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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Verlaten

Nachtvlucht

Gerard van Gemert,
uitgeverij Clavis

Eva Burgers,
uitgeverij Gloude

Rayan vindt een jampot met
briefjes erin. Het zijn briefjes van
een hardloper aan een meisje.
Niet mee bemoeien, denkt Rayan
eerst, maar als hij erachter komt
dat zijn pas overleden moeder
ermee te maken heeft gehad, wil
hij toch meer weten en gaat op
onderzoek uit. Dat is het begin van een avontuur, dat
niet zonder gevaar is. Spannende jeugdthriller in de
serie ‘Eilandgeheimen’.
Vanaf 12 jaar.

Spannende thriller, ook goed te
lezen voor jongeren die niet zo van
lezen houden. Het is het tweede
deel uit de serie ‘Rebel-mysterie’,
maar kan heel goed los gelezen
worden. De oom van Oliver uit de
vriendengroep is neergestoken en
met z’n allen besluiten ze om hem
te steunen en de dader te achterhalen, voordat er
meer gewonden vallen. Gaat het ze lukken?
Vanaf 13 jaar.

Bloot

Ontsnapt uit het slot

Jutta Nymphius,
uitgeverij Ploegsma

Lydia Rood,
uitgeverij Leopold

Makkelijk te lezen verhaal over
Amelie, die zich onzeker voelt over
haar lichaam. Maar als Kira bij haar
in de klas komt, verandert er veel.
Kira is een zelfverzekerd meisje
en ze helpt Amelie om wat meer
zelfvertrouwen te krijgen. Ze helpt
ook om in contact te komen met Elias, haar crush uit
een hogere klas. Amelie is superblij, tot het moment
waarop hij haar om pikante foto’s vraagt. Wat moet ze
doen? Vanaf 12 jaar.

Historisch verhaal dat heel beeldend is beschreven, je ziet meteen
voor je hoe het leven in de Middeleeuwen was. Hoofdpersoon is
Jorinde, een slimme meid die het
slot (kasteel) van haar vader erft.
Maar de Hertog wil dat slot graag
in handen krijgen. Hij sluit Jorinde
op in de kerker, kan zij ontsnappen?
Vanaf 13 jaar.

Vluchtweg
Goedele Ghijsen,
uitgeverij Davidsfonds Infodok
Miro, Nadesh en Jana zitten bij
elkaar in de klas. De eerste twee
zijn er later bijgekomen en Jana is
het populairste meisje in de groep.
Alle drie hebben ze hun geheimen,
zoals een nare thuissituatie en
een vluchtverleden. Ze voeren elk
hun eigen oorlog en door pesten komt dat tot uiting.
Heftig verhaal in korte hoofdstukken dat makkelijk te
lezen is. Vanaf 13 jaar.

Kop vol gruis
Erik Wouters,
uitgeverij Clavis
De hoofdpersoon van dit boek,
genaamd Dag, worstelt dagelijks
met zijn autisme. In zijn hoofd is
het nooit rustig en alles komt heel
heftig bij hem binnen; geluid, geur,
stof, licht, aanraking en gedachten.
Alles. Altijd. Door dit boek te lezen krijg je heel goed
beeld van iemand die autisme heeft. Hoe reageert
Dag op familie en vrienden en op het schoolleven?
Het boek leest vrij vlot, de hoofdstukken zijn kort en is
geschikt voor iedereen vanaf 14 jaar.

Het meisje dat door
India fietste
Aletta André,
uitgeverij Luitingh-Sijthofft

om hem weer thuis te brengen. Tijdens die tocht
leert ze veel over zichzelf en de Indiase cultuur. Heel
boeiend boek over een moedig en volhardend meisje.
Vanaf 15 jaar.

De laatste uren van
Josephine Donkers
Danielle Bakhuis,
uitgeverij Best of YA|XS
Spannend verhaal over de meiden
Lucy, Isolde en Josephine die samen
op vakantie zijn in Spanje. Dan
wordt het levenloze lichaam van
Josephine gevonden, onderaan een
klif. Lucy en Isolde worden verhoord
door de politie, maar zij vertellen
ieder een ander verhaal. Wat is er nou echt gebeurd?
Niet al te dik, makkelijk te lezen boek dat leest als een
trein. Vanaf 15 jaar.

De rest van ons leven
Els Beerten,
uitgeverij Querido
Heb je invloed op hoe je leven verloopt? Het wordt de Italiaanse jongen Fredo wel lastig gemaakt. Na
de eerste wereldoorlog emigreert
hij met zijn vader naar Engeland
en leeft een mooi leven. Tot de
tweede wereldoorlog aan breekt,
want dan zijn Italiaanse mensen
opeens ‘staatsgevaarlijk’. Fredo
vlucht terug naar Italië en probeert daar een leven op
te bouwen, maar dat gaat niet makkelijk. Een bijzonder boek met mooi taalgebruik dat je een andere kant
van de oorlog laat zien. Vanaf 15 jaar.

Je gelooft het niet, maar dit verhaal
is echt gebeurd! Als de 15-jarige Jyoti
naar het noorden van India gaat om
voor haar gewonde vader in
de stad te zorgen, breekt de coronacrisis uit
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en moeten ze in lockdown. Van hun laatste
geld koopt Jyoti’s familie voor haar een fiets en
ze fietst 1000 km (!) met haar vader achterop,
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