
De schaduwen 
van Radovar

Marloes Morshuis, 
Uitgeverij Lemniscaat

Jona woont met haar familie in  
flatgebouw Sterrenlicht, één van  
de mega-woontorens in de stad 
Radovar. Radovar ligt in het land 

Radovia en er heerst een dictatuur over de mensen.  
Iedereen moet zich keurig aan de regels houden en 
hard werken. Als je hard werkt en braaf meegaat in 
het systeem, dan verdien je punten en krijg je voor-
delen; je mag bijvoorbeeld in de flat een verdieping 
hoger en luxer gaan wonen. Jona voelt zich opgesloten 
en wil duidelijk maken aan haar ouders hoe slecht 
het systeem voor mensen is.  Ook haar nieuwe vriend 
Kilian en klusjesman Zalman willen niet langer leven 
onder de druk van de strenge regels en samen trekken 
ze ten strijde. 
Razend spannend boek over hoe het leven onder een 
dictatuur moet zijn… Iets wat in sommige landen op 
de wereld al werkelijkheid is. Vanaf 12 jaar.

Syntopia

Tanja de Jonge, 
Uitgeverij Holland

Soms is het fijn als alles voor je 
geregeld wordt: eten en drinken, 
een douche, het licht en zelfs een 
zelfrijdende auto staan voor je klaar. 
Zoals in Syntopia, een futuristisch 

flatgebouw waar alles automatisch voor je klaarstaat. 
Daarom zijn er natuurlijk wel veel camera’s aanwe-
zig om jouw acties in de gaten te houden. Het lijkt 
Timo geweldig om in een appartement in Syntopia te 
wonen, dan kan hij namelijk ook zelf autorijden. Zijn 
klasgenootje Robin woont in Syntopia en samen gaan 
ze op zoek naar verborgen plekken in het gebouw.  
Al snel blijkt dat er vreemde dingen gebeuren. Ze ont-
dekken een dupliceermachine…
Bijzonder boek over welke rol computers in de samen-
leving kunnen spelen als ze in verkeerde handen 
komen. Vanaf 12 jaar. 

Mist

Rom Molemaker, 
Uitgeverij Holland

Mist is meteen vanaf de eerste blad-
zijde spannend…Haroun zit op de 
veerboot die hem samen met zijn klas 
naar Welvum brengt. Daar gaan zij op 
werkweek naartoe en Haroun heeft er 
zin in. Op Welvum woont Grace, een 
meisje dat graag zo snel mogelijk van 
het eiland af wil, omdat ze het zo saai 
vindt. Wessel en zijn zusje Sara wonen er ook en van-
uit deze 4 jongeren wordt het verhaal verteld: over de 
mist en de vreemde figuren die erin verschijnen. Het 
gaat ook over de dood van Lodewijk, de kunstschilder 
die Grace portretteert. 
Door de levensechte hoofdpersonen zit je meteen in 
het verhaal en zie je het eiland voor je! Vanaf 13 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.



Snitch

Margje Woodrow, 
Uitgeverij De Fontein Jeugd

Eerst waren Roos en Quinty goede 
vriendinnen, maar dat verandert als 
Fenna bij hen in de klas komt. Zij 
begint Roos te treiteren en daar 
reageert Roos – soms wel te begrij-
pen – heftig op. Maar het is niet 

Fenna die door de omgeving als probleem wordt 
gezien, maar Roos (!) en ze willen zelfs dat ze Ritalin 
gaat slikken om rustig te worden, maar dat vertikt 
Roos. Er ontstaan steeds meer problemen waardoor 
Roos steeds verder in de nesten komt. Uiteindelijk gaat 
ze zelf op onderzoek uit en probeert ze haar naam te 
zuiveren. Maar of dat lukt…? 
Goede thriller met aandacht voor gevoelens van de 
hoofdpersonen. Vanaf 13 jaar. 
  
 

De eliminatie

Daniëlle Bakhuis, 
Uitgeverij Best of YA|Van Goor

Is jouw leven meer waard dan dat 
van anderen?
Als het er op aankomt, hoe overtuig 
je mensen ervan dat jij het waard 

bent om te blijven leven? Het overkomt Chloe die in de 
bizarre positie komt dat ze moet zeggen wie er ten 
koste van haar moet sterven. In een bus, die in een 
afgesloten garage staat, zit ze opgesloten, samen met 
nog 9 anderen, waaronder een baby, een man in een 
rolstoel en een junk. De boodschap die ze krijgen is: 
Elimineer de helft om de anderen te laten leven.  
Dan volgen bloedstollende uren. Iedereen staat onder 
hoogspanning en emoties vliegen heen en weer.  
Superspannende thriller die je laat nadenken over 
keuzes in je leven. Vanaf 15 jaar. 
   

Bloed en beenderen

Tomi Adeyemi, 
Uitgeverij Harper Collins

Dit eerste deel van een nieuwe 
fantasy-serie is veelbelovend. Het 
gaat over de jonge vrouw Zélie, die bij 
de maji-stam in het land Orïsha 
woont. De mensen van de stam 
hebben allemaal hetzelfde uiterlijk: 
een donkere huid en zilverwitte haren. De stam wordt 
onderdrukt door de wrede koning Saran die zijn land 
wil zuiveren van de magie die de maji-stam gebruikt. 
Zélie gaat samen met prinses Amari op pad om de 
magie weer terug te brengen en uit handen te blijven 
van de bijzondere kroonprins Inan. 
Boeiend boek dat je meeneemt in de wervelende 
levens van Zélie en haar stam waar magie de hoofdrol 
speelt. Vanaf 15 jaar.  

De Happiness goeroe

Jette Schröder, 
Uitgeverij HarperCollins

Iris is een tweedejaars studente 
marketing & communicatie en heeft 
een baantje bij een cateringbedrijf. 
Als haar vriendin Tamara in de 
problemen komt omdat een bekend 
tv-medium heeft afgezegd voor een 
feestje, besluit Iris haar te helpen. Ze verdiept zich 
even goed in alle bijbehorende zaken zoals chakra’s, 
zweverige oneliners en spreuken. Tot ieders verbazing 
is het optreden van Iris een groot succes en voordat ze 
het weet begint ze een vlog, heeft ze een webshop en 
geeft ze masterclasses. Maar dit alles leidt voor 
haarzelf niet echt naar happiness en vraagt ze zich af 
of er nog wel een weg terug is…
Lekkere feelgood roman over vriendschap, geluk en 
verliefd zijn. Vanaf 15 jaar. 
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