
Adams wonderlijke 
apotheek

Adam Kay,  
uitgeverij Harper Collins

Wist je dat de oude Egyptenaren 
een bad namen in bloed? Of dat 
men vroeger dacht dat knar-
setanden overging als je een sche-
del kuste? Ze hadden geen idee 
hoe het lichaam werkte! Meer 

van deze weetjes over geneeskunde door de eeuwen 
heen vind je in dit boek, met veel grappige tekeningen. 
Voor iedereen rond de 12 jaar. 

Zwarte Zwaan
Gideon Samson,  
uitgeverij Leopold

De eigenzinnige Rifka en Duveke 
zijn vriendinnen, ‘besties’ voor al-
tijd! Maar als Rifka iets wil uithalen 
waar Duveke het eigenlijk niet mee 
eens is omdat het heel extreem is, 
komen er scheuren in hun vriend-
schap. Heel goed geschreven en 

herkenbaar boek over vriendschap en gevoelens.  
Vanaf 12 jaar.

Vlinder

Martine Kamphuis,  
uitgeverij Ploegsma

Farida is blij dat ze Tess heeft ont-
moet. Bij haar kan ze al haar gevoe-
lens uiten.  Zoals dat het haar dwars 
zit dat haar beste vriendin en haar 
vriendje naar elkaar toe trekken. 
Tess zit opgenomen in een psychi-
atrische kliniek en de twee mei-
den vinden steun bij elkaar. Maar 
dan wordt Farida gewaarschuwd voor Tess, wat is er 
eigenlijk precies gebeurd met Tess’ overleden vriendin 
Vlinder? Spannend verhaal dat je niet kunt wegleggen.  
Vanaf 12/13 jaar.  

Slipjacht

Jowi Schmitz,  
uitgeverij Kluitman

Kluitman novelle over Matteo, 
die thuis ongelukkig is omdat zijn 
vader veel werkt en omdat zijn 
moeder is vertrokken. Op school 
wordt hij gepest. Als zijn vader de 
bloederige tekeningen ontdekt die 
hij maakt, moet Matteo ‘met ie-
mand praten’. Op schoolkamp heeft 
Matteo er genoeg van en trekt het bos in.  
Maar daar blijkt iets te leven dat een gevaar voor  
hém kan zijn. De jacht is geopend. Spannende korte 
thriller vanaf 13 jaar.

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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Brain crash
Tanja de Jonge,  
uitgeverij Leopold

Als een vreemde man bij Dylan 
komt vragen of hij een brief wil 
bezorgen tijdens zijn krantenwijk, 
stemt hij toe. Hij verdient er toch 
mooi tien euro mee! Bij het pand 
aangekomen moet hij zijn vinger 
laten scannen, maar plotseling 

voelt hij een steek. Vlak daarna wordt alles zwart voor 
zijn ogen en raakt hij buiten bewustzijn…  
Als hij dagen later wakker wordt kan hij zich niks meer 
herinneren. Wat is er gebeurd?  
Vanaf 13 jaar.

Wat we niet zeggen

Nadine Swagerman,  
uitgeverij Kluitman

Dat iedereen zo zijn geheimen 
heeft dat blijkt maar weer uit dit 
verhaal. Tobias, zijn moeder en 
zusje zijn verhuisd na het overlij-
den van zijn vader. Op zijn nieuwe 
school ontmoet hij Jones, op wie hij 
direct een oogje krijgt. Alleen 

houdt Jones iets achter en het lijkt gevaarlijk te 
kunnen zijn. Maar Tobias zelf heeft ook een geheim 
dat hij met niemand heeft gedeeld… Een verhaal over 
vriendschap, vertrouwen en schuldgevoel.  
Vanaf 14 jaar. 

Kilometers zonlicht
Marike Goslinga,  
uitgeverij Leopold

Leonne en Peer lopen  
allebei het Pieterpad. Peer 

omdat hij het thuis zat is, hij haalt slechte  
cijfers en heeft steeds ruzie thuis en Leonne wil 
met haar wandeltocht aandacht vragen voor het 

klimaat. Ook al willen ze niet, ze komen elkaar steeds 
tegen en uiteindelijke delen ze hun verhalen. Dit is het 
begin van een vriendschap en van verandering.  
Vanaf 14 jaar.

Museumnacht
Chinouk Thijssen,  
uitgeverij Clavis

Er wordt vijftigduizend euro uitge-
loofd voor diegenen die een nacht 
in het instamuseum willen door-
brengen. In dat museum is een jaar 
geleden een moord gepleegd. De 
acht hoofdpersonen in dit verhaal 
gaan de uitdaging aan, je leest steeds vanuit een van 
hen het verhaal. Ook nu wordt er weer een moord 
gepleegd. Het boek is bloedstollend spannend!  
Vanaf 15 jaar.  

Bestemming Canada
Diverse illustratoren,  
uitgeverij Scratch

Heel veel Nederlanders zijn na de 
Tweede Wereldoorlog naar Canada 
geëmigreerd. Omdat ze in Canada 
kansen zagen die ze niet konden 
laten liggen. In deze graphic novel 
hebben tien illustratoren het 
levensverhaal van tien mensen 
opgetekend die in Canada zijn gaan wonen.  
Op deze bijzondere manier worden hun verhalen  
beeldend verteld.  
Vanaf 15 jaar.  
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