
 

Heb jij al plannen voor je zomervakantie? Naast chillen met vrienden, lekker in het park

zitten en ijsjes eten, is het ook dé tijd om even iets anders te lezen dan die zware

boeken van je literatuurlijst. Dus heb jij zin om je deze zomer in een andere wereld te

duiken ook al zit je gewoon thuis? Wij geven je graag tips! Kies een thema:

reisverhalen, thrillers, sportverhalen, hangmatboeken of dystopieën, en kijk snel verder

welke titels jij deze zomer gaat verslinden.

Zomerleeslijst 

Heb jij één van deze boeken

gelezen? Trakteer jezelf dan

op een lekker ijsje!

https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://literom.nbdbiblion.nl/?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst


Bestemming onbekend – Paul Mosier

Nadat haar moeder is overleden, heeft de twaalfjarige Rider twee jaar bij haar

grootmoeder gewoond. Nu zij ook is overleden, reist Rider met de trein dwars door

Amerika, op weg naar een onbekende oudoom in Chicago. De ontmoeting met enkele

medereizigers verandert Riders kijk op haar situatie.

 

De wraak van de jakjongen – Guy Didelez

Het enige aandenken dat de vijftienjarige Xilian van haar overleden moeder heeft, is

een brief in onleesbaar Chinees schrift. Xilian wil graag weten wat er in de brief staat

dus onderneemt ze met haar Vlaamse vader een gevaarlijke tocht te paard, hoog in de

Tibetaanse bergen, op zoek naar het geboortedorp van haar moeder. Maar wie is de

man die hen steeds achtervolgt?

 

Becks laatste zomer – Benedict Wells

Het is 1999. Robert Beck is 37 en leraar aan het gymnasium in München. Hij was ooit

gitarist in een band en verlangt terug naar die tijd. Als hij ontdekt dat zijn

leerling Rauli zeer muzikaal is, besluit hij zijn manager te worden. In de zomer maakt

Beck met zijn hypochondrische vriend Charlie en Rauli een bizarre roadtrip naar Istanbul.

 

Paper towns – John Green

Als Quentin en Margo negen jaar oud zijn, vinden ze in het park een dode man. ’s

Avonds klimt Margo het slaapkamerraam en het hart van Quentin binnen, maar daarna

gaan hun levens verschillende kanten op. Wanneer Margo negen jaar later opnieuw

Quentins kamer binnenklimt, neemt ze hem mee op een nachtelijk avontuur. Maar de

volgende dag is Margo verdwenen..

 

 

REISVERHALEN

“Paper towns is een soort mix van Greens

eerdere boeken: het bevat het

bedachtzame karakter van Het grote

misschien, maar ook de humor die

in Negentien keer Katherine de boventoon

voert.” 

Eefje Buenen, De Leeswelp

“Bestemming onbekend is het
ultieme feelgood-boek, waarin

Rider geweldige mensen ontmoet
en wordt gered door

poëzie. (…) Het is een
heerlijke roadtrip om bij weg te

dromen.” 
Annemarie Terhell, 7Days
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Hex – Thomas Olde Heuvelt

In 1665 is Katharina van Wyler in Beek verhangen, nadat ze werd beschuldigd van

heksenpraktijken. Eeuwen laten dwaalt ze nog rond in Beek en zijn de

Bekenaren vervloekt: ze kunnen het dorp niet uit zonder zelfmoordneigingen te

krijgen. Wanneer Timo met zijn vrienden in 2012 een geheime reportage maken van de

heks, roepen ze onheil over zich heen als een van hen te ver gaat..

 

Room service – Maren Stoffels

De vier vrienden Fender, Linne, Lucas en Kate vieren de verjaardag van Kate in een luxe

hotel. Wat begint als een leuk weekend, verandert al snel in een nachtmerrie. Iemand wil

wraak nemen op Fender, Lucas en Kate en ze moeten zelf beslissen via van hen

zich opoffert..

 

 

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

hun moeder voor de geheime dienst werkt en een onderzoek doet naar neurologische

manipulatie waar hij en Bel onderdeel van blijken te zijn. Wat is hier de waarheid?

 

Eén van ons liegt – Karen M. McManus

De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld.

Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire

medescholieren gaat onthullen. Maar wanneer Simon onverwacht voor hun neus sterft,

worden ze al verdachten bestempeld. Wie van hen is schuldig? 

 

THRILLERS
“Ook lezers die nooithorror lezen moeten maar weer

eens een uitstapje naar dit genre
wagen. HEX is gruwelijk goed,slapeloze nachtengegarandeerd.” Rolf Bos, de Volkskrant
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Lopen voor je leven - Els Beerten

Noor is achttien en iedereen vindt dat ze te jong om de marathon te lopen. Maar Noor is

een oertalent, snel als de wind, met een enorm uithoudingsvermogen. En ze is koppig.

Misschien haalt zij die 42,195 km. wel. Tegen alle twijfels in. Ze loopt, en loopt, en loopt.

En ondertussen schieten er flitsen uit haar jeugd door haar hoofd.

 

Match - Buddy Tegenbosch

Voetbal is belangrijk in het leven van de zeventienjarige Jim. Als hij in de zomervakantie

hoort dat hij mee mag op trainingskamp van Jong PSV, kan hij zijn geluk niet op. Die

zomer wordt hij verliefd op Lola, maar dit gelukzalige gevoel wordt overschaduwd door

de zorgen om zijn zusje Izzy. Jim komt voor een moeilijke keuze te staan: kiest hij voor

voetbal of voor de toekomst van zijn zusje?

 

Dani Bennoni – Bart Moeyaert

Bing mist zijn broer Moon die vanwege de oorlogsdreiging in het leger dient. Hij wil zijn

broer bij thuiskomst verrassen door te leren voetballen. Maar zijn grote voetbalheld Dani

weigert het hem te leren. Bing en zijn vriend Lenny verzinnen een list om Dani ertoe te

bewegen hem toch les te geven, maar dat loopt steeds verder uit de hand.

 

Ventoux – Bert Wagendorp

Bart Hoffman is misdaadjournalist, fietser en bijna vijftig. De toekomst baart hem zorgen

als hij wordt ingehaald door het verleden: zijn vrienden David, Joost en André keren

terug in zijn leven. En met hen de zomer van 1982; de zomer van de hopeloze liefde voor

de mooie Laura, de zomer van het verraad en de zomer van de dood door schuld op de

Mont Ventoux. 

 

sportverhalen

“Je hebt als lezer het gevoel dat je na

het lezen van ''Lopen voor je leven'' zelf

de marathon loopt.” 

Jet Marchau, Leesidee jeugdliteratuur
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Eerste liefde – David Nicholls

Charlie Lewis heeft net zijn eindexamen verknald en fietst in de zomer die volgt doelloos

rond. Maar dan ontmoet hij Fran, die meespeelt in het toneelstuk Romeo en Julia, en

besluit hij zich bij het theatergezelschap aan te sluiten. Zijn liefde voor Fran sleept hem

de zomer door en brengt lichtheid in zijn bestaan. Maar hoelang zal deze liefde duren?

 

Wat als dit het is - Becky Albertalli

Tijdens zijn stageperiode in New York komt de zestienjarige Arthur een jongen tegen op

wie hij meteen verliefd is. Hij gaat op zoek naar deze onbekende jongen en als hij hem

vindt, worden ze vrienden. Ben blijkt nog niet toe te zijn aan een nieuwe liefde, maar ze

blijven elkaar zien. En de tijd tikt, want over een paar weken gaat Arthur weer terug

naar huis, ruim duizend kilometer verderop. Wat moeten ze doen?

 

Schildpadden tot in het oneindige - John Green

Dit boek gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-

fanfictie en een hagedis die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat

het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te

zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten.

 

Gesprekken met vrienden - Sally Rooney

Frances is 21 jaar oud, koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar beste

vriendin Bobbi aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden door journalist Melissa.

Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk van haar en haar echtgenoot Nick, die

nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een onschuldige flirt lijkt,

groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit.

Hangmatboeken
“Voor wie nog op vakantie

gaat: misschien is het een

idee Eerste liefde van

David Nicholls in de koffer

te stoppen.” 

Maaike Lange, AD

‘’Gesprekken met vrienden van Sally

Rooney is een boek dat je steeds

langzamer gaat lezen. Omdat je niet

wil dat het stopt.’’ 

Philip Huff, De Groene Amsterdammer
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De muur – John Lanchester

Groot-Brittannië, ergens in de toekomst. Op de gehele kustlijn staat een muur die de

Anderen moet tegenhouden. Elke jongere moet daarop twee jaar

wachtlopen en Joseph Kavanagh is een van hen. Toch weet een groot aantal Anderen

over de muur te komen en het land in te vluchten. Voor straf worden Kavanagh en mede-

compagnieleden verbannen naar zee, waar ze aanleggen bij een eiland en een bestaan

proberen op te bouwen.

 

De executie – Daniëlle Bakhuis

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.

 

De schaduwen van Radovar – Marloes Morshuis

De viertienjarige Jona woont sinds enkele jaren met haar familie in Sterrenlicht, een van

de vele enorme hoogbouw-wooncomplexen van de stad Radovar. Het is

de bewoners  verboden om zonder toestemming het gebouw te verlaten. Wie hard werkt

en in het gareel loopt, scoort punten en klimt zo letterlijk naar boven. Wanneer Jona een

keer ongezien naar buiten gaat en daar de geheimzinnige Kilian ontmoet, gaan haar

ogen pas echt open voor de werkelijkheid achter de façades van Radovar.

 

Het verhaal van de dienstmaagd – Margaret Atwood

Binnen de grenzen van de voormalige Verenigde Staten heeft een christelijke beweging

de macht gegrepen. In deze nieuwe Republiek Gilead dient eenieder naar de letter van

het Oude Testament te leven. Vanfred, de vertelster, behoort tot de nieuwe klasse

der ‘Dienstmaagden’, die slechts één doel heeft: zich voort te planten. Alleen 's nachts

in haar sobere kamer is ze vrij om zich over te geven aan haar illegale herinneringen: het

lezen van boeken, haar eigen naam en het nu irrelevant geworden begrip ‘liefde’.

Dystopieën

“Marloes Morshuis kan beeldend schrijven. Ze sleurt je

helemaal mee in haar fantastische wereld vol utopische

droomflats en ondergrondse rioolgangen en laat je alle

hoeken van deze bizarre samenleving zien.” 

Annemarie Terhell, 7Days

https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-muur-1?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-executie-de-liveshow-waarbij-de-bodem-letterlijk-onder-je-voeten-vandaan-zakt?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://shop.nbdbiblion.nl/product/de-schaduwen-van-radovar?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://shop.nbdbiblion.nl/product/het-verhaal-van-de-dienstmaagd?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/603477/de-schaduwen-van-radovar?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/619557/de-executie?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/604697/de-muur?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst
https://uittrekselbank.nbdbiblion.nl/detail/564797/het-verhaal-van-de-dienstmaagd?utm_source=NB_Databanken&utm_medium=email&utm_campaign=zomerleeslijst

