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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Laat ons zien wie
je bent
Elle McNicoll,
uitgeverij Lemniscaat
Het klinkt raar, maar wat zou
je ervan vinden als je overleden
mensen weer zou kunnen ont
moeten omdat er hologrammen
van hen zijn gemaakt? Cora (met
autisme) vindt het een superidee
en raakt geïnteresseerd in de techniek. Ze gaat mee
helpen aan een hologrammenproject met haar vriend
Adrien (met adhd), en merkt dat er dingen niet klop
pen. Maar haar onderzoek wordt niet gewaardeerd.
Verhaal over anders zijn en nieuwe technologie.
Vanaf 12 jaar.

Druk
Jeanette Jonker, Claudia
Lagermann, Liesbeth Vijfvinkel,
uitgeverij Volt
Ben je net begonnen met de mid
delbare school en loopt je hoofd
nu al over? Goede cijfers halen,
likes binnenharken op je foto’s,
prijzen winnen met sporten…
het is wel veel, hé. In ‘Druk’ vertellen jongeren hoe ze
hiermee omgaan. Met handige tips, relaxpagina’s en
testjes zodat je de druk de baas blijft.
Vanaf 12 jaar.

Patroon
Marco Kunst,
Gottmer
Soms doe je weleens iets zonder
er goed over na te denken. En vaak
komt het goed, maar in het geval
van Mylo niet. Het gaat gruwelijk
mis als hij met zijn vriend Mees
experimenteert met een hamer en
een oude kogel. Mylo probeert het
incident te vergeten, maar heeft
het er erg moeilijk mee. De roadtrip
die hij met zijn opa gaat maken naar zijn verdwenen
vader maakt veel los, maar blijkt ook goed voor hem
te zijn. Het verhaal leest vlot door korte zinnen en veel
spreektaal.
Vanaf 13 jaar.

Niets te verliezen
Jennefer Mellink,
uitgeverij Kluitman
Niet te dik boek, wel spannend! Dit
is een van de nieuwe Kluitman
novelles. In deze reeks verschijnen
korte, spannende en actuele
verhalen voor jongen. Het verhaal
wordt verteld vanuit Romee en
Elijah. Zij heeft haar vader verloren
en hij heeft altijd in pleeggezinnen
gewoond. Het begint ermee dat er spullen verdwijnen
bij Romee. Wie doet dit en waarom?
Vanaf 13 jaar.

Het reservaat
Barbara Jurgens,
uitgeverij Moon
“Wij huilen niet, wij pruilen niet,
wij kijken altijd blij…” Dit is de
tekst die in Super City vaak wordt
gebruikt. Iedereen moet blij zijn
en de Happy Council moet daar
voor zorgen. Sunny, die in Super
City woont, raakt gefascineerd
door de gevaarlijke wereld achter
het hek: het reservaat. Ze komt in contact met een ‘un
happy’ en vraagt zich af waar ze eigenlijk thuishoort.
Dit verhaal over de moderne wereld leest vlot weg.
Vanaf 13 jaar.

Vliegen
Paulien Weikamp, uitgeverij
Querido
In een seconde is het gebeurd en
heeft Umut zijn vaders auto
tijdens het joyrijden in de prak
gereden. Zijn zogenaamde vrien
den waar hij mee rookt en alcohol
drinkt, hebben er mede voor
gezorgd dat hij de autosleutel
pakte. Als hij gaat werken om zijn vader financieel te
helpen gaan er ook dingen fout. Maar dan ontmoet
Umut Linda, een mooie meid die hem laat kennisma
ken met verliefdheid en liefde. Kan hij zich losbreken
van de slechte invloed van zijn ‘vrienden’?
Vanaf 14 jaar.

Verraderlijk patroon
Marlen Visser,
uitgeverij Kluitman

wordt ze aangenomen en heeft het vervolgens erg
naar haar zin met werk en collega’s. Ze gaat steeds
vaker met hen uit en komt in aanraking met lachgas.
Door de groepsdruk en om de vervelende thuissituatie
te vergeten gebruikt ze zelf ook. Tot er meerdere inci
denten gebeuren die echt gevaarlijk zijn.
Vanaf 14 jaar.

De belofte
Saskia Mouissie,
uitgeverij Best of YA|XS
Kort verhaal over Douwe, die zich
in het nieuwe gezin dat is ontstaan
omdat zijn moeder is hertrouwd,
niet echt fijn voelt. Hij kan niet
goed opschieten met zijn stiefva
der. Douwe wil weten wie zijn echte
vader was, en gaat stiekem bij zijn
oom Sjoerd langs. Die vertelt hem
een schokkend verhaal. Maar is dat de waarheid?
Vanaf 15 jaar.

Twin Crowns
Catherine Doyle & Katherine
Webber,
uitgeverij HarperCollins
Dit fantasyverhaal gaat over een
tweeling, die elkaar sinds de ge
boorte niet meer heeft gezien. De
ene zus Wren is bij heksen opge
groeid en heeft haar zinnen gezet
op de kroon. De andere zus, Rose,
is opgegroeid op een kasteel, waar
alles ordelijk en netjes verloopt. Met humor en detail
is het proces beschreven waarin ze elkaar bevechten
maar ook beseffen dat ze zussen zijn. Een verhaal vol
drama, liefde, vertrouwen en vriendschap.
Vanaf 15 jaar.

Deze titel in de serie Kluitman
novelles is weer eentje die
je uitleest zonder te stop
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pen! De 18-jarige Luca is net
van school en ze gaat solliciteren
bij het casino. Tot haar geluk
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