaren dertig. Abbigail houdt
haar identiteit geheim want haar gewelddadige vader had een groot
bedrijf en werd gehaat door zijn arbeiders. Het leven als verzetsstrijder is
opwindend, en de knappe Jae maakt alles nog spannender.

Auteur: Lotte van den Noort
Pagina’s: 355
Leeftijd: vanaf 15 jaar

Gentleman-inbreker Arsène Lupin
Vergeet de Netflix serie Lupin. Hoe grappig ook, het heeft weinig van
doen met de originele gentleman-dief. Deze werd geschapen door de
Franse schrijver Maurice Leblanc. Deze graphic novel vertelt de avonturen
van Arsène Lupin die een aantal spectaculaire inbraken pleegt en
vervolgens steeds weer op sluwe wĳze aan de politie weet te ontsnappen.
Auteur: Maurice Leblanc
Pagina’s: 151
Leeftijd: vanaf 15 jaar

De nacht dat de zon scheen
De wereld valt uit elkaar. Jij kunt haar redden. Wat zou jij doen?
Zephyre leeft een ongewoon leven, in een klein ziekenhuis omringd door
bos. De wereld zoals wij die kennen, is uit elkaar gevallen door de
Basalten crisis. Commerciële bedrijven hebben de plek van de overheid
ingenomen. De disruptie heeft gevolgen op meerdere lagen: zo zijn er
geheime afspraken tussen de mens en goden die niet meer nageleefd
worden. Voordat de wereld afscheurt en de mensen na hun dood niet
meer kunnen sterven, heeft Zephyre de taak dit te voorkomen.
Auteur: Valérie Docters Verswijveren
Pagina’s: 433
Leeftijd: vanaf 15 jaar
SEPTEMBER 2022
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New arrivals
The girl who lost a leopard
Selvi is a wild child who loves climbing in the beautiful mountains
behind her home. She is often joined by Lokka, a leopard with a beautiful
coat and huge golden eyes. When hunters come for Lokka, Selvi is
determined to fight. But what can she do against such powerful
enemies? Turn to her friends, of course! Now they just need the perfect
plan…

Author: Nizrana Farook
Pages: 203

Reading age: 11+ years

The case of the left-handed lady
While hiding from her famous brother, Sherlock Holmes, Enola Holmes
stumbles upon drawings in her temporary home that were created by
the missing Lady Cecily, forcing Enola to leave the safety of her residence
and hit the dangerous streets in order to pursue the clues and track
down the culprit involved in Lady Cecily's disappearance.
Author: Enola Holmes
Pages: 180
Reading age: 12+ years

Not my problem
Aideen has plenty of problems she can’t fix. Her best (and only) friend is
pulling away. Her mother’s drinking problem is a constant concern. She’s
even running out of outlandish diseases to fake so she can skip PE.
But when Aideen stumbles on her nemesis, overachiever Meabh
Kowalski, in the midst of a full-blown meltdown, she sees a problem that
—unlike her own disaster of a life—seems refreshingly easy to solve.
Meabh is desperate to escape her crushing pile of extracurriculars.
Aideen volunteers to help. By pushing Meabh down the stairs...
Author: Ciara Smyth
Pages: 391
Reading age: 15+ years
SEPTEMBER 2022
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Manga
Sinds kort hebben we ein-de-lijk manga in onze collectie toe
kunnen voegen. Manga is de Japanse variant van wat wij
stripverhalen noemen.
Binnen de Japanse cultuur hebben manga's een belangrijkere
positie dan strips binnen onze westerse cultuur. De manga
wordt gerespecteerd als een kunstvorm of zelfs een vorm van
populaire literatuur. Hij wordt dus niet, zoals in het Westen,
voornamelijk voor kinderen geschreven. Het aanbod is enorm
groot en dus ook zeker niet alleen voor kinderen.
Tot nu toe hebben we de volgende titels/series in onze collectie:
- The promised Neverland
- My Hero Academia
- One Piece
Het blijft in Nederland nog steeds erg lastig om via onze vaste kanalen aan manga te komen.
Toch doen we ons uiterste best om meer manga in onze collectie te krijgen en hiermee in jullie
vraag te voorzien. Mochten jullie nog tips hebben qua titels of series dan kunnen jullie deze
mailen naar: ebosch@bibliotheekvenlo.nl
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Shut up and write
Shut up and write is een gratis evenement bij de Bibliotheek Venlo
waar je, zonder afleidingen, tot laat op de avond kan blokken voor
je toetsen, examens of werkstuk. Voor snacks en drinken wordt
gezorgd en je kan tegelijkertijd andere studiegenoten ontmoeten.
De avond start om 18:00 en je bent tot 23:55 welkom.
Dus zoek je nog een rustig plekje om je goed voor te kunnen
bereiden op je toetsen? Klik dan op deze link en meld je aan!

Wat is jouw favoriete boek?
Yes, de Boekenweek van Jongeren begint 16 september!
Dé week voor alle @bookaddicts, @booklovers, @bookhoppers,
@incrediblebookwurms en welke naam jij jezelf ook wilt geven.
En om deze week te vieren hebben we een leuke winactie bij de
Bibliotheek Venlo.
Deel met ons jouw favoriete jongerenboek en breng van 16 tot en
met 30 september jouw stem uit. Dat is een win-win situatie, want
zo weten wij welke boeken jij graag in onze collectie ziet én maak jij
kans op een van de twee tegoedbonnen van Koops ter waarde van
€10,00.

Jongerenhoek Stadsbibliotheek
16-30 september
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Boekenweek van Jongeren - 3PAK
16 t/m 25 september is de Boekenweek van Jongeren.
Tijdens deze week wordt het 'Beste boek voor jongeren 2022'
bekend gemaakt.
Ook dit jaar komt er weer een super vette geschenkbundel met
korte verhalen van drie topauteurs.
Tijdens de Boekenweek van Jongeren kun je het 3PAK boek
GRATIS ophalen bij ons in de Bibliotheek!
De schrijvers voor 3PAK 2022 zijn:

Daan Heerma van Voss debuteerde in 2010 met de roman Een zondagsman.
A.F.Th. van der Heijden noemde hem een van de grootste literaire talenten
van het land. In 2020 verscheen Coronakronieken. Zijn nieuwste boek is het
autobiografische De bange mens.

Chinouk Thijssen schrijft Young Adult-thrillers voor 14+. Truth or Dance stond
op de shortlist voor Young Adult-boek van het jaar en Break a Leg won Beste
Young Adult Nederlandstalig. Als ze niet schrijft, bezoekt ze jongeren op
scholen.

Gershwin Bonevacia is dichter en spokenwordartiest. Tot januari 2022 was
hij stadsdichter van Amsterdam en schreef hij maandelijks een gedicht in
Het Parool. In 2021 verscheen bij Das Mag zijn dichtbundel Toen ik klein was,
was ik niet bang.

Veel leesplezier toegewenst!
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