Lees- en luistertips
In deze lees- en luistertips ook 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 veel boeken van Lezen voor de lijst!

Jonge jury
Jacht- Cis Meijer

Boeken
tip

Sam (ik-persoon) fraudeert met haar schoolcijfers op de laptop van een
lerares. Vlak daarna raakt die lerares zwaargewond bij een brand op
school. Als Sam op onderzoek uitgaat, ontvangt ze een dreigbrief. Tijdens
het schoolkamp in de bossen enkele dagen daarna, voelt Sam aan alle
kanten gevaar dreigen. Vanaf ca. 13 jaar. Leen dit luisterboek
Stemmen - Jonge Jury

Leugenaar leugenaar- Herman van de Wijdeven

Boeken
tip

Op de ochtend van haar dertiende verjaardag, blijkt de vader van Charlie
(ik-persoon) voorgoed te zijn vertrokken, zonder afscheid te nemen. Charlie
voelt zich bedrogen en in de steek gelaten, maar kan haar gevoelens bij
niemand kwijt. Als op school brand uitbreekt, zoekt Charlies kwaadheid een
onverwachte uitlaatklep. Vanaf ca. 12 jaar. Leen het luisterboek of e-book
en hier kun je Stemmen - Jonge Jury

Wij blijven bij elkaar- Martine Letterie
We
De joodse familie Birnbaum weet na de Kristallnacht in 1938 met veel
moeite van Berlijn naar Nederland te komen. Uiteindelijk komen beide
ouders en hun zes kinderen terecht in Westerbork. Hier spelen ze een
belangrijke rol bij het verzorgen van weeskinderen. Deels gebaseerd op
een waargebeurd verhaal. Vanaf ca. 12 jaar. Leen het e-book en hier kun je
Stemmen - Jonge Jury

Lezen voor lijst
Het meisje met de vlechtjes- Wilma Geldof
Freddie (ik-figuur) is 15 jaar als ze in 1941, samen met haar twee jaar
oudere zus Truus, voor het eerst betrokken raakt bij het verzet tegen de
nazi’s. Ze worden al snel ingezet bij liquidaties van nazi’s en NSB’ers.
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Vanaf ca. 15 jaar.
Lezen voor de lijst 12 -15 jaar niveau 2
Leen hier het e-book of het luisterboek

Zwaartekracht- Iris Boter
Maren woont met haar vader in Oslo, waar ze zich alleen en onzichtbaar
voelt, tot ze zich aanmeldt voor filosofieles. Docent Ole zegt wat zij denkt:
ze zijn van hetzelfde spul gemaakt, dat kan niet anders, maar waarom ziet
hij haar dan toch niet staan, zelfs niet als ze vlak voor hem staat? Ze moet
hem laten weten wie ze is. Aan Nils, haar beste en enige vriend, heeft ze
niets. Die gamet alleen maar. En haar vader draagt opeens een nieuwe
trui en wordt gebeld door een vreemde vrouw. Gelukkig ontdekt Maren
eindelijk iets wat rust geeft in haar hoofd: blowen.
Lezen voor de lijst 12- 15 jaar niveau 3
Leen hier het e-book

Het is de liefde die we niet begrijpen- Bart Moeyaert
Op een hete dag rijdt de jonge vertelster (ik-persoon) met haar moeder en
haar Poolse vriend, zusje Edie en broer Axel in een auto door een
korenveld. Axel zet opeens de auto stil, hij is het zat dat zijn moeder de ene
na de andere vriend verslijt. Bovendien sluimert er een groot geheim.
Verhaal in drie fragmenten. Vanaf ca. 15 jaar.
Lezen voor de lijst 12- 15 jaar niveau 4
Leen hier het luisterboek of e-book

Hex- Thomas Olde heuvel
Het dorpje Beek is in de greep van de Wylerheks, een vrouw uit de
zeventiende eeuw met dichtgenaaide mond en ogen. Zwijgend loopt ze
door de straten en dringt ze de huizen binnen, nachtenlang staat ze aan je
bed. Iedereen weet dat haar ogen nooit mogen worden geopend. Er wordt
alles aan gedaan om haar aanwezigheid geheim te houden. Maar als een
groep jongeren besluit viral te gaan met de heks, laat ze de moderne
samenleving langzaam maar zeker afglijden naar middeleeuwse praktijken.
Lezen voor de lijst 15- 18 jaar niveau 2
Leen hier het e-book of het luisterboek

Dorsvloer vol confetti- Franca Treur
De 12-jarig Katelijne groeit als enig meisje op tussen zes broers in een
streng (bevindelijk) gereformeerd Zeeuws boerengezin eind jaren tachtig,
begin jaren negentig. Het intelligente, fantasievolle kind voelt zich een
buitenbeentje; ze vlucht weg in fantasie en verhalen.
Lezen voor de lijst 15- 18 jaar niveau 3
Leen hier het e-book

De heilige Rita- Tommy Wieringa
Paul Krüzen woont met zijn vader in de oostelijke grensstreek. Vroeger
zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader. In de halve eeuw
die intussen verstreken is, hebben ze hun dorp sterk zien veranderen.
Iedereen die dat kon, heeft de streek verlaten. Voor hen in de plaats
kwamen buitenlanders, eerst de Chinezen die een restaurant openden,
later Polen en Russen. Paul, zijn vader en zijn vriend Hedwiges proberen
zich uit alle macht staande te houden in deze veranderende wereld.
Lezen voor de lijst 15- 18 jaar niveau 4
Leen hier het luisterboek of e-book

