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.

WINTER 2021

Geestenvanger
Latoya Morris,
uitgeverij Hamley Books
Olivia kijkt uit naar haar zomerkamp. In de eerste plaats naar het
verzorgen van de dieren en niet
zozeer naar het ontmoeten van
nieuwe, vreemde kinderen. Vooral met meisjes heeft ze moeite.
Maar als ze er eenmaal is, lijkt het
mee te vallen. Opeens gebeuren
er rare dingen en komt Olivia in
contact met de geesten van wilde dieren in het bos. Er
dwalen oude indianengeesten rond en een mysterieus
avontuur begint. Door haar gave lijkt Olivia de juiste
persoon om de problemen die de wilde dieren hebben
op te lossen. Maar kan ze dat wel? Voor jongens en
meisjes die van spannende avonturen houden, vanaf
12 jaar.

9/11
Alan Gratz,
uitgeverij Kluitman
Het is inmiddels al twintig jaar geleden dat de torens van het World
Trade Center (WTC) in New York
instortten. Dit boek lees je afwisselend vanuit het perspectief van
de twee hoofdpersonen, Brandon
en Reshima. Brandon gaat met zijn
vader het WTC in als vlak daarna

de boel instort. Door zijn verhaal kom je te weten hoe
heftig het is geweest om de aanslag mee te maken.
Reshmina woont in Afghanistan, 19 jaar na de aanslag. Zo zie je ook de andere kant, over de oorlog in
Afghanistan, die de Amerikanen begonnen na de
aanslag. Ondanks de grote verschillen zijn de levens
van Brandon en Reshmina aan elkaar verbonden.
Heftig boek dat wel veel verduidelijkt en daardoor
echt een aanrader is. Vanaf 12 jaar.

Vuurspuwen
Caja Cazemier,
uitgeverij Ploegsma
Fien (15) is niet blij met de scheiding
van haar ouders. Ze vindt het ten
eerste vreselijk dat haar moeder
een nieuwe vriend (Felix) heeft,
maar dat ze nu met het samenstelde gezin in één huis gaan wonen
vindt ze helemaal verschrikkelijk.
Ze heeft het idee dat Felix zijn
kinderen voortrekt. Daardoor zoekt
ze haar plezier ergens anders, bij
meiden die eigenlijk niet veel goeds in de zin hebben,
bijvoorbeeld door te spijbelen en te blowen. Het gaat
bergafwaarts met Fien, zou er op tijd verlossing komen? De hoofdstukken lezen snel weg en geeft je een
beeld over jongeren die worstelen met echtscheiding,
samengestelde gezinnen en schoolleven. Vanaf 13 jaar.

Smash

De Godden broers

Margje Woodrow,
uitgeverij De Fontein Jeugd

Meg Rosoff,
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Lekker spannend boek over een
vriendengroep die op vakantie
gaat naar Terschelling. Iedereen
heeft zin in een onbezorgde tijd,
zeker nu een van de vrienden in
het ziekenhuis ligt na een zwaar
ongeluk. Op de avond voor vertrek
gaan Luna en Tamar naar een
medium die hen een griezelige boodschap doorgeeft:
‘Blijf thuis! Een van jullie heeft een dodelijk karma…’.
Moeten ze dit serieus nemen? Je leest het verhaal
vanuit drie personages, wat duidelijk boven de
hoofdstukken staat. De ontknoping kun je beluisteren
door een QR-code op te vragen. Voor fans van mysterieuze thrillers, vanaf 13 jaar.

Arsene Lupin,
gentleman-inbreker
Maurice Leblanc,
uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Ken je de Netflix-serie ‘Lupin’? Die is
gebaseerd op de verhalen van de
schrijver Leblanc. In dit boekje, dat
makkelijk te lezen is, staan acht
verhalen over de beroepsdief Arsène
Lupin, die steelt van de rijken om er
zelf goed van te kunnen leven. Ondanks dat hij dief is,
is hij slim en charmant en vind je hem toch leuk. De
verhalen zijn kort en grappig en achterin worden
moeilijke woorden uitgelegd. Dus als je van luchtige,
grappige thrillers houdt is dit boekje perfect! Vanaf 13
jaar.

Een grote familie brengt de zomervakantie door in een vakantiehuis
aan zee. Door de ik-persoon (geen
idee of het een man of vrouw is,
maar dat maakt niet uit!) wordt
alles beschreven. Hoe ze eten, een
bruiloft plannen en spelletjes doen.
Aan de rustige sfeer komt een einde
als er twee broers komen logeren. Je voelt meteen dat
de sfeer verandert en dat de romantiek om de hoek
komt kijken. Het taalgebruik is fijn en de hoofdstukken zijn kort, dus je vliegt door het boek heen. Kortom,
een lekker boek met veel drama, humor en liefde.
Vanaf 15 jaar.

Lock Down
Maren Stoffels,
uitgeverij Leopold
Om goed te kunnen focussen op
de leerstof voor het eindexamen
gaan Lotus, Nova en Vin naar
Duitsland, naar een boerderij. De
afspraak is om hun telefoons thuis
te laten, maar stiekem smokkelt
Lotus een oude telefoon mee om
contact te houden met haar
vriend. Plotseling komen er
dreigberichten binnen op die telefoon en er gebeuren
dingen waardoor het lijkt alsof ze door een wraaklustige stalker in de gaten worden gehouden. De spanning in deze thriller wordt goed opgebouwd en aan
het einde blijkt de ontknoping een verrassing! Vanaf
15 jaar.
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