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Wat je zegt zie je zelf 

Ellendig, zo voelt de zeventienjarige Marscha zich als ze voor een 
vakantie van drie weken met haar ouders en broertje op camping 
Le Tournesol aankomt. Haar eetstoornis reist namelijk gewoon met 
haar mee. Hoewel ze dolgraag het normale leven wil oppakken, 
blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. De hele dag door wordt 
ze geconfronteerd met haar angsten en onzekerheden. Al snel leert 
Marscha de vrolijke, aantrekkelijke Ruben kennen, die op de 
camping werkt. Hij lijkt alles te zijn wat zij niet is. Maar ook Ruben 
blijkt zo zijn problemen te hebben. Brengt dit hen dichter bij elkaar 
of maakt het alles juist nog moeilijker? 

Een aangrijpende maar hoopvolle, met veel inlevingsvermogen 
geschreven youngadultroman, waarin een meisje met een 
eetstoornis een emotionele zomervakantie beleeft. 

  

  

De stilte zegt genoeg 

Hoe ga je verder als je leven stilstaat? Sinds het overlijden van 
haar moeder is de zeventienjarige Tara erg in zichzelf gekeerd. 
Tot ze op een kampeervakantie de vijfjarige Eva ontmoet. Meteen 
is er een klik tussen de twee, doordat ze elkaar woordeloos 
aanvoelen. Maar Tara moet niets hebben van Eva’s 
negentienjarige broer Thom. Hij is lief voor zijn familie, maar lijkt 
een geheim bij zich te dragen. Wat verzwijgt hij? 

en emotionele young adult waarin iedereen op zijn eigen manier 
omgaat met verlies. 
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Steen voor steen 

De zeventienjarige Iris heeft al heel wat meegemaakt. Sinds een 
aantal jaar woont ze in een pleeggezin, maar de zomers brengt ze 
met haar opa en oma door op camping Le Tournesol. Wanneer ze 
daar noodgedwongen het personeelsappartement moet delen met 
de negentienjarige Maduro, lijkt hij erop gebrand te zijn haar 
muren neer te halen, iets waar Iris absoluut niet van is gediend. Er 
zit dus maar een ding op: terugslaan. 

Een eigentijdse roman over jezelf afsluiten en jezelf openstellen. 
Over muren opbouwen en muren afbreken.  
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Zwarte koffie, macchiato & takkenthee 

Sara leeft een gelukkig leventje met haar man Stef en twee 
dochtertjes Jenna en Liv. Sinds kort heeft ze ook nog eens een leuk 
baantje in de Bagels & Beans van haar beste vriendin Marit. Kortom, 
het leven lacht haar toe. Maar toch bekruipt haar soms een 
onbestemd gevoel. Steeds vaker maakt Stef opmerkingen waardoor 
ze zich onzeker gaat voelen en probeert hem zoveel mogelijk 
tegemoet te komen. Tot haar duidelijk wordt dat zij de enige is die 
bereid is te vechten voor hun huwelijk. Sara belandt in een 
rollercoaster aan emoties. Haar wereld staat volledig op z’n kop… 
net als haar woonkamer, wanneer op een ochtend blijkt dat 
Sinterklaas niet alleen voor haar dochters is langs geweest en ze op 
een wel heel ludieke manier op een blinddate wordt gevraagd. Is dit 
het werk van Stef? Of van die sexy Macchiato-man die duidelijk een 
oogje op haar heeft? 
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Bagels en een bakkie troost 

Lange tijd heeft Marit iedereen uit haar omgeving, maar vooral 
zichzelf, voorgehouden dat ze perfect gelukkig is als vrijgezel en 
het prima redt in haar eentje. Ze heeft genoeg levenservaring 
opgedaan om te weten dat ze geen relatie wil en is gewend voor 
zichzelf te zorgen. Trouwens, ze heeft haar handen vol sinds ze 
vier jaar geleden na het overlijden van haar ouders hun zaak én de 
opvoeding van haar inmiddels zeventienjarige broer Manuel heeft 
overgenomen. 
Toch voelt ze zich de laatste tijd rusteloos en begint ze aan van 
alles te twijfelen. Doet ze het wel goed met Manuel? Wat wil ze 
verder met haar leven? 
Wanneer ze tijdens een avondje stappen dan ook nog eens wordt 
geconfronteerd met haar ex, besluit ze meer nodig te hebben dan 
het gebruikelijke bakkie troost dat ze normaal gesproken in haar 
Bagels & Beans vestiging aan haar klanten serveert. Gelukkig vindt 

ze een tequilamaatje. Alleen blijkt hij het uiteindelijk niet gemakkelijker te maken voor haar… 
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