
Wie je morgen bent

Rebecca Stead, 
Uitgeverij Querido

Je herkent het misschien wel: 
vrienden zijn en er na een tijd 
achter komen dat je veranderd 
bent en dat het niet meer is  
zoals het was. Of dat het een 
ander soort vriendschap is 
geworden. Dit boek gaat over de 
Amerikaanse meisjes Bridge,  
Tabitha en Emily die elkaar 

trouw gezworen hebben. Naarmate ze ouder worden 
en jongens belangrijker worden in hun leven, veran-
dert hun vriendschap. Maar anders hoeft niet per se 
minder te zijn. Dit boek over vriendschap nodigt uit 
om lekker in weg te zwijmelen… Vanaf 12 jaar. 

De wereld achter 
het hek

Zana Fraillon, 
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff

De schrijfster laat je zien hoe 
het is om te leven in een vluch-
telingenkamp. Ze schetst het 
leven van Suhbi: hoe hij geboren 
is in het kamp, dat anderen de 
baas zijn over de mensen in 
het kamp, maar ook over zijn 

contact met het meisje achter het hek. Dit boek vertelt 
over de rauwe werkelijkheid die mensen in kampen 
moeten doorstaan. Met ziektes, in de rij staan voor 
water en voedsel, en spanningen door uitzichtloos-
heid. Het is belangrijk dat je weet dat deze mensen 
bestaan. Vanaf 12 jaar.  

Het Eos-project

Mirjam Mous, 
Uitgeverij Van Holkema en 
Warendorf

Je hebt precies het goede boek 
te pakken als je van spannende 
verhalen houdt! Het gaat over 
Mink die mee mag met journa-
list Herman. Die blijkt met een 
opmerkelijke zaak bezig te zijn… 
totdat hij vermoord wordt gevonden door Mink. Als 
de politie de zaak afdoet als ‘een ongeluk’, gaan Mink 
en zijn vriendin Jools op onderzoek uit. Maar dat is 
niet zonder gevaar… Jools belandt in het ziekenhuis en 
Mink moet onderduiken. Kortom, een pakkend verhaal 
dat leest als een sneltrein. Vanaf 13 jaar. Geschikt voor 
het 4you!
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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.



Meidenvoetbal

Annemarie Postma, 
Uitgeverij Klement

De Oranjevrouwen preste-
ren geweldig. Geen wonder 
dat meidenvoetbal steeds 
populairder wordt! In dit 
boek lees je in veertien 
verhalen hoe belangrijk deze 
sport is en hoe meiden en 
vrouwen de voetbalsport 
beleven. Van professionele 

sporters tot meiden die op straat met elkaar een 
balletje trappen. Zo kan iedereen van voetbal  
genieten, of je nu man of vrouw bent, jong of oud. 
Vanaf 14 t/m 18 jaar. 

De zon is ook  
een ster
Nicola Yoon, 
Uitgeverij Querido

Niets gebeurt zonder een reden, 
zegt Natasha’s moeder altijd. En 
dat blijkt wel uit het bijzondere 
verhaal over Natasha en Daniel. 
Een jongen en een meisje  
die allebei op een beslissend 
moment in hun leven staan. 
Natasha dreigt met haar familie 
te worden uitgezet van New York 

naar Jamaica. En Daniel voelt de druk van zijn  
Koreaanse ouders om te presteren totdat hij erbij 
neervalt. Ze komen elkaar tegen in de stad en de vonk 
slaat over. De vraag is of ze bij elkaar mogen blijven. 
Boeiend boek vanaf 15 jaar.

The hate u give

Angie Thomas, 
Uitgeverij Moon

Van het moment dat het werd 
uitgebracht, is dit boek al 
populair: een echte mustread. 
Het gaat over de donkere Starr 
die tussen twee werelden heen 
en weer gegooid wordt. Ze zit op 
een luxe ‘witte’ school, maar 
woont in een ‘zwarte’ buurt. Dan 
wordt haar jeugdvriend Khalil 
door een blanke politieman doodgeschoten. En dat is 
nog maar het topje van de ijsberg. Want Starr is als 
enige getuige geweest. Ze speelt hierdoor een grote 
rol in de strijd die ontstaat over racisme en geweld, bij 
haar eigen familie en school- en buurtgenoten. Dit 
boek geeft een goed beeld van het leven als zwart 
meisje in de Amerikaanse maatschappij. Vanaf 15 jaar. 

Eerste leven

Gena Showalter, 
Uitgeverij HarperCollins  
Young Adult

Ten moet kiezen voor het leven na 
dit leven: het koninkrijk Myriad of 
Troika. Haar ouders willen dat ze 
voor Myriad kiest. Als Ten blijft 
twijfelen, sturen ze haar naar een 
gesticht waar gemarteld wordt, 
om haar over te halen om voor 
Myriad te kiezen. Ondanks de 
kwellingen laat ze zich niet tot een beslissing dwingen. 
Ze weet uiteindelijk te ontsnappen, maar is nog steeds 
niet veilig... Dit science fiction-boek zit vol actie, 
fantasie en spannende gevechten. Ook vriendschap en 
vertrouwen komen aan bod. Voor liefhebbers van 
verhalen in de toekomst. Vanaf 15 jaar. 
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