
Jaloers 

Annette van ’t Hull
Uitgeverij Kluitman

Andra is enorm toe aan vakantie, 
want het afgelopen schooljaar in 
2 havo was buffelen. Nu mag ze 
drie hele weken met haar beste 
vriendin Selina mee op vakantie 
naar Italië! Maar dan komt er een 
kink in de kabel. Niet alleen gaat 
er opeens ook een klasgenoot van 

Selina mee, maar ook het vriendje van Selina’s zus. Dat 
is een flinke tegenvaller voor  
Andra, die zichzelf al over het strand zag paraderen 
met Selina, beiden in dezelfde bikini. Ze heeft helemaal 
geen zin in om met die hele meute op te trekken. Zou 
het allemaal goedkomen, of komt er een breuk tussen 
Selina en Andra? Herkenbaar verhaal over vertrouwen, 
verraad en vriendschap. Vanaf 13 jaar.  

Twee fonkelrode 
sterren in de blinkend 
witte sneeuw

Davide Morisinotto
Uitgeverij Baeckens Books

Hoe was het in Rusland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog? Daarover 
is onder jongeren in Nederland 

weinig bekend. Met dit bijzondere boek kom je dat 
helemaal te weten. De informatie is in schriftvorm  

geschreven door de twee hoofdpersonen. Zo kom je 
snel in het verhaal en leest het best vlot. De tweeling 
Nadja en Viktor worden op kindertransport gezet. 
Door een fout komen ze niet bij elkaar te zitten. Via 
schriften schrijven ze elkaar wat ze meemaken. Deze 
schrijfsels worden door kolonel Smirnov van de Russche 
staats politie gelezen. Hij oordeelt uiteindelijk of Nadja 
en Victor vijanden van Rusland zijn en of ze veroordeeld 
worden. Vanaf 12 jaar. 
 

Quotum : Project Z

Marloes Morshuis
Uitgeverij Lemniscaat

Er moeten mensen verdwijnen, 
want de aarde is te vol. Dat heeft 
de Wereldraad besloten, omdat 
die het anders niet meer veilig 
vindt en vreest voor oorlog. De 
Euro-Unie bedenkt een plan 
om aan de juiste hoeveelheid 
mensen te komen: een groep 
mensen moet slinken door zo min mogelijk gas, water 
en elektriciteit te gebruiken. Ook het gezin van Axel 
en Tommy moeten in de slinkstand. Ze krijgen minder 
eten, moeten vieze klussen opknappen en worden niet 
meer serieus genomen. Echt spannend en akelig wordt 
het als de ouders van de jongens worden opgepakt 
en hun zonen op de vlucht moeten. Een bloedstollend 
verhaal dat zich afspeelt in de toekomst. Vanaf 12 jaar.  
 

Lekker chillen doe je met een boek. In de 
bibliotheek vind je kasten vol. Er zit
altijd wel een verhaal voor jou tussen.
Superspannend. Razend romantisch.

Volkomen maf. De boekengasten
maakten alvast een selectie

voor je.
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Supernerd of 
topmodel?

Tessa Schram
Uitgeverij Moon

Vanaf de eerste bladzijde pakt 
dit boek je vast om niet meer los 
te laten! Vita Vlek is de hoofd-
persoon en de titel en haar 
naam verraden het al een 
beetje: Vita is nerd, supernerd! 
Als haar vriendin Emma haar 
opgeeft voor een het televisie-

programma ‘Top Model’ denkt Vita dat het een grap is. 
Maar het blijkt bloedserieus. Vita is heel erg onzeker 
over zichzelf, maar uiteindelijk gaat ze naar de auditie. 
Vanaf dat moment blijkt ze meer lef te hebben dan ze 
zelf ooit had gedacht. Heerlijk meidenboek om in weg 
te zwijmelen. Vanaf 12 jaar. 

 

Dit mag niemand 
weten

Martine Kamphuis
Uitgeverij Ploegsma 

Als Wouter door klasgenoot Iris 
wordt benaderd is hij eerst op zijn 
hoede. Vindt Iris hem echt leuk of 
is het nep? Het is uit met Renske 
en Wouter voelt zich bij Iris op 
zijn gemak. Als lezer heb je in de 
gaten dat het toch de verkeerde 

kant opgaat. Iris zegt dat ze wordt lastig gevallen door 
haar stiefvader Gijs. Ze spant Wouter voor haar 
karretje en door een drastische actie belandt hij in de 
cel! Dit spannende verhaal pakt je meteen vanaf de 
eerste bladzijde. De personen vertellen steeds hun 
deel van het verhaal, met hun naam erboven. Als je 
eenmaal begonnen bent kun je dit boek niet meer 
wegleggen. Vanaf 13 jaar. 
 

De ballade  
van slangen 
en zangvogels

Suzanne Collins
Uitgeverij Van Goor

Een welkome aanvulling 
voor wie de drie delen van 
‘De Hongerspelen’ heeft gelezen: 
deze voorloper van die serie. 
Het verhaal speelt zich 60 jaar 
eerder af en wordt verteld vanuit 
Coriolanus Snow (inderdaad, die later president zal 
worden). Hij is mentor van een tribuut tijdens de 
tiende editie van de Hongerspelen. Het verhaal gaat 
over hoe de Hongerspelen zijn ontstaan en hoe het 
leven van Coriolanus verloopt. Het gaat ook over 
mensen en hoe ze veranderen als het oorlog is. Blijf je 
delen of kies je uiteindelijk voor jezelf? Vanaf 15 jaar. 

De ijzige verloofde

Christelle Dabos
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff 

Eerste deel uit de serie ‘De Spiegel-
passante’. Ophelia is een jonge 
vrouw op de zwevende ark Anima 
(te zien op de voorkant van het 
boek). Ze heeft bijzondere gaven: 
met haar handen kan ze voelen uit 
welke tijd voorwerpen komen en 
van wie ze geweest zijn. En ze kan 
reizen door spiegels. Op Anima kent iedereen elkaar en 
is vriendelijk. Het leven van Ophelia kabbelt eigenlijk 
een beetje door, tot ze wordt uitgehuwelijkt aan de 
ijzige Thorn die op de zwevende ark ‘Pool’ woont. 
Ophelia moet verhuizen en komt erachter dat mensen 
ook heel anders kunnen zijn. Op Pool zijn mensen 
vijandig, jaloers en achterdochtig. Mooi fantasievol 
verhaal met veel wendingen en mysteries. 
Vanaf 15 jaar. 

© 2020 Probiblio. Deze uitgave is ontwikkeld door Probiblio en verkrijgbaar via je lokale bibliotheek. 
Het overnemen van artikelen of delen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Probiblio levert schending van het auteursrecht op.

WINTER 2020


