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SCIENCEFICTION

Wil je een kijkje nemen in de toekomst? 
Met deze sciencefictionverhalen waan je je 
in een wereld vol avontuur, fantasie en 
wetenschap. In deze leeslijst staan titels 
voor volwassenen, Young Adult en jeugd. 

Veel leesplezier!

Uittreksels en recensies van de 
geselecteerde titels staan op 
Uittrekselbank en LiteRom

Deel de leeslijst met uw leerlingen 
of hang hem op in de bibliotheek!



DE ENGELENMAKER
STEFAN BRIJS
Een embryoloog, die zich na een wetenschappelijke carrière als huisarts vestigt in zijn geboortedorp 
Wolfheim, heeft zich als levensdoel gesteld een mens te klonen, waarmee hij voor zijn gevoel een strijd 
voert met God.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

KLONT
MAXIM FEBRUARI
De 57-jarige ambtenaar Bodo Klein kondigt per e-mail zijn zelfmoord aan. Iedereen is in rep en roer, 
terwijl Bodo er inmiddels toch maar van afziet. Minister Elias stuurt hem vervolgens op een missie: 
hij moet nagaan in hoeverre Alexi Krups, die lezingen houdt over een op hol geslagen verzameling data 
- de klont - en daarmee angst zaait, de waarheid spreekt.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

MACHINES ZOALS IK
IAN MCEWAN
Charlie koopt in 1982 robot Adam. Hij kiest samen met buurvrouw en partner Miranda de 
instellingen die de robot zijn unieke persoonlijkheid zullen geven. Al snel blijkt Adam problemen te 
geven. Hij maakt zijn ‘uitknop’ onklaar en wordt verliefd op Miranda. Maar wanneer hij haar van allerlei 
zaken gaat beschuldigen, maakt Charlie de robot onklaar en brengt hem terug naar de ontwikkelaar.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

DE CIRKEL
DAVE EGGERS
Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het machtigste internet-
bedrijf ter wereld. Persoonlijke e-mails, sociale media, betalingsverkeer en aankopen van de gebruikers 
zijn met elkaar verbonden door een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft 
slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is aangebroken.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

DE JONGENS UIT BRAZILIË
IRA LEVIN
Ex-nazikamparts dr. Josef Mengele werkt, ondergedoken in Zuid-Amerika, aan een weerzinwekkend 
project. Waarom stuurt Mengele zes voormalige SS-officiers af op vierennegentig onschuldige oude 
mannen? En waarom moeten zij op een bepaalde datum sterven? Nazi-jager Yakov Liebermann 
probeert in een race tegen de klok de waarheid te achterhalen.

Lees het uittreksel hier.

Naar de webshop
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https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/295034/de-engelenmaker 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Brijs%2C%20Stefan/De%20engelenmaker 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/land-van-dadels-en-prinsen-roman?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3D%09Land%20van%20dadels%20en%20prinsen%20&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019315651 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-engelenmaker-roman-5?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20engelenmaker&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019240876 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/584897/klont 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Februari%2C%20Maxim/Klont 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/klont-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dklont&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019515413 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/606878/machines-zoals-ik 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/McEwan%2C%20Ian/Machines%20zoals%20ik 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/machines-zoals-ik?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dmachines%20zoals%20ik&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2018445270 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/440251/de-cirkel 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Eggers%2C%20Dave/De%20cirkel/ 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-cirkel-5?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20cirkel&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2015200754 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/564757/de-jongens-uit-brazilie 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-jongens-uit-brazilie?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dira%20levin&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2015253920 


DE ACHTERBLIJVER
YVES PETRY
Gram Goetleven is een veelbelovende jonge geleerde die werkt aan een ultimachine, liefkozend ‘Baby’ 
geheten, die de mens ten slotte moet overvleugelen. Menselijke zaken als psychologie, seks, sociale 
warmte laten hem dan ook volkomen koud. Wanneer hem wordt gevraagd een toespraak te houden 
over Baby in Austin, Texas, vraagt hij zich af of ze daar wel op deze machine te zitten te wachten.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

SLAAP ZACHT, JOHNNY IDAHO
AUKE HULST
Een tiener met een missie, een terminale bankier en een wetenschapper gaan op zoek naar de sleutel 
tot het eeuwige leven. Zij komen samen op de Archipel, een zwaarbewaakte eilandstaat in de Stille 
Oceaan, en dompelen zich onder in deze nieuwe wereld. Wat drijft ze? En op welke manier zijn ze 
onherroepelijk met elkaar verbonden?

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

HET MES DAT NIET WIJKT
PATRICK NESS
Todd Hewitt is de laatste jongen in Prentissdorp, een uniek dorp waar voortdurend Herrie klinkt. Todd 
en de rest horen elkaars geheimen en gedachten. Maar dan ontmoet hij een meisje van wie hij geen 
gedachten hoort. Hoe kan het dat zij niet is gedood door de Herrie? Het dorp herbergt een vreselijk 
geheim waardoor Todd moet vluchten. Maar hoe ontsnap je als iedereen je kan horen?

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

VERLATEN
MICHAEL GRANT
Tijdens een doodgewone schooldag ziet de 14-jarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn 
ogen verdwijnen. Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is 
verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor 
internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos breekt uit.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

IBOY
KEVIN BROOKS
Een iPhone wordt van een flat gegooid en boort zich in het hoofd van de 16-jarige Tom. Hij overleeft 
het ongeluk, maar een aantal achtergebleven stukjes in zijn hoofd zorgen voor een buitengewoon 
effect... Tom heeft ineens superkrachten. En met deze ongelooflijke kracht komt de keuze: wraak 
nemen op een gewelddadige straatbende die zijn vriendin Lucy terroriseert of zich gedeisd houden?

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop
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https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/295159/de-achterblijver 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Petry%2C%20Yves/De%20achterblijver/ 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/land-van-dadels-en-prinsen-roman?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3D%09Land%20van%20dadels%20en%20prinsen%20&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019315651 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-achterblijver-roman?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20achterblijver&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2016441888 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/488398/slaap-zacht-johnny-idaho 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Hulst%2C%20Auke/Slaap%20zacht%2C%20Johnny%20Idaho 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/slaap-zacht-johnny-idaho-6?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dauke%20hulst&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2015465255 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/441531/het-mes-dat-niet-wijkt 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Ness%2C%20Patrick/Het%20mes%20dat%20niet%20wijkt 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/het-mes-dat-niet-wijkt?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dhet%20mes%20dat%20niet%20wijkt&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2013265410 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/297550/verlaten 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Grant%2C%20Michael/Verlaten/ 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/verlaten?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dverlaten&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2012104685 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/434871/iboy 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Brooks%2C%20Kevin/iBoy 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/iboy?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Diboy&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2011493031 


GEWIST
MARCO KUNST
SIGMA-FI-ALPHA-277, kortweg Sig, wordt op een metrostation opgeveegd door een railreiniger en 
smijt hem op een enorme vuilnisbelt ver voorbij de grenzen van de stad. Door zich buiten de stad te 
wagen is Sig gewist uit de geheugens van iedereen die hem kende, en de Centrale Computer zal niet 
rusten voor ook Sigs eigen herinneringen zijn gewist. Om dat te voorkomen slaat hij op de vlucht.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

CYBERBOY
TANJA DE JONGE
Kevin heeft twee jaar geleden afscheid genomen van zijn beste vriend Bjorn, die bij een auto-ongeluk 
om het leven is gekomen. Inmiddels heeft hij zijn leven weer een beetje opgepakt. Daarom is de schok 
enorm als hij ineens oog in oog staat met zijn beste vriend. Kevin kan het niet geloven. Er is nog nooit 
iemand teruggekeerd uit de dood. Waarom uitgerekend Bjorn?

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

EREBOS
URSULA POZNANSKI
Op een Londense school gaat de illegale versie van een nieuwe, verslavende game van hand tot hand. 
Iedereen wil Erebos spelen. Wie eraan begint, krijgt maar één kans: zodra je je niet aan de regels houdt, 
word je eruit geknikkerd en kan je nooit meer inloggen. Ook Nick speelt de game. Al gauw is hij er niet 
meer van weg te slaan, totdat hij de opdracht krijgt iemand te doden… 

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

TORENHOOG EN MIJLEN BREED
TONKE DRAGT
Edu verlangt al zijn hele leven naar bossen, maar op aarde zijn de bossen inmiddels verdwenen. Daarom 
is hij planeetonderzoeker geworden op Venus waar nog wel bossen zijn. Maar daar hebben de mensen, 
bang voor de natuur, zich teruggetrokken onder een veilige koepel. En de gevaarlijke wouden zijn 
verboden toegang voor iedereen! Maar daar verzet Edu zich tegen en gaat wandelen in het woud.

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop

DE MAAN-ZAAK
STUART GIBBS
Het is het jaar 2041 en er wonen mensen op de maan. Nou ja, op een maanbasis. De 12-jarige Dash is 
een van hen. Het klinkt geweldig, maar je mag eigenlijk helemaal niets. Wanneer op dag 188 dr. Holtz 
dood wordt gevonden buiten de basis zorgt dit voor sensatie. Zou het een ongeluk zijn? Dash gelooft 
van niet en hij gaat zelf op onderzoek uit…

Lees het uittreksel hier en de recensies hier.

Naar de webshop
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https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/297325/gewist 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Kunst%2C%20Marco/Gewist/ 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/land-van-dadels-en-prinsen-roman?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3D%09Land%20van%20dadels%20en%20prinsen%20&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019315651 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/gewist?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dgewist&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2013100353 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-maan-zaak-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20maan-zaak&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019294710 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/558437/cyberboy 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Jonge%2C%20Tanja%20de/Cyberboy 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/cyberboy-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dcyberboy&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2018245776 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/385311/erebos 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Poznanski%2C%20Ursula/Erebos 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/erebos-2?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Derebos&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2018120331 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/297226/torenhoog-en-mijlen-breed 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Dragt%2C%20Tonke/Torenhoog%20en%20mijlen%20breed/ 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/torenhoog-en-mijlen-breed-een-toekomstverhaal?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dtorenhoog%20en%20mijlen%20breed&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2001280019 
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/539017/de-maan-zaak 
https://literom.nbdbiblion.nl/resultaten/boek/Gibbs%2C%20Stuart/De%20maan-zaak 
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-maan-zaak-0?overlay=/zoeken%3Fkeyword%3Dde%20maan-zaak&sort_by=search_api_relevance&sort_order=DESC&type=all&ordernumber=2019294710 

