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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.

De appeltaart van 
hoop
Sarah Moore Fitzgerald, 
Uitgeverij Van Goor

Oscar van 14 verdwijnt op een dag. 
Zelfmoord door verdrinking, 
denkt iedereen.
Maar zijn vriendin Meg en zijn 
broers denken daar anders over.
Want had Oscar niet een bijzonder 
talent, appeltaarten bakken die 
hoop geven? 

Ze blijken gelijk te hebben: Oscar leeft nog.
Vervolgens vertellen Meg en Oscar om de beurt wat 
tot de dramatische gebeurtenis heeft geleid. Een 
spannend en ontroerend verhaal waarin vriendschap, 
kwetsbaarheid, bedrog en jaloezie belangrijk zijn. 
Vanaf ca. 12 jaar

Littekens
Anke de Vries, 
Uitgeverij Lemniscaat

Paul en Clara zijn allebei gete-
kend door het leven. Paul door 
een operatie waardoor zijn 
tenniscarrière van de baan is. 
Clara omdat haar de dood van 
een oppasbaby wordt verwe-
ten. Ze ontmoeten elkaar in 
Frankrijk en worden vrienden.
Op de heenweg heeft Paul bij 

een oudere man gelogeerd, die kort daarna overlijdt.
Schijnbaar toevallig, maar het lijkt erop dat zijn dood 
iets te maken heeft met de gebeurtenis waardoor 
Clara getraumatiseerd is geraakt.
Lijkt het maar zo, of is er werkelijk een verband?
Een spannend verhaal voor jongens en meisjes vanaf 
ca. 12 jaar.

De kleur van bloed
Rom Molemaker, 
Uitgeverij Holland

Michiel van 16 heeft niets met 
politiek, maar heeft de pech 
dat zijn vader een belangrijk 
lid is van een rechtse partij. 
Hierdoor moet hij verhuizen 
en verliest hij vrienden. 
Dan raakt hij ongewild betrok-
ken bij geweld, waarbij zijn 
vriend ernstig gewond raakt.
Hij wil wraak nemen op de 
dader, maar het loopt zo uit 
de hand dat zijn vader in 
gevaar komt.
Een boek dat fijn wegleest, ook als je niet zo van 
lezen houdt.
Vanaf ca. 13 jaar.
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Opstand
Agave Kruijssen, 
Uitgeverij Lannoo

Geschiedenis saai? Nou, lees 
dan dit boek!
Mayke is de oudste dochter van 
Willem van Oranje. Als de 
Nederlandse Opstand uitbreekt, 
moet ze met haar familie 
vluchten. Ze komt terecht op slot 
Dillenburg. Hier kan ze zich, heel 
apart voor die tijd, ontwikkelen 
tot een redelijk zelfstandige 

vrouw. Ook in de liefde. Zij krijgt met graaf Filip von 
Hohenlohe een relatie die verder gaat dan vriend-
schap. Intussen staat er een oorlog op uitbreken. 
Een spannend verhaal, waarin je leest hoe het er aan 
het eind van de zestiende eeuw wérkelijk aan toe 
ging, gezien door de ogen van Mayke en Filip.
Vanaf ca. 13 jaar.

Wij zijn allemaal 
moleculen
Susin Nielsen, 
Uitgeverij Lemniscaat

Als je vader gaat samenwonen 
met een nieuwe vrouw, kun je er 
zomaar een stiefzus bij krijgen. 
Dat overkomt Stewart van 13, die 
hoogbegaafd maar wel wat sullig 
is. Hij verheugt zich erop, want 
hij heeft altijd een zusje gewild.
Totdat blijkt dat Ashley een 

oppervlakkige ‘beauty queen’ is. Ze hebben geen 
goede start samen.
Maar in het gezin en ook op school gebeuren 
dingen, waardoor ze langzamerhand toch naar 
elkaar toe groeien. Zeker als een groot geheim van 
Ashley uitkomt...
Een verhaal over familie, vriendschap en elkaar 
accepteren. Ook de humor zal jou zeker aanspreken!
Vanaf ca. 13 jaar.

Lola & de boy next 
door
Stephanie Perkins, 
Uitgeverij Van Goor

Voor Lola van 17 is kostuums 
maken haar lust en leven. Elke 
dag wat anders, hoe uitbundiger, 
glimmender en kleuriger, hoe 
beter. Haar grote liefde, rockster 
Max deelt haar passie en het 
leven lijkt bijna perfect. Totdat de 
tweeling Cricket en Calliope naast 
haar komt wonen. Jaren geleden 
hebben ze Lola erg gekwetst. Is ze daar eigenlijk 
wel overheen? En weet ze wel zeker dat ze niet meer 
verliefd is op Cricket?
Een boek over verliefdheid, over omgaan met 
vrienden en familie, en zoeken naar wie je bent. Een 
prettig verhaal waarin je heerlijk kunt wegzwijmelen.
Vanaf ca. 15 jaar.

Carry on
Rainbow Rowell, 
Uitgeverij Van Goor

Simon, een veelbelovende 
magiër, volgt zijn laatste jaar 
op de magische school Watford. 
Daar wordt hij getraind om het 
op te nemen tegen een machtig 
monster dat de buurt bedreigt.
Naast magiër is hij ook een 
gewone tiener met een relatie 
en zijn hatelijke kamergenoot 
(en vampier) Baz. 
Als hij Baz belooft om de moord op diens moeder 
te onderzoeken, komt zijn vertrouwde wereld 
langzaamaan op zijn kop te staan.
Een spannend, en ook romantisch boek dat je vast 
zal boeien als je ook van Harry Potter hebt genoten.
Vanaf ca. 15 jaar.


