Lees- en luistertips
In deze lees- en luistertips ook weer boeken van de Jonge Jury die beschikbaar zijn
als luister- of e-book.
Stemmen voor de Jonge Jury kan nog t/m 3 mei.
Verder ook weer een aantal lezen voor de lijst boeken

Jonge jury
Offerkind - Rob Ruggeberg

Boeken
tip

Aïn vlucht van haar familie vandaan omdat ze iets ergs heeft gedaan waar ze
zeer zwaar voor zal worden gestraft. Een meisje alleen kan niet overleven in
het Nederland van vierduizend jaar geleden, dus is ze blij dat Kraai met haar
mee is gevlucht. Kraai voelde zich een buitenstaander omdat zijn vader van
een andere stam is en hij er anders uitziet. Samen met hem moet ze uit
handen van de achtervolgers kunnen blijven. Maar kunnen ze wel op tegen
de wraak van de moerasgodin?
Leen hier het e-book en hier kun je Stemmen - Jonge Jury.

Het zusje van - Carlie van Tongeren
Wat als je broer iemand doodrijdt? 'Het zusje van' gaat over Liv: een
gewoon meisje op een gewone school, waar ze gewoon gelukkig is. Tot haar
broer Alex in het ziekenhuis belandt door een auto-ongeluk. Niet alleen is
Alex zwaargewond, het meisje dat hij aanreed heeft het niet overleefd. Een
boek met korte hoofdstukken.
Leen hier het e-book en hier kun je Stemmen - Jonge Jury

Fake trip - Margje Woodrow
Een vierdaagse schooltrip naar Barcelona. Er gebeurt een afschuwelijk
ongeluk. Details worden verspreid op social media en geheimen komen
bloot te liggen. Maar wat is echt en wat is fake news?
Luisteren naar dit luisterboek en hier kun je Stemmen - Jonge Jury

Dertig dagen om te falen - Anita Henriet
Wanneer engel Muriël een gevallen engel uit de Hel bevrijdt, wordt ze
door God tijdelijk naar de Aarde verbannen. Ze krijgt dertig dagen de tijd
om hem op te sporen, anders is er geen plek meer voor haar in de Hemel.
Haar aardse buurman Chad maakt het Muriël niet gemakkelijk om zich te
focussen op deze missie. Zijn knappe looks en sexy lichaam roepen
gevoelens in Muriël op. Emoties die haar vreemd zijn en in de war brengen.
Na dagen van speuren is Muriël niets opgeschoten en ziet ze
geen andere keuze dan de hulp van Chad te accepteren. Doet Muriël er
goed aan haar lot in zijn handen te leggen? Leen hier het e-book.

Lezen voor de lijst:
Piratenzoon - Rob Ruggeberg
Zain is de zoon van een Marokkaanse piraat en groeit op in een harem in
Marokko. Als hij naar Istanboel vaart, wordt het schip veroverd door
Spanjaarden. Zain moet werken als galeislaaf en komt terecht in Zeeland,
waar de Tachtigjarige Oorlog woedt. Lezen voor de lijst 12- 15 jaar niveau 2.
Leen hier het e-book of het luisterboek.

Haar naam was Sarah- Tatiana de Rosnay
In de nacht van 16 juli 1942 wordt de 10-jarige Sarah met haar ouders
opgepakt en naar het Velodrome d'Hiver in Parijs gebracht. Zij heeft ongezien
haar kleine broertje in een kast verstopt en belooft hem later te bevrijden,
maar Sarah wordt weggevoerd en ziet hem nooit meer terug. Zestig jaar later
moet een Amerikaanse journaliste in Parijs een artikel schrijven over die
gebeurtenis. Zij zoekt in archieven naar de ware toedracht en ontdekt een
geheim van haar schoonfamilie. Ondanks het advies
zich daar niet mee te bemoeien, probeert de journaliste het spoor van Sarah te
volgen. Lezen voor de lijst 12- 15 jaar niveau 3. Leen hier het e-book

Alleen maar nette mensen - Robert Vuijsje
David is een jonge joodse Amsterdammer, die door zijn donkere uiterlijk op
een Marokkaanse jongere lijkt. Om zich af te zetten tegen zijn Amsterdamse
(Oud-Zuid) kakkineuze milieu en uit nieuwsgierigheid, gaat hij op zoek naar
zwarte vrouwen, eerst in de Bijlmer en later in Amerika. Hij ontdekt dat hij
daar gediscrimineerd wordt vanwege zijn uiterlijk. Een roman waarin scherpe
tegenstellingen worden neergezet tussen culturen die in Nederland naast
elkaar bestaan. Degene die de grens oversteekt, hoort uiteindelijk nergens
meer bij. Lezen voor de lijst 15- 18 jaar niveau 3.
Leen hier het e-book of het luisterboek

Bezonken rood- Jeroen Brouwers
Bij de dood van zijn moeder - met wie hij al jaren geen contact meer had herinnert de schrijver zich weer de gebeurtenissen die tot die verwijdering
geleid hebben. In zijn ogen is zijn moeder geheel ontluisterd in het Japanse
concentratiekamp Tjideng, waar zij lichamelijk aftakelde, kaal werd geschoren
en bovendien voor zijn ogen - hij was vijf jaar - op een gruwelijke manier werd
afgetuigd. Het boek is een eerbetoon voor de moeder die onder de meest
gruwelijke omstandigheden - Tjideng had een beruchte sadistische
kampcommandant - met veel moed haar kinderen probeerde te beschermen.
Lezen voor de lijst 15- 18 jaar niveau 4. Leen hier het e-book of het luisterboek
Veel lees- en luisterplezier!

