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Susin Nielsen, 
Uitgeverij Lemniscaat

De moeder van Felix heeft best veel 
pech; ze raakt steeds haar banen 
kwijt. Uiteindelijk moeten ze hun 
huis verkopen en als ze daarna ook 
geen appartement meer kunnen 
betalen blijft er niets anders over 
dan wonen in een busje. En eerst 
lijkt dat nog leuk en handig want je 

kunt het busje zetten waar je maar wilt! Maar op den 
duur is het toch geen goede oplossing. Felix bedenkt 
een plan: hij wil meedoen met een bekend televisie
programma en hoopt daarmee een heleboel prijzengeld 
te winnen. Is Felix goed genoeg om te winnen? En redt 
hij hiermee zichzelf en zijn moeder uit de ellende? Naast 
alle drama in dit boek staat het ook vol met hoop, liefde 
en vriendschap. Vanaf 12 jaar. 

Stief
Marion Pauw
Uitgeverij Kluitman

Nu Kiki’s moeder Johan heeft 
ontmoet lijkt ze eindelijk weer een 
beetje vrolijk. De afgelopen jaren 
waren zwaar, na de scheiding van 
Kiki’s vader. Maar Johan maakt 
haar blij en hij verwent haar met 
mooie dingen. Hij koopt zelfs een 
bloemen winkel voor Kiki’s moeder 

zodat zij voor zichzelf kan werken. Maar Kiki begint 
onraad te ruiken… Het klinkt allemaal wel erg mooi 
en er gaat wel heel veel geld om in de bloemenzaak. 
Ze weet niet goed met wie ze deze zorgen kan delen. 
Komt Kiki erachter wat Johan van plan is? Spannend 
boek dat makkelijk leest, met veel spreektaal en korte 
hoofdstukken, dus geschikt voor het  4YOU! Vanaf 13 
jaar. 

Wanhoop
Eva Burgers
Uitgeverij De Fontein

Olivia is 17 en heeft examen gedaan 
maar nog geen flauw idee wat ze 
wil studeren. En de relatie met haar 
vriend Roan benauwt haar. Dan komt 
ze op het idee om naar Parijs te gaan! 
Om de taal te leren, te werken en de 
stad te  leren kennen. Iedereen in haar 
 omgeving is verbaasd maar Olivia is 
vastbesloten. Ze kan terecht bij haar tante die in Parijs 
woont. Roan vindt het hele idee maar niks en wil dat 
Olivia in Nederland blijft. Plotseling krijgt Olivia dreig
berichten op haar telefoon en ze doet een gruwelijke 
ontdekking in de  achtertuin. Wie zit er achter deze 
berichten en wie heeft haar achtervolgd? Is het Roan? 
Goede keus als je van  spannende boeken houdt, het 
verhaal pakt je meteen vanaf het begin. Vanaf 13 jaar. 
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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.



Buitenspel

Margje Woodrow,
Uitgeverij De Fontein

Nynke en Jimmy zitten allebei op 
voetbal en ze gaan samen met hun 
teams op trainingsweekend. Ze 
hebben er enorm veel zin in, 
gezellig met z’n allen trainen en lol 
maken. Maar al snel gaat het mis 
want een van de jongens wordt 
vermoord teruggevonden in het 

bos. De teams zijn natuurlijk meteen helemaal 
ondersteboven van wat er is gebeurd! Nu moet 
uitgezocht worden wie de dader is. Het boek bevat 
hoofdstukken die steeds door Jimmy, Nynke of de 
dader zijn geschreven, dat leest heel prettig. Ook als je 
niks met voetbal hebt is deze thriller prima voor jou! 
Vanaf 13 jaar.

 

Vijf stappen van jou

Rachael Lippincott,
Uitgeverij Volt 

Stella is heel ziek. Ze heeft 
taaislijmziekte en als ze geen 
nieuwe donorlongen krijgt, gaat ze 
dood. Ze moet heel vaak naar het 
ziekenhuis, veel medicijnen slikken 
en heel voorzichtig leven. Om in 
aanmerking te komen voor een 
longtransplantatie is het van 

levensbelang om niet besmet te worden door andere 
mensen. Maar dan verschijnt er op een dag een andere 
jonge patiënt, Will, die ook taaislijmziekte heeft. En ja 
hoor, ze vallen als een blok voor elkaar. Het is zo moeilijk 
om bij elkaar uit de buurt te blijven om niet nog zieker te 
worden. En als er longen beschikbaar komen, kiest ze dan  
voor samen ziek zijn of voor zichzelf en voor het leven? 
Ontroerend en tegelijk indringend boek over liefde, ziek 
zijn en kiezen voor dood of leven. Vanaf 15 jaar.

Dor

Neal Shusterman
Uitgeverij Fantoom

Dit boek zet je aan het denken over 
de toekomst. Hoe komt die er 
misschien uit te zien? Het verhaal 
gaat over het leven van Alyssa in 
Californië. Omdat de droogte al een 
tijdje aanhoudt, is er al een hele lijst 
van verboden dingen: verboden de 
tuin te sproeien, het zwembad te 
vullen of om te lang te douchen. Maar naarmate die 
droogte langer duurt worden de maatregelen steeds 
strenger en komt er zelfs geen water meer uit de 
kraan! Mensen krijgen ruzie over wie de laatste fles 
water in de supermarkt mag kopen en uiteindelijk 
verdwijnen zelfs Alyssa’s ouders en moet ze van alles 
verzinnen om te kunnen overleven. Het verhaal is heel 
confronterend; kan dit ons ook  overkomen?
Vanaf 15 jaar.  

Het Koninkrijk

Jess Rothenberg
Uitgeverij Moon young adult 

Een pretpark vol met geavanceerde 
technieken, virtual reality en 
bijzondere wezens waar geprobeerd 
wordt om de wensen van bezoekers 
waar te maken, wie wil daar nou 
niet heen? Het klinkt in ieder geval 
fantastisch! Ana is een van de zeven 
Fantasisten, android prinsessen die 
zijn ontworpen om het de gasten 
naar de zin te maken. Maar dan 
wordt er een moord gepleegd en men denkt dat Ana 
dat heeft gedaan. Dit bijzondere verhaal laat je het 
leven van een half mens, half robot zien, en is tegelijker
tijd een goed speurdersverhaal. Vanaf 15 jaar.  
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