
JEUGDLITERATUUR & YOUNG ADULT 

 

 
1. De zon is ook een ster - Nicola Yoon 

Een mooie Young Adult-roman over opvoeding en verwachtingen. Hoe ontkom je aan het 
levenspad dat je ouders voor je uitstippelen? Ook is het een prachtig liefdesverhaal mét veel 
natuurwetenschappelijke en filosofische uitstapjes! 

2. De koning van Katoren - Jan Terlouw 
Een bekend jeugdboek waarin de jonge Stach de koning van Katoren wil worden. Hiervoor 
moet hij veel opdrachten uitvoeren. Vrijwel alle opdrachten zijn terug te verwijzen naar 
Terlouws eigen politieke visie. Interessant dus voor elke leeftijd! 

3. The fault in our stars - John Green 
Een young adult-roman over een meisje dat kanker heeft. Ze moet naar een praatgroep voor 
kankerpatiënten. Dit vindt ze maar niks, totdat ze hier de interessante Augustus Waters 
ontmoet. 

4. Paper towns - John Green 
Quentin is al jarenlang gefascineerd door zijn buurmeisje Margo. Wanneer zij verdwijnt, gaat 
hij op zoek naar haar. Mooi jeugdboek over jezelf vinden! 

5. Schildpadden tot in het oneindige - John Green 
Dit boek gaat over een meisje met een angststoornis. Op een dag gebeurt er iets geks in haar 
omgeving, waarna er een groot avontuur begint. Hoe houdt ze zich staande in dit avontuur 
met haar dwingende angstgedachtes? 

6. 19 keer Katherine - John Green 
Colin is een wonderkind die al 19 keer verkering heeft gehad met een meisje genaamd 
Katherine. Alle keren liep dit voor hem niet goed af. Weet hij dit patroon te doorbreken? 

7. De dag die nooit komt - Oliver Reps 
Een heftig boek dat de prijs Beste Boek voor Jongeren 2019 heeft gewonnen! Je volgt het 
verhaal vanuit Elias die een zusje heeft dat chronisch ziek is. Er gebeurt veel in de levens van de 
broer en zus. Want wie is Polly en wat is er met haar gebeurd? 

8. De executie - Daniëlle Bakhuis 
Een dystopie waarin in het jaar 2048 de doodstraf op bizarre wijze weer wordt uitgevoerd. Zo 
kunnen mensen bijvoorbeeld stemmen wie het wel en niet overleeft. 

9. Vijf stappen van jou - Rachael Lippincott 
De 17-jarige Stella lijdt aan een ernstige ziekte. Ze probeert hier zoveel mogelijk controle over 
te houden en houdt zich aan een strak regime. Dan ontmoet ze Will; hij is juist het 
tegenovergestelde van Stella en wil niks weten van zijn behandelingen.  

https://leesliever.wordpress.com/2020/04/04/recensie-de-zon-is-ook-een-ster-nicola-yoon/
https://leesliever.wordpress.com/2020/06/09/boek-vs-film-1-de-koning-van-katoren/
https://leesliever.wordpress.com/2020/06/16/lees-samen-2-de-boeken-van-john-green/
https://leesliever.wordpress.com/2020/06/16/lees-samen-2-de-boeken-van-john-green/
https://leesliever.wordpress.com/2020/06/16/lees-samen-2-de-boeken-van-john-green/
https://leesliever.wordpress.com/2020/06/16/lees-samen-2-de-boeken-van-john-green/
https://leesliever.wordpress.com/2020/07/08/recensie-de-dag-die-nooit-komt-oliver-reps/
https://leesliever.wordpress.com/2020/08/31/lees-samen-4-de-nominaties-voor-het-beste-boek-voor-jongeren-2020/
https://leesliever.wordpress.com/2020/08/31/lees-samen-4-de-nominaties-voor-het-beste-boek-voor-jongeren-2020/


10. Pans Labyrinth - Guillermo del Toro & Cornelia Funke 
Een fantasieroman gebaseerd op het oorspronkelijke verhaal van Guillermo del Toro. 

11. De bijzondere woorden van Gioia - Enrico Gialiano 
Het boek gaat over het meisje Gioia dat in een flatje in Noord-Italië woont. Ze wordt nogal aan 
haar lot overgelaten. Dan ontmoet ze haar vriendje Lo. Alleen op een bepaald moment 
verdwijnt hij en begint ze aan zichzelf te twijfelen.  

12. Het land van dadels en prinsen - Frank Nellen 
Simon wordt in Parijs bevriend met Youssef. Samen gaan ze de hele vakantie rennend over de 
daken in de stad. Totdat ze door een vreselijke gebeurtenis uit elkaar gaan. Wat is er precies 
gebeurd?  

13. Toffee - Sarah Crossan 
Een heel mooi poëtisch boek over Allison die bevriend raakt met een demente vrouw. 
Schitterend boek over elkaar helpen en iemand nodig hebben.  

14. Darius de grote is niet oké - Adib Khorram 
Terechte winnaar van de prijs Beste Boek voor Jongeren 2020. Heel mooi verhaal over 
identiteit en depressie. Je krijgt een inkijkje in hoe het is om als puber te worstelen met een 
geërfde depressie.  

15. De geur van groen - Pamela Sharon 
Je volgt het leven van het blinde meisje Raaf. Ze ziet haar omgeving in geuren dankzij haar 
vriendin May-Lin. Totdat er iets gebeurd, waardoor ze er alleen voor staat. Heel mooi en uniek 
boek!  

16. Donkerblauwe woorden - Cath Crowley 
Een mooie Young Adult-roman die zich grotendeels afspeelt in een boekwinkel! Het verhaal 
gaat over Rachel en Henry die na een lange tijd apart van elkaar hun vriendschap weer op 
proberen te pakken.  

17. Haaientanden - Anna Woltz 
Heel dun boekje over een meisje dat een grote fietstocht gaat maken om te ontsnappen aan 
een nare situatie thuis. Gelukkig ontmoet ze op haar tocht Finley, zodat ze niet alleen hoeft te 
fietsen. 

18. A kind of paradise - Amy Rebecca Tan 
Een aanrader voor iedere bibliotheekfan! Een heel fijn boek, voor jong en oud, over je eigen 
weg vinden tijdens de middelbare schooltijd. 
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