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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.

Een dodelijk kaartspel

Rom Molemaker, 
Uitgeverij Holland

Poppe en Ingel zijn vrienden en 
wonen in een klein, saai dorp waar 
nooit iets gebeurt. Ingel woont in de 
herberg van zijn ouders en helpt hen 
regelmatig. Op een dag verschijnt 
Bitterzoet, een geheimzinnige oude 
vrouw. Dit is het begin van een groot 
avontuur. De oude vrouw zegt dat 

ze mensen met haar kaartspel naar de Weg van de 
Rijkdom kan leiden. Veel mensen geloven er graag 
in, door hun arme leefomstandigheden. Maar hierna 
zijn ze spoorloos verdwenen! Zelfs de vaders van 
Poppe en Ingel laten zich verleiden door hun zucht 
naar rijkdom. De twee jongens hebben gelukkig 
goed opgelet en gaan op zoek naar hun vaders. 
Dan volgt een spannende tocht met heel veel actie…! 
Vanaf 12 jaar. 

Tegen alle 
hindernissen
Nele Neuhaus, 
Uitgeverij Holland

Dit eerste deel in de serie ‘Elena: 
een leven voor paarden’ gaat 
over Elena, een 13-jarig paarden-
meisje. Ze woont op de Merel-
hof, de rijstal van haar ouders 
en grootouders. Als er geldpro-

blemen zijn, heeft iedereen van de stal en de familie 
daar last van. Samen met haar vrienden Melike en 
Tim (op wie ze stiekem verliefd is) traint ze op haar 
paard Fritzi. Dat doet ze in het geheim, want haar 
vader vindt haar daar veel te jong voor. En dan is 
er nog dat geheim van vroeger, waardoor zij en 
Tim eigenlijk geen contact met elkaar mogen 
hebben. Kortom, genoeg voer voor paardenlief-
hebbers om bij weg te dromen! Vanaf 12 jaar en 
geschikt voor het 4You!  

Boy21

Matthew Quick, 
Uitgeverij Lemniscaat

Finley is verslaafd aan basketbal. 
Hij en zijn vriendin Erin leven 
ervoor. Zo ontvluchten ze hun 
leven in Bellmont. Deze stad staat 
bekend om misdaad, armoe en 
rassenhaat. Als de basketbalcoach 
aan Finley vraagt om de nieuw-
komer Russ onder zijn hoede te 
nemen, doet hij dat. Russ draagt een groot geheim 
met zich mee, waar hij niet over kan praten. De 
twee jongens worden vrienden. Toch zijn er proble-
men door het talent dat Russ heeft voor basketbal. 
Overleeft de vriendschap? En lukt het om aan hun 
onveilige omgeving te ontsnappen? De hoofdstukken 
zijn kort, en het boek leest als een trein. Vanaf 13 jaar 
en geschikt voor het 4You! 
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Bloedzusters

Annejoke Smids, 
Uitgeverij Ploegsma

Alexandrië, 33 jaar voor Christus. 
Djeme, een 14-jarig meisje hoort 
dat haar ouders overleden zijn 
en daardoor is haar zus Satamon 
farao geworden. Djeme komt 
te weten dat de brand waarbij 
haar ouders omgekomen zijn, 
was aangestoken. En er gebeu-
ren meer vreemde dingen in het 
paleis. Samen met haar trouwe 
bediende Kai gaat Djeme op 

onderzoek. Maar dan komt haar leven op het spel te 
staan. Spannend boek over een stoer meisje, dat ook 
een inkijkje geeft in het leven in het oude Egypte. 
Vanaf 13 jaar.

Verdwenen: zes kin-
deren verdwenen. 
Vijf tieners komen 
terug

Tara Altebrando, 
Uitgeverij Young & Awesome

Avery herinnert zich nog vaag 
het moment dat haar broertje 
Max verdween, samen met vijf 
andere kinderen. Dat was elf jaar 
geleden en het gebeurde 
plotseling. En net zo onverwacht 

duiken ze opeens weer op. Maar zonder Max! 
De vijf jongeren kunnen zich niets meer herinneren 
van de afgelopen elf jaar. Ze moeten ook heel erg 
wennen aan het leven dat zonder hen gewoon is 
doorgegaan. Avery neemt contact op met Lucas, 
een van de verdwenen jongens. Ze gaat op zoek 
naar Max en degene die hen dit heeft aangedaan. 
Door de ogen van drie personen krijg je er steeds 
meer idee van hoe alles is gebeurd. Een spannend en 
mysterieus boek! Vanaf 15 jaar. 

Glory

Lauren St John,
Uitgeverij Gottmer

1. Je bent een eigenwijs type en 
je weet heel goed wat je wilt. 2. 
Je zit midden in de puberteit. 3. 
Als je vader dan ook nog je moe-
der verlaat en verhuist naar Aus-
tralië, dan kun je soms flink van 
je afreageren. Dat overkomt Alex 
Blakewood, een 15-jarig meisje. 
Zij maakt het zo bont, dat haar 
moeder haar naar een opvoe-
dingsinstituut stuurt. Maar dat 
kan Alex niet accepteren en ze ontsnapt met een 
paard, Scout. Samen met Scout gaat ze daarna mee-
doen met de zwaarste en langste paardenrace ooit. 
Hier ontmoet ze Will, die de eerste prijs wil winnen, 
van maar liefst 250.000 euro. Het is voor allebei een 
grote uitdaging, en wie gaat er winnen? Ook als je 
niet van paarden houdt, is dit een spannend boek 
dat je in één ruk uitleest. Vanaf 13 jaar. 

Bedrog

Abigail Haas, 
Uitgeverij De Fontein

Heb je zin in een spannend ver-
haal dat je niet kunt wegleggen? 
In dit boek wordt de spanning 
heel subtiel opgebouwd. Het gaat 
over Chloe die eigenlijk graag wil 
studeren. Maar omdat haar moe-
der psychische problemen heeft, 
gaat ze toch maar werken in een 
café. Daar ontmoet ze Ethan, 
en ondanks dat ze zich had voorgenomen om niet 
verliefd te worden, valt ze als een blok voor hem. Als 
ze zijn broer Oliver ontmoet, voelt Chloe meteen dat 
er iets vreemds met hem is. Hij haalt gevoelens bij 
haar naar boven, waarvan ze niet wist dat ze die had. 
Goed boek om je nagels bij op te eten. Vanaf 15 jaar.


