
Koningskind 

Selma Noort
Uitgeverij Leopold

Ben jij fan van bijzondere verha-
len? Dan is dit boek absoluut iets 
voor jou! De schrijfster vertelt het 
verhaal van het meisje Zissel, dat 
in de tijd van koning Salomon 
(zo’n 3000 jaar geleden) wordt 
geboren. Ze is de dochter van Ly-

dia en haar vader is de koning maar hij weet niet van 
haar bestaan. Als Zizzels babyzusje wordt gestolen, 
gaat ze erachteraan en komt zo in de buurt van koning 
Salomon en zijn hof. Zou men erachter komen dat zij 
zijn dochter is? En wat dan? Mooi avontuurlijk verhaal 
met tekeningen die goed weergeven hoe de mensen in 
die tijd leefden. 
Vanaf 12 jaar.   

Wij blijven bij elkaar

Martine Letterie
Uitgeverij Leopold

Martine Letterie schreef nooit over 
concentratiekampen, omdat ze 
vond dat een (kinder)boek altijd 
hoop moet bieden, en die in een 
concentratiekamp niet te vinden 

was. Maar de levensgeschiedenis van de familie Birn-
baum is in dat opzicht een uitzondering. De familie 
vlucht eerst vanuit Duitsland naar Nederland, maar 
wordt opgepakt en ze komen uiteindelijk als gezin 

in Bergen-Belsen terecht. Je leest over welke dingen 
ze moeten doormaken: angst, honger, kou en ziekte. 
Deze verhalen moeten altijd verteld blijven zodat we 
niet vergeten hoe goed we het eigenlijk hebben en dat 
we nooit meer in zo’n oorlog terecht moeten komen. 
Vanaf 12 jaar. 
 

Fake trip
Margje Woodrow
Uitgeverij de Fontein

Wie wil er nou niet vier dagen 
naar Barcelona? Klas 4 gaat het 
meemaken en ze hebben er alle-
maal heel veel zin in. Net als Demi 
en Billy is iedereen verrast dat 
docent Brands opeens niet mee-
gaat. Wat is er met hem gebeurd? 
Uit de whatsappberichten, die je 
als lezer ook kunt volgen, blijkt dat 
leerlingen er iets mee te maken hebben. In Barcelona 
wordt het er eigenlijk ook niet leuker op: een paar leer-
lingen misdragen zich, ze roddelen en maken de reis 
voor iedereen vervelend. Dan gebeurt er een vreselijk 
ongeluk en langzaamaan wordt bekend wie er alle-
maal achter de narigheid zit.  Spannend verhaal, met 
redelijk korte hoofdstukken en veel spreektaal, dat 
maakt het lezen makkelijk. 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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Grenzeloos: waar 
trek jij de lijn?

Marlies Slegers
Uitgeverij Kluitman

Tabitha opent haar ogen en 
merkt dat ze nog aangekleed in 
bed ligt. Ze heeft jaar jurk en 
haar jasje nog aan. Langzaam 
komen er wat herinneringen 
terug van gisteravond. Ze was 
naar een feestje van Dox, wiens 

ouders een villa hebben en waar flink gedronken werd. 
Kennelijk heeft ze veel te veel gedronken, maar omdat 
het voelt alsof ze is overreden door een vrachtwagen, 
moet er meer gebeurd zijn. Bovendien heeft ze blauwe 
plekken en schaafwonden. Gaandeweg komt Tabitha 
erachter dat Dox dingen heeft gedaan die ze absoluut 
niet wilde. Hoe gaat ze dit aanpakken? Ze schaamt 
zich verschrikkelijk dat haar dat is overkomen en dan 
blijkt ook nog dat er een filmpje van is. Makkelijk te 
lezen boek over grensoverschrijdend gedrag en hoe 
ermee om te gaan. Vanaf 13 jaar. 

 

Disconnect

Astrid Witte
Uitgeverij Clavis 

Denk jij dat je zonder smartphone 
kan leven? Ik denk dat dat niet zo 
simpel is! De hoofdpersoon van 
dit boek, Tess, levert haar smartp-
hone in bij de groep Disconnect 
en ze mag voortaan haar laptop 

alleen nog maar gebruiken voor school, verder niet. 
Dat ze lid wil worden van deze club heeft er natuurlijk 
alles mee te maken dat Vince, waar ze een oogje op 
heeft, ook lid is van Disconnect. Verder is Tess een hele 
gewone meid, die graag leest en die gewoon thuis 
woont met haar ouders. Als de leden van de club rare 
dingen gaan doen, zoals het stelen van andermans 
mobieltjes en het vernielen van telefoonmasten, komt 
Tess in opstand. Spannend verhaal dat lekker makke-
lijk wegleest, vanaf 13 jaar. 
 

Moordgids voor lieve 
meisjes

Holly Jackson
Uitgeverij Volt

Iedereen in Little Kilton kent het 
verhaal van de knappe en populai-
re Andie Belle die door haar 
vriendje Sal vermoord is, waarna 
hij zelfmoord pleegde. Die zaak zit 
de 17-jarige Pippa niet lekker en ze 
ziet ook dat de hele zaak een flinke 
stempel op het dorp heeft gedrukt. Daarom gaat ze op 
onderzoek uit en verzamelt alle gegevens en de 
uitkomst schrijft ze in haar profielwerkstuk. De broer 
van Sal helpt haar daarbij. Zo komen ze erachter dat 
Andie toch niet het meest brave meisje was en dat ze 
te maken had met drugs, alcohol en omkoping. Met 
gevaar voor eigen leven graaft Pippa dieper en dieper 
en lijkt het alsof de dader nog in leven is en dat die het 
op haar gemunt heeft… Vanaf 15 jaar.  

De beminde

Kiera Cass
Uitgeverij Van Goor 

Ken je de serie ‘De selectie’? Dit 
boek is van dezelfde schrijfster en 
bevat veel dezelfde elementen, veel 
glitter, juwelen, ruisende jurken en 
koninklijk kaarslicht. Dit boek gaat 
over het leven van Hollis, die er 
altijd al van droomde om prinses 
te worden. En nu lijkt eindelijk haar hartenwens 
uitgekomen: koning Jameson valt als een blok voor 
Hollis en hij wil dat zij zijn vrouw wordt. Maar toch 
knaagt er iets bij Hollis, zij moet ook steeds denken 
aan die bijzondere jongen uit een ander koninkrijk. En, 
niet onbelangrijk, alle verplichtingen die ze nu moet 
ondergaan omdat ze tot het hof behoort, vallen haar 
zwaar… Kiest ze voor trouw aan zichzelf of aan koning 
Jameson? Vanaf 15 jaar. 

© 2021 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.

VOORJAAR 2021


