
De prins en de 
naaister 

Jen Wang, 
uitgeverij Van Goor
Dit bijzondere stripverhaal speelt 
zich af in Parijs aan het einde 
van de negentiende eeuw. Prins 
Sebastian is op zoek naar een 
bruid. Nou ja, hij eigenlijk niet, 
vooral zijn ouders zijn op zoek 

voor hem. Zij willen graag dat hij trouwt met een 
geschikt meisje. Zij weten niet dat Sebastian er in de 
nachtelijke uren een heel ander leven op nahoudt. Dan 
gaat hij namelijk op pad in de meest prachtige jurken 
en pruiken. De naaister die voor Sebastian de jurken 
maakt is erg blij dat ze voor hem haar creaties mag 
maken, maar dit geheim kan ze nooit vertellen. Dat 
zou een ramp zijn voor het leven van Sebastian. Maar 
de naaister wil ooit een beroemd modeontwerpster 
worden… Hoelang kan ze loyaal blijven aan de prins? 
Strip met manga-achtige tekeningen met een mooi 
verhaal. Vanaf 12 jaar. 

Woeker

Kenneth Oppel, 
uitgeverij Condor

Anaya, Petra en Seth hebben alle 
drie iets gemeen, ze hebben alle 
drie iets speciaals. Anaya heeft 
een allergie voor zo’n beetje alles, 
Petra heeft een waterallergie en 
Seth heeft aparte littekens op 

zijn armen. Apart van elkaar proberen zo normaal 
 mogelijk te leven met hun problemen. Tot het moment 
dat het opeens hard  begint te regenen en uit het niets 
overal zwarte  planten en gras tevoorschijn komen. In 
tegenstelling tot andere mensen in hun buurt hebben 
deze drie tieners juist geen last van de overwoekerende 
planten. Naast het idee dat er een geheim moet zijn 
dat hen bindt gaan ze ook het avontuur aan om deze 
planten invasie te stoppen. Dit spannende en fantasie-
volle verhaal laat je niet los totdat het uit is. Een echte 
sciencefiction-aanrader! Vanaf 12 jaar.  
 

Ik ga weg
Dolf Verroen,
uitgeverij Leopold

De schrijver van dit boek sprak 
eens met brugklasleerlingen en 
een meisje vroeg hem: ‘Kunt u 
ook eens schrijven over lastige 
 ouders?’. Zo werd dit boek  geboren. 
Er staan vijftig korte verhalen 
in  beschreven van verschillende 
tieners, uit allerlei gezinnen. Die pubers vertellen 
hoe ze  omgaan met verliefdheid, dik zijn, gescheiden 
ouders en school prestaties - dingen die iedereen van 
die  leeftijd  bekend zullen voorkomen. Soms staat het 
iets  verder van je af en soms zul je het idee hebben dat 
ze jou  hebben geïnterviewd. Met kleine zwart-witte 
 tekeningen is dit een makkelijk te lezen boek dat je 
misschien aan het denken zet. Vanaf 13 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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Undercover

Eva Burgers, 
uitgeverij Kluitman

Amy woont samen met haar 
moeder. Haar vader is een tijd 
geleden weggegaan en zij en haar 
moeder moeten nog erg wennen 
aan de nieuwe situatie. Amy 
heeft een vriendje Ivar en ze heeft 
een baantje bij een restaurant. Als 

ze na een avond werken naar huis fietst ziet ze Ivar op 
straat. Wat doet hij bij haar buren in de straat? Als ze 
de volgende dag in het nieuws hoort dat er een moord 
is gepleegd bij dat huis slaat de schrik haar om het 
hart. Is Ivar in staat om een moord te plegen? Ze gaat 
samen met haar vriend Boris op onderzoek uit.  
Niet al te dik spannend boekje dat lekker wegleest. 
Vanaf 13 jaar.  

De tunnel

Anna Woltz, 
uitgeverij Querido

Londen, 1940. Ella, 14-jaar en heeft 
net polio overleefd. Maar nu is het 
oorlog. Elke nacht vallen er veel 
bommen die Londen verwoesten. 
Veel inwoners van Londen 
 gebruiken de ondergrondse als 
schuilplaats tegen de bombarde-

menten. Vier jongeren in dit verhaal ontmoeten elkaar 
in de tunnel, met elk hun eigen verhaal. Ella heeft 
polio gehad en heeft last van de ziekte en de nasleep. 
De knappe Jay lijkt alles aan te kunnen en is schijnbaar 
onverwoestbaar. Quinn wil later als verpleegkundige 
gaan werken en als vierde is er Robbie, die hun leven in 
gevaar brengt. Met op de achtergrond de bommen 
kom je veel te weten over de angsten van de jongeren 
en hun verwachtingen voor als alles straks weer 
gewoon is. Machtig verhaal met verschillende verhaal-
lijnen dat je nog lang zult bijblijven. Vanaf 13 jaar. 

 

Toen ik de sterkste 
was

Jason Reynolds, 
uitgeverij Blossom Books

Ali woont samen met zijn moeder 
en zusje in een van de armere 
wijken van New York. Er is veel 
armoede en criminaliteit in de 
buurt maar door de liefdevolle 
opvoeding van moeder Doris 
blijven Ali en zusje Jazz op het rechte pad. Ali is een 
sympathieke jongen waar je alleen maar respect voor 
kunt hebben. De broers Noodles en Needles wonen 
ook in deze buurt en Noodles heeft moeite om uit de 
problemen te blijven, maar Ali helpt hem steeds 
opnieuw. Zijn broer Needles heeft het syndroom van 
Gilles de la Tourette dat voor de buitenwereld soms 
moeilijk te begrijpen is. Tussen de broers zorgt het 
voor irritatie. Zo erg zelfs, dat Noodles zijn broer niet 
helpt als het erop aankomt. Ali moet weer een 
reddings poging doen, maar voor hem is de maat vol. 
Geeft een goede inkijk van het leven in de rauwe 
Amerikaanse achterbuurten. Vanaf 15 jaar. 

Mary John

Ana Pessoa, 
uitgeverij Querido
 
Voor wie dit jaar toch nog even 
niet naar het buitenland op 
vakantie gaat maar die wel weg wil 
dromen in Portugese sferen is dit 
boek heel erg geschikt. Het is een 
lange brief van Mary John aan haar 
buurjongen Julio waarin ze schrijft hoe ze vroeger 
samen speelden en vrienden werden. Hoe die vriend-
schap bedreigt werd door de komst van de knappe 
Liliana en dat zelfs de verhuizing naar andere stad er 
niet voor zorgde dat hij uit haar hoofd verdween. Ze 
vertelt hoe haar leven verder gaat en hoe stapje voor 
stapje Daniel haar wereld binnen wandelt… die 
langzaam de plek van Julio inneemt. Bijzonder boek 
met veel spreektaal (in donkerblauw!) met af en toe 
een tekening. Gevoelig en mooi boek. Vanaf 15 jaar. 
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