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YOUNG ADULT

Op zoek naar een goed Young Adult boek? 
Lees dan een titel die gekozen of 
genomineerd is voor het Beste Boek voor 
Jongeren (voorheen: Dioraphte Literatour 
Prijs). Vijftien prachtige titels die het lezen 
zeker waard zijn, vind je in deze lijst!

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!



Het leven van Darius, die half Amerikaans half Iraans is, is niet gemakkelijk. Hij heeft last van depressies 
en heeft het gevoel nergens bij te horen. Een gevoel dat hij ook niet bij zijn ouders kwijt kan. Wanneer 
hij met zijn ouders en zusje naar Iran gaat om zijn grootouders te bezoeken, raakt hij bevriend met de 
Iraanse jongen Shorab. Door hem komt hij er steeds meer achter wie hij is.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

Het is 2048 en het land wordt geregeerd door het Collectief, onder leiding van de strenge premier 
Comendo. Voor het minste of geringste word je gearresteerd. Sinds een half jaar worden telkens vijf 
jongeren tijdens het wekelijkse live televisieprogramma De executie veroordeeld en terechtgesteld. 
Een van de vijf krijgt de kans zichzelf vrij te pleiten.

Lees het volledige uittreksel hier.

Als de blinde tiener Raaf haar beste vriendin May-Lin bij een auto-ongeluk verliest, stort haar wereld in. 
Ze heeft het gevoel dat ze zich nu alleen moet zien te redden. Doordat ze Roan leert kennen, voelt ze 
zich sterker worden. Maar hij verbreekt onverwachts het contact, waardoor Raaf weer alleen staat. 
Zal het haar lukken om haar leven op te pakken?

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

NICOLAS EN DE VERDWIJNING VAN DE WERELD
ANNE EEKHOUT
De achtjarige Nicolas woont bij zijn vader en moeder. Als de premier aankondigt dat een zwart gat 
binnenkort de aarde zal opslokken, besluit Nicolas om, net als zijn favoriete stripheld De Adelaar, een 
superheld te worden en de aarde te redden. Terwijl de wereld aan chaos ten onder gaat, probeert 
Nicolas er het beste van te maken. Maar zal het hem lukken om de mensheid te redden?

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

DARIUS DE GROTE IS NIET OKÉ
ADIB KHORRAM

DE EXECUTIE
DANIËLLE BAKHUIS

DE GEUR VAN GROEN
PAMELA SHARON

LAND VAN DADELS EN PRINSEN
FRANK NELLEN
Simon brengt als hij vijftien is de zomer door bij zijn oom. Daar raakt hij bevriend met Youssef, die hem 
meeneemt over de daken van Parijs. Veertien jaar later ontmoet Simons vader, Tulard, Youssef, die 
vastzit op verdenking van moord. Tulard probeert erachter te komen wat voor band de jongens hadden 
en in hoeverre dat heeft geleid tot de drastische beslissing die Simon heeft genomen.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.
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De 17-jarige Gioia is anders dan haar klasgenoten en weet niet goed wie ze écht is. Als ze Lo ontmoet, 
heeft ze haar soulmate gevonden. Maar Lo is niet de jongen die hij zegt te zijn. Gioia gaat op onderzoek 
uit en ontdekt zijn verhaal. 

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

Spanje, 1944. De 13-jarige Ofelia trekt met haar moeder bij haar stiefvader, officier in het Spaanse leger, 
in. Vanuit een als legerpost ingerichte molen jaagt hij op rebellen die zich er niet bij hebben neergelegd 
dat Franco de burgeroorlog gewonnen heeft. Vlak bij de molen is een labyrint waar Ofelia een faun 
ontmoet die zegt dat zij Moanna is, de verdwenen prinses van een onderaards rijk. Om er naar terug te 
kunnen keren, moet Ofelia drie opdrachten volbrengen.

Lees het volledige uittreksel hier.

De introverte 17-jarige Elias is dol op films, een passie die hij met zijn vriendin Polly kan delen. Elias’ zus-
je Evi kampt al vanaf haar geboorte met gezondheidsproblemen, iets dat ook veel effect heeft op Elias’ 
geestelijke gesteldheid. Elias, Polly en Evi trekken veel met z’n drietjes op. Als Polly door een ongeluk om 
het leven komt, is dit een verlies dat te zwaar is om te verwerken.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

TOFFEE
SARAH CROSSAN

Allison is van huis weggelopen. Met op haar gezicht nog duidelijk de sporen van mishandeling gaat ze 
op zoek naar de ex-verloofde van haar vader. Ze overnacht in de schuur bij een huis dat leeg lijkt te 
staan. De volgende ochtend blijkt dat het huis bewoond wordt door een dementerende oude vrouw. 
Tussen Allison en de bejaarde Marla ontstaat een bijzondere band.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

DE BIJZONDERE WOORDEN VAN GIOIA
ENRICO GALIANO

PANS LABYRINT
CORNELIA FUNKE

DE DAG DIE NOOIT KOMT
OLIVER REPS

WIT KONIJN RODE WOLF
TOM POLLOCK
Als Peters moeder Louise een belangrijke prijs krijgt voor haar werk, gaan hij en zijn tweelingzus Bel 
mee naar de uitreiking. Daar wordt Louise neergestoken en slaat Bel op de vlucht. Het lijkt erop alsof zij 
de dader is, maar wat is haar motief? Peter ontdekt dat zijn moeder voor de geheime dienst is en dat hij 
en Bel onderdeel zijn van een experiment. Samen met klasgenoot Ingrid gaat Peter op zoek naar de 
waarheid.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.
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De zestienjarige, zwarte Starr Carter gaat naar een dure particuliere school, maar woont in een arme 
wijk vol drugs en straatbendes. De spanning tussen die twee werelden loopt op als Starr getuige is van 
een schietincident waarbij haar jeugdvriend Khalil door een agent wordt gedood.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

De bijna vijftienjarige Anna vlucht weg uit het opvanghuis voor kinderen en jongeren dat haar ouders 
runnen. Zij en de zeventienjarige probleemjongen Robin besluiten al liftend de wereld te verkennen. 
Maar Robin overlijdt na een auto-ongeluk, waarna Anna besluit hun reis alleen te vervolgen. Tijdens de 
reis wordt ze, op zoek naar vrijheid, geconfronteerd met zichzelf en de hardheid van de wereld.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

Grace en Tippi zijn een Siamese tweeling van bijna zeventien die niet anders weten dan dat ze samen 
zijn. Hun leven verandert echter drastisch wanneer ze niet langer thuis les kunnen krijgen, maar naar de 
lokale middelbare school moeten. Hoewel dit wennen is, vinden ze hun weg. Maar dan moeten ze een 
beslissing nemen die hun leven nog ingrijpender zal veranderen…

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

WIJ ZEGGEN HIER NIET HALFBROER
HENK VAN STRATEN
Henk groeit tussen 1980 en 1999 in Eindhoven op met drie oudere stiefbroers, zijn stiefvader en zijn 
moeder. Henk heeft het gevoel dat hij geen deel uitmaakt van zijn nieuwe familie en past zich voortdu-
rend aan anderen aan. Zijn onzekerheid verbergt hij in drugs- en drankgebruik. Als Henk dertig is en zelf 
vader, beschrijft hij hoe hij zijn jeugd ervaart.

Lees het volledige uittreksel hier en de recensies hier.

THE HATE U GIVE
ANGIE THOMAS

WEG
JOWI SCHMITZ

EEN
SARAH CROSSAN

DE NEGEN KAMERS
PETER-PAUL RAUWERDA
Jonas heeft al tijdenlang vreselijke hoofdpijnen. Juist op het moment dat hij alleen thuis is, worden ze 
vrijwel ondraaglijk en gebeuren er rare dingen. ‘s Nachts wordt er ingebroken en de inbreker laat een 
groot boek achter over een huis dat onverwacht verschijnt. Als later op de dag eenzelfde huis op een 
braakliggend veldje opdoemt, is zijn nieuwsgierigheid gewekt en besluit hij naar binnen te gaan.

Lees het volledige uittreksel hier.
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