Boekengasten

lezen door

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.

zomer 2012

Hanna’s reis
Martine Letterie, Uitgeverij
Leopold
Hanna heeft het als eigengereid Joods meisje van 15 in het
Amsterdam van het oorlogsjaar 1942 niet makkelijk. Er
gelden allerlei beperkingen
voor haar en daaraan wil
ze zich onttrekken, met als
gevolg dat ze in een tehuis
op de Veluwe wordt geplaatst. Daar, ver weg van
het Amsterdam waar de situatie steeds verslechtert, lijkt ze veilig. Zal zij weten te ontkomen aan de
deportatie die veel Joden treft?
Geen vrolijk, maar wel een waardevol en boeiend
verhaal waardoor je veel te weten komt over het
leven tijdens de oorlog en allerlei Joodse gebruiken.
Vanaf ca. 12 jaar.

IJsbarbaar
Rob Ruggenberg,
Uitgeverij Querido
Stel je eens voor dat je wordt
ontvoerd om in een ver land
als bezienswaardigheid op de
kermis te moeten optreden.
Dat kwam vroeger voor, en
het trof de 13-jarige Groenlandse Nunôk in 1624. Door

Nederlandse zeelui verkocht aan een kermisbaas
weet hij te ontsnappen en kan hij via walvisvaarders uiteindelijk Groenland na veel strijd en ontberingen weer bereiken.
Een deels waargebeurd boek dat je een andere tijd
en cultuur inzuigt en niet meer loslaat tot je het
dichtklapt.
Vanaf ca. 12 jaar.

Verloren
Milou van der Horst,
Uitgeverij Ploegsma
Demi vertelt over haar
hartsvriendschap met
Lieke, die al sinds hun
basisschooltijd voortduurt. Maar de vriendschap is niet meer wat
het geweest is. Dat komt
door de borderlinestoornis van Lieke. Demi
kan haar steeds moeilijker bereiken en op het
laatst is alleen nog contact via haar weblog mogelijk. Je snapt dat Demi zich zorgen maakt, en als
Lieke dan op een dag een afscheidsbriefje achterlaat en verdwijnt, slaat bij Demi de paniek toe.
Een boek over vriendschap, machteloosheid en
verdriet, waarin je je helemaal kan inleven.
Zullen de vriendinnen elkaar ooit levend terugzien?
Vanaf ca. 12 jaar.

Password
Mirjam Mous, Uitgeverij
Van Holkema &
Warendorf
Wat doe je als je je beste
vriend Jerro bewusteloos in
zijn slaapkamer aantreft?
Dan bel je natuurlijk, zoals
Mick, de ambulance.
Maar als bij het ziekenhuis
blijkt dat deze daar nooit is
binnengebracht is dat toch
op zijn zachtst gezegd wel
heel verontrustend. Ook word een andere jongen,
Stefan, achtervolgd door een onbekende man. De
levens van de drie 15-jarige jongens raken op een
bizarre manier verweven: het geheime password
van Mick en Jerro lijkt van groot belang.
Jerro en Stefan lopen groot gevaar en langzaam
komt Mick achter de ontstellende waarheid als de
puzzelstukjes van dit spannende boek uiteindelijk
in elkaar vallen.
Vanaf ca. 13 jaar.

Lekker
belangrijk!

Lotte Hagen, Uitgeverij
Pimento
Als je net als de 14-jarige
Puck gek bent op jazzdansen is een goede relatie
met je danslerares best
wel belangrijk.
Maar met Lonneke loopt
het allemaal niet zo lekker.
Gelukkig kan ze zich focussen op de schoolmusical,
waar ze kan schitteren.
Maar dan blijkt dat Lonneke ook hier de regie heeft.
Ze lijkt een spetterend
optreden wel te kunnen
vergeten.
En als dan de jongen waarop Puck verliefd is met de
zus van Lonneke aanpapt, is het tijd voor actie.
Een aantrekkelijk chicklit met veel humor voor
meiden die van kwaliteit houden.
Vanaf ca. 13 jaar.

Au pair

Verstrikt

Elisa van Spronsen,
Uitgeverij Ploegsma

Mel Wallis de Vries,
Uitgeverij De Fontein

Een jaar naar Parijs om
als au-pair te werken,
welk meisje droomt daar
nou niet van?
De 16-jarige Lot wel en als
je internetvriendje daar
ook woont, kan het niet
meer stuk. Maar al snel
blijkt dat het niet allemaal rozengeur is. Het
vriendje is toch niet zo
leuk als gedacht en echt
handig in het au-pair
werk is ze ook niet. En in het gezin waar ze werkt
loopt het ook allemaal niet op rolletjes.
Maar gelukkig ligt er het een en ander in het
verschiet…
Een vlot geschreven chicklit, die veel meisjes niet
meer zullen wegleggen.
Vanaf ca. 13 jaar.
voor bibliotheken

Misschien heb je wel eens
nagedacht hoe het is om in
coma te liggen.
De 17-jarige Lara overkomt dit echt. Na een
ongeluk bevindt ze zich in
een zwarte wereld, hoort
mensen over haar praten,
wil ze toeschreeuwen maar
kan dat niet. En dat terwijl
ze voelt dat haar vriendin
Maud in groot gevaar is.
Lara begint zich dingen te
herinneren, maar de doktoren denken dat ze hersendood is en overwegen het
stopzetten van de beademing.
Een bijna letterlijk adembenemend verhaal over
eenzaamheid en machteloosheid, geschreven
vanuit de binnenwereld van Lara en Maud.
Vanaf ca. 15 jaar.
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