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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Sophie op de daken
Katherine Rundell,
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff
Sophie wordt als baby gevonden
in een cellokist, al drijvend op zee.
Ze heeft het geluk om gevonden
te worden door Charles. Hij voedt
haar liefdevol op ondanks dat de
kinderbescherming daar tegen
is. Want Sophie wordt veel te vrij
opgevoed door Charles; ze mag
van hem op het dak klimmen en
op de muren tekenen. Ondanks dat Sophie nog maar
een baby was, zegt ze dat ze zich haar moeder nog
goed kan herinneren en nu de kinderbescherming haar
dreigt weg te halen bij Charles, gaat Sophie op zoek. Ze
zoekt in Parijs, over de daken, samen met Matteo… en
de sporen die ze vindt lijken te leiden naar haar moeder. Een goed boek over vriendschap, zoektochten en
doorzettingsvermogen, vanaf 12 jaar.

De moord op Queen_T
Tanja de Jonge,
Uitgeverij Holland
Stijns broer Lucas is een b
 ijzondere
jongen. Hij likt aan ijzeren
voorwerpen, maakt vogelgeluiden
en houdt niet van drukte. Stijn
weet gelukkig precies hoe hij met
Lucas moet omgaan. Maar als hij
een lijk van een meisje ontdekt en

alles erop wijst dat Lucas de moordenaar is, twijfelt
Stijn. Wie was Quinty en waarom moest ze dood?
Samen met Quinty’s vriendin Dunya gaat Stijn op
onderzoek uit en komt er gaandeweg achter dat hij
niet iedereen zomaar kan vertrouwen. Zelfs niet de
mensen waarvan je het juist wel verwacht. Al vanaf de
eerste bladzijde word je in het verhaal meegezogen en
dat stopt pas als het uit is, een aanrader! Vanaf 12 jaar.

Offerkind
Rob Ruggenberg,
Uitgeverij Querido
Ken je dat, dat een docent
zo boeiend vertelt dat je niet
wil dat ‘ie stopt? Hetzelfde
heeft dit boek. Het vertelt over
een meisje in de prehistorie,
Aïn, dat iets vreselijks heeft
gedaan en d
 aarom haar f amilie
ontvlucht. Ze heeft gehoord
over de b
 ijzondere schatten van
de zee en probeert met haar halfbroer Kraai de kust
te bereiken. De tocht is heel zwaar; ze trekken door
moerassen en langs rivieren en komen oog in oog te
staan met vijandige groepjes mensen. Door dit boek
kom je precies te weten hoe het leven in de prehistorie
moet zijn geweest, het lijkt wel of je zelf met Aïn en
Kraai meeloopt. Vanaf 12 jaar.

D-Day

1 seconde

Alan Gratz,
Uitgeverij Kluitman

Sophie McKenzie,
Uitgeverij De Fontein

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd van de
Duitsers. Al eerder werden andere
delen van Europa bevrijd door de
geallieerden, zoals Noord-Frankrijk.
Een hele bekende dag in de
geschiedenis is D-Day, dit was het
begin van de bevrijding van
West-Europa. Je leest de 6 verhalen over D-Day vanuit
6 personen, een Amerikaanse soldaat, een Canadese
parachutespringer maar ook een Franse spionne
vertelt haar belevenissen. Ook twee verpleegkundigen
vertellen over het werk dat ze tijdens de invasie
moeten doen; onder barre omstandigheden mensenlevens proberen te redden. Het is een boek dat onder
je huid gaat zitten, en deze helden laten je beseffen
hoe we boffen dat we in vrede met elkaar leven.
Vanaf 13 jaar.

Alweer een boek dat je niet kunt
wegleggen totdat het uit is. Het
gaat over Charlie en Nat die iets
vreselijks hebben meegemaakt:
Charlie heeft haar moeder verloren
bij een bomaanslag en Nat’s broer
ligt vanwege dezelfde aanslag in
coma. Als ze elkaar bij toeval
treffen, willen ze wraak nemen op de groepering die
de bomaanslag heeft gepleegd. Ze raken betrokken bij
een verzetsbeweging waarvoor ze moeten spioneren,
koerier moeten spelen en erger. Bloedstollend spannend
verhaal waarvan dit het eerste deel is. Vanaf 15 jaar.

One small thing
Erin Watt,
Uitgeverij De Fontein

Trinkets
Kirsten Smith,
Uitgeverij De Fontein
In Trinkets volgen we 3 meiden
op een Amerikaanse highschool.
Op het eerste gezicht lijken ze
niet veel met elkaar gemeen te
hebben. Totdat ze alle 3 apart van
elkaar een winkeldiefstal plegen
en daardoor terecht komen bij de
bijeenkomsten van de Anonieme
Winkeldieven. Er ontstaat een vriendschap die meer is
dan de oppervlakkige vriendschappen op school.
Elodie, Tabitha en Moe kunnen echt zichzelf zijn bij
elkaar en hun kwetsbaarheid laten zien. De meiden
komen steeds afwisselend aan het woord. Er is ook
een serie van gemaakt, die te zien is bij Netflix.
Vanaf 13 jaar.

Beth’s ouders zijn behoorlijk
doorgeslagen in het beschermen
van hun dochter. Op zich niet gek,
want ze hebben al een dochter
verloren door een dodelijk ongeluk. Beth raakt tot over haar oren
verliefd op Chase, op een feestje.
Ze vindt hem helemaal geweldig
en raakt in vervoering, tot het moment dat ze er
achter komt dat Chase degene is die haar zus Rachel
doodgereden heeft. Ze raakt heel erg in verwarring, ze
wil afstand van hem nemen en tegelijk is ze dolverliefd
op die jongen. Voor wie kiest ze? Voor Chase, haar
ouders of zichzelf? Goed leesbaar verhaal met veel
emoties, vanaf 15 jaar.
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