
Geest

Daan Remmerts de Vries, 
Uitgeverij Querido

Jochem is veertien jaar en woont 
met zijn ouders in Amsterdam. 
Hij leeft het leven zoals veel 
jongeren van zijn leeftijd; naar 
school gaan, gamen en rondhan-
gen met vrienden in het park. 
Daarbij is zijn telefoon een on-
misbaar item. Het gamen gaat 

een steeds grotere rol spelen in zijn leven, daarmee 
ontvlucht hij de stress van zijn mindere prestaties op 
school. Maar ook ontwijkt hij hiermee de spanningen 
thuis, die ontstaan zijn na het overlijden van zijn zus. 
Eigenlijk glijdt hij steeds verder af en helpen bijlessen 
maar tijdelijk. Totdat hij met zijn ouders emigreert 
naar Schotland, naar een plek waar geen wifi is en zijn 
telefoon nauwelijks bereik heeft. Jochem wordt gek! 
Kan hij overleven zonder contact met zijn vrienden?

Het boek van stof

Philip Pullman,  
Uitgeverij Prometheus

Als je al bekend bent met de  
‘Noorderlicht-serie’ dan is dat han-
dig, maar het is niet per sé nodig 
om die boeken gelezen te hebben. 
Malcolm is een elfjarige jongen 
die in de herberg van zijn ouders 

werkt. Mensen in dit verhaal hebben ‘deamons’, een 
soort verlengstuk van hun karakter. Malcolm gaat veel 
om met de nonnen van het klooster in de buurt en 
zo hoort hij dat daar een baby verzorgd wordt. Haar 
naam is Lyra en niet alleen Malcolm maar ook anderen 
zijn in de baby geïnteresseerd, waaronder mensen die 
kwaad in de zin hebben. Malcolm blijkt een slimme 
en dappere jongen en hij probeert er alles aan te doen 
om te voorkomen dat baby Lyra iets overkomt. Voor 
liefhebbers van fantasy-verhalen is dit een boek dat je 
niet snel weglegt! Vanaf 12 jaar. 
  

Vluchteling

Alan Gratz,  
Uitgeverij Kluitman

Josef, Isabel en Mahmoud zijn alle 
drie vluchteling. Jaar 1938: Josef is 
een joodse jongen van twaalf die 
met zijn ouders en zusje Duitsland 
wil ontvluchten door naar Cuba 
te varen. Jaar 1994: Isabel is een 
Cubaans meisje en wil met haar  
familie naar Amerika om uit de 
slechte leefomstandigheden van Cuba te ontsnappen. 
En dan heb je nog vandaag de dag: Mahmoud uit Syrië 
vlucht weg van de oorlog in zijn vaderland. Je leest 
hun leven, hoe het begon, welke angsten ze hebben 
moeten doorstaan en welke ellende er onderweg op 
hun pad kwam. Het zijn heftige verhalen, die zijn 
gebeurd maar ook nog steeds plaatsvinden. Een goed 
boek om je in te leven in het leven van een vluchteling, 
op zoek naar een betere toekomst. Vanaf 12 jaar. 
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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.



Mission  
impossible

Caja Cazemier,  
Uitgeverij Ploegsma

Vince en Mara zijn dolverliefd 
op elkaar en willen niets liever 
dan bij elkaar zijn. Dat is lastig 
voor Vince, hij zorgt namelijk 
voor zijn moeder die aan een 
ernstige ziekte lijdt. Als hij en 
Mara elkaar beter leren kennen, 

vormen de ziekte van zijn moeder, maar ook de andere 
leefwijze van Mara ervoor dat ze beiden gaan twijfe-
len. Door dit boek ervaar je hoe het moet zijn om te 
leven met een ernstig zieke moeder. Ook zie je hoe 
Vince en Mara twijfelen over het doorzetten van hun 
relatie, maar dat ze allebei willen dat het lukt. Het 
verhaal leest makkelijk weg door de spreektaal die erin 
wordt gebruikt. Vanaf 13 jaar.
 

YouTube 100

Uitgeverij FC Klap

Dit boek bevat de, je raadt 
het al, honderd beste 
YouTubers van Nederland. 
De toplijst is bepaald door 
de meest bekeken YouTube 
kanalen te beoordelen op 
aantal views, abonnees en 

kwaliteit van de afleveringen. Een vakkundige jury 
heeft de kanalen daarnaast beoordeeld op humor.  
Bij elke Youtuber staan weetjes vermeld, bijvoorbeeld 
wanneer hij of zij gestart is, wat hem/haar zo  
speciaal maakt en onder meer zijn/haar favoriete 
kleur, eten en vakantieland. De informatie staat heel 
overzichtelijk in kleine blokjes met één of meerdere 
foto’s. Wie is volgens jou de nummer één?  
Vanaf 10 t/m 18 jaar. 

Otis

Martijn Niemeijer, 
Uitgeverij Leopold

Otis is 17 en woont samen met 
zijn moeder in een grote flat in 
de stad. Daar is niks mee mis,  
zou je denken. Maar zijn vader is 
overleden en zijn moeder is 
allesbehalve lief en betrokken.  
Bij zijn ontdekkingstocht in de 
flat komt hij een driejarig meisje 
tegen, Nuru. Ze is achtergelaten 
door haar ouders en Otis kan niet anders dan haar 
meenemen. Hij gaat op zoek naar haar ouders, maar 
die laten zich niet vinden. Dus zit er niets anders op 
dan zelf voor het kleine meisje te gaan zorgen. Maar 
dat valt niet mee! Vanaf 15 jaar. 

Escape room

Maren Stoffels,  
Uitgeverij Leopold

Ben jij al eens in een escape 
room geweest? Voor de 
niet-kenners: dat is een ruimte 
waar je met een aantal mensen 
wordt opgesloten en waar je 
vervolgens binnen een bepaal-
de tijd uit moet zien te komen 
door middel van het oplossen 
van allerlei soorten puzzels. De 
vier hoofdpersonen in dit 
verhaal; Alissa, Milas, Sky en Mint gaan dit samen 
doen. Ze kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed, 
maar dat maakt voor het spel niet uit. Op een afstand 
is Alissa een beetje verliefd op Milas, hij doet zo 
geheimzinnig! Als ze eenmaal in de escape room zijn, 
merken ze meteen dat er iets mis is en dan begint er 
een spannend avontuur waarbij het nog maar de 
vraag is of ze er allemaal levend uit komen… Het boek 
leest als een trein door de duidelijke lettertypes en 
korte hoofdstukken per persoon. Vanaf 15 jaar.
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