
Bodyhack 

Tanja de Jonge, 
uitgeverij Leopold

Dit spannende boek gaat over 
vriendschap, vreemde medische 
experimenten en robots. Kevin is 
bevriend met Bjorn, een cyborg 
(half mens, half robot). Als Bjorn 
opeens verdwijnt, denkt Kevin 
dat er gevaar dreigt. Hij probeert 
Bjorn te vinden, maar hij is niet 

de enige. Boeiend verhaal dat leest als een trein.  
Vanaf 12 jaar.

Dochter van  
de diepzee

Rick Riordan,  
uitgeverij van Goor 

Straks te zien op Disney+ maar 
nu al te lezen: een nieuwe serie 
van Rick Riordan! Ana Dakkar en 
haar broer studeren beiden op 
een maritieme school, net als hun 
verongelukte ouders. Ana komt 

erachter dat hun ongeluk geen toeval was en dat ze 
niemand zomaar kan vertrouwen. Een boek vol met 
actie en avontuur in een futuristische onderwaterwe-
reld. Vanaf 12 jaar.  

Daisy in love

Jette Schroder, 
uitgeverij Harper Collins

Een lekker meidenboek, vol met  
romantiek, vriendschap en school-
perikelen. De eerste ontmoeting 
van Daisy met haar nieuwe buur-
jongen verloopt niet best. Ze was 
net met haar beautyritueel bezig 
toen hij haar zag, echt gênant! Dan 
blijkt hij ook nog bij haar op school 
te zitten! Gelukkig heeft ze haar BFF Kim nog,  
hun vriendschap gaat nooit kapot.  
Vanaf 12 jaar.

Ongewenst

Marlies Slegers, 
uitgeverij Kluitman

Féline is 16 en zit in havo 4. Ze is 
wanhopig als ze merkt dat ze zwan-
ger is. Ze is er nog helemaal niet 
klaar voor om moeder te worden,  
ze is zelf nog maar een kind! En met 
de vader, haar ex-vriendje Milan, 
wil ze het liefst nooit contact meer. 
Wat moet ze doen? Kiest ze voor 
een leven als moeder of nog niet? 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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Iets heel bijzonders
Susin Nielsen,  
uitgeverij Lemniscaat

De verlegen Wilbur heeft maar 
weinig vrienden en wordt op 
school gepest. Gelukkig is daar 
Alex, die hem steunt. Door een uit-
wisselingsproject komt de Franse 
Charlie bij Wilbur logeren. Wilbur 
vindt haar geweldig, maar is te 

verlegen om haar mee uit te vragen. Als hij daarna bij 
haar in Parijs verblijft, groeit zijn zelfvertrouwen. Ont-
roerend en hartverwarmend verhaal. Vanaf 13 jaar. 

Het zoete water

Joke Eikenaar,  
uitgeverij De Vier Windstreken

Historische roman over een meisje 
in de Middeleeuwen. Lot en haar 
zusje Janne zijn onafscheidelijk, 
maar dat verandert als Lot naar het 
klooster moet. Moeder vindt dat zij 
te veel aandacht van jongens krijgt. 

Het leven in het klooster is heel zwaar en Lot mist haar 
zusje verschrikkelijk. Dan verandert haar leven ingrij-
pend. Goed geschreven verhaal dat de geschiedenis 
beeldend vertelt. Vanaf 13 jaar. 

Zout
Doreen Hendrikx, 
uitgeverij Kalmthout

Maud (17) wordt door haar beste 
vriend Remi uitgedaagd: ze moet 
2000 volgers zien te krijgen op 
Insta, door te laten zien dat ze van 
eten houdt. Dit zorgt ervoor dat ze 
opeens heel veel druk voelt om te 

laten zien dat ze perfect is. Eet ze niet te veel?  
Boeiend verhaal met veel eigentijdse  
problemen maar desondanks toch  
hoopgevend. Vanaf 15 jaar. 

Kansloos
Mel Wallis de Vries, 
uitgeverij de Fontein

De ingrediënten in dit boek zorgen 
voor een hoop heerlijke spanning. 
3 meiden en 2 jongens gaan naar 
een vervallen blokhut op vakantie. 
De plek zelf is al behoorlijk creepy, 
maar het wordt nog erger als ze dit 
bericht krijgen: ‘Ga niet naar buiten 
als je in leven wilt blijven! Only the 
truth will set you free’. Nu komt het erop aan, kiezen 
ze voor zichzelf of de groep en wie vertelt de waar-
heid? Vanaf 15 jaar. 

Uit het niets
Aline Sax,  
uitgeverij Davidsfonds Infodok

Stel: je wordt wakker, maar weet 
niet waar je bent. Sterker nog, je 
weet niet meer hoe je heet en hoe 
je op deze plek, een vliegveld, bent 
beland. Er wordt gezegd dat jij en 
de anderen de laatste mensen op 
aarde zijn en dat er een ramp is 
gebeurd. Maar is dat echt zo? De 
ik-persoon gaat op onderzoek uit, ze wil zich weer  
dingen herinneren. Maar of ze daar gelukkig van 
wordt, is maar de vraag! Vanaf 15 jaar. 
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