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STEM VÓÓR 15 MEI OP JOUW FAVORIETE BOEK EN 
MAAK KANS OP EEN FUJIFILM INSTAX MINI 11-CAMERA!



Genomineerden Jonge Jury Debuutprijs 2023

Legenda

Laat je je fantasie graag de vrije loop? Ben jij een echte avonturier of 
ga je het liefst terug in de tijd? In verhalen is alles mogelijk en stukken 
spannender dan wat er in het echte leven gebeurt. Welkom in de wereld 
van de Jonge Jury!

Lezen 
Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Duik dan thuis, op school of in de 
bibliotheek de boekenkast in en lees mee! Kies uit alle boeken voor 
twaalf jaar en ouder die in 2022 zijn uitgekomen. De tien jongeren 
van het Jonge Jury Boekgenootschap maken je wegwijs in dit enorme 
boekenaanbod. We hebben aan hen gevraagd wat hun favoriete jeugdboek 
van het afgelopen jaar is en welk boek ze jou willen tippen. Op de 
volgende pagina vind je deze tien Leestips. De elfde Leestip is de winnaar 
van de Jonge Jury Wildcard Wedstrijd. Lees je liever een ander boek? Dat 
kan ook! Let er dan wel op dat het boek op de groslijst staat. 

Stemmen 
Heb je je boek uitgelezen, dan ben je klaar om te stemmen! Dit kan tot 
15 mei 2023 op jongejury.nl of via de QR-codes op de Jonge Jury posters. 

De drie boeken met de meeste stemmen komen op de shortlist van de 
Prijs van de Jonge Jury 2023. Voor de Jonge Jury Debuutprijs zijn de drie 
genomineerde titels al bekend en kun je ook je stem uitbrengen. Jouw 
stem is dus onmisbaar! Bovendien maak je kans op het winnen van een 
Fuji Film Instax-camera.

Vieren
Tijdens de Dag van de Jonge Jury op woensdag 7 juni 2023 maken we 
in TivoliVredenburg te Utrecht bekend welke titels in de prijzen zijn 
gevallen. Dan weten we welke auteur de Prijs van de Jonge Jury en de 
Jonge Jury Debuutprijs ontvangt. 
Wil jij deze dag op school of in de bibliotheek vieren? Informeer bij je 
docent Nederlands of de plaatselijke bibliotheek naar de mogelijkheden! 
Meer weten? Kijk op jongejury.nl en volg ons op Instagram en Facebook!

Check de elf Leestips, stem op jouw 
favoriete boek en maak kans op een Fuji 
Film Instax-camera!

Niemand vraagt hoe het met mij gaat 
Gracia Lebink

Het zat er al aan te komen, maar toch is het 
een schok voor Sanne en haar broertje Daan 
als hun ouders aankondigen te gaan scheiden. 
Ze worden het middelpunt van een ruzie 
tussen twee volwassenen die elkaar kapot 
willen maken. Alles wordt de inzet van het 
Grote Scheidingsspel: de vakantie naar Ibiza, 
de nieuwe telefoon, bij de andere ouder mogen 
logeren… Niemand vraagt hoe het met mij 
gaat is een schrijnend en spannend debuut 
dat je na de eerste bladzijde niet meer weg wil 
leggen. 

Doorleestip: Ivoren maan van Arienne Bolt 

Wolventijd Lysander Mazee

IJshockeyer Auke weet niet wat hem overkomt 
als hij na afloop van een wedstrijd in Trondheim 
samen met zijn Noorse rivaal Sindre door 
mysterieuze krijgers duizend jaar terug in de tijd 
wordt gebracht. Auke en Sindre blijken te zijn 
ontvoerd om het leger van Vikinghoofdman 
Heimar Helgason te versterken. Die leidt 
veelbelovende rekruten op tot úlfheðnar, 
legendarische wolvenkrijgers, om de heidense 
manier van leven te bewaren in een veranderende 
wereld. Wolventijd is een kruising tussen ‘Vikings’ 
en ‘Kruistocht in spijkerbroek’ met een trans 
hoofdpersonage. Een meeslepend avontuur vol 
legendarische wolvenkrijgers, actie en ontluikende 
liefde. 

Doorleestip: Onheilsdochter van Jean-Claude 
van Rijckeghem.

De jongen die van de klif sprong en zacht 
terechtkwam Stefan Raatgever

Als de 19-jarige Alec na een moeizame 
schoolcarrière zijn eindexamen probeert te halen, 
wordt zijn veilig kabbelende bestaan opgeschud 
door een nieuwe klasgenoot. De onaangepaste 
Björn maakt bij hem gevoelens los die hij altijd 
heeft weten te verbergen, ook voor zichzelf. 
Voor het eerst ziet hij onder ogen wat hij nooit 
eerder heeft durven zien. Maar op het moment 
dat hij zijn felbegeerde diploma bijna binnen 
heeft en daarmee een ticket naar de toekomst, 
verdwijnt Björn ineens... Stefan Raatgever schreef 
een overrompelend en schitterend verhaal over 
identiteit en seksualiteit. 

Doorleestip: Later als ik vliegen kan van Adriaan 
Volk. 

Thriller historisch fantasy realistisch liefde = Moeilijkheidsgraad
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Amarant Emmelie Arents

Ceda is een Creatie, geboren om te sterven. 
Wanneer de dag aanbreekt dat ze haar lichaam 
moet afstaan, beseft ze hoe graag ze wil blijven 
leven. Haar Maker helpt haar uit de instelling 
ontsnappen, maar buiten de vertrouwde muren 
wacht een verschrikkelijke waarheid. Arelle 
behoort tot de laagste klasse van de samenleving. 
Ze leeft elke dag in angst, wetende dat zij of haar 
geliefden voor orgaandonatie kunnen worden 
geselecteerd. Bewogen door haar haat voor leider 
Derix Silas, besluit ze om mee te werken aan het 
plan van STORM, een organisatie die het systeem 
wil vernietigen.

Doorleestip: Duisternis van Eva Linden. 

Leestips Jonge Jury 2023

De rest van ons leven Els Beerten

Fredo Santoro migreert als kleine jongen van 
Italië naar Engeland. Daar groeit hij op in een 
warme Italiaanse gemeenschap van kappers en 
ijsverkopers, tot de Tweede Wereldoorlog uitbreekt 
en Mussolini de kant van de Nazi’s kiest. Italianen 
worden in Engeland plots verdacht en de regering 
geeft opdracht alle mannen te deporteren. Fredo 
verstopt zich en ontsnapt aan de razzia’s, maar 
wat gebeurt er met zijn vader? Een verhaal over 
groeien, met alles wat daarbij hoort: missen, 
zoeken, een thuis vinden.

Doorleestip: De kaarten van madame 
Petrova van Marjolijn Hof 

Vlinder Martine Kamphuis

Farida heeft het moeilijk als haar beste vriendin 
haar vriend wil inpikken. Dan ontmoet ze Tess, 
een meisje dat er net zo eenzaam uitziet als Farida 
zich voelt. Tess blijkt nog veel grotere problemen 
te hebben: ze is opgenomen in een psychiatrische 
kliniek na de dood van haar vriendin Vlinder. 
Farida wil Tess helpen om dit te verwerken en gaat 
op onderzoek naar Vlinders verleden. Dan wordt 
Tess door een onbekende in elkaar geslagen. Is dit 
Farida’s schuld? Wanneer Farida bijna de laatste 
puzzelstukjes van het mysterie aan elkaar legt, 
ontdekt ze hoe gevaarlijk haar speurwerk is…

Doorleestip: Geert op het Oosten van 
Tim Gladdines. 

Wees Lucie Astrid Boonstoppel

Lucie en haar moeder Hedwig woonden in 
bruisende steden, in piepkleine dorpjes en zo 
ongeveer alles daartussenin. En nu kan Lucie ook 
Cressville aan dat veel te lange rijtje toevoegen. 
Wie haar vader is, weet Lucie niet en dat kan 
haar ook weinig schelen. Ze heeft haar moeder en 
dat is genoeg. Maar deze keer is alles anders. In 
Cressville ontmoet ze Jo, Fraser en Takeo, bij wie 
ze zich thuis voelt. Tegelijkertijd lijkt haar moeder 
iets voor Lucie achter te houden – en dat is niets 
voor haar. Wat probeert Hedwig te verbergen?

Doorleestip: Kilometers zonlicht van 
Marike Goslinga.  

Patroon Marco Kunst

In een melige bui besluiten Mylo en zijn beste vriend 
Mees tot een experiment: met een hamer en een tang 
vuren ze een kogel af. Het gaat gruwelijk mis. Mylo 
moet verder leven zonder zijn vriend en mét een 
enorm schuldgevoel. Mylo’s opa blijft hem steunen 
en samen gaan ze op reis. Naar Amerika, waar Mylo’s 
vader woont, die hij nooit eerder heeft ontmoet. Maar 
een reis die bevrijdend zou moeten zijn, legt juist 
een gruwelijk geheim bloot. Lukt het Mylo om te 
ontsnappen aan het patroon dat zijn familie al drie 
generaties in zijn greep houdt?

Doorleestip: Dodo van 
Mohana van den Kroonenberg

De pijn die wij verbergen Monica Haak

Als Fleur op haar Instagram-story een vervelende 
reactie krijgt van een anoniem account, neemt 
ze het eerst niet zo serieus. Maar als er steeds 
gemenere berichten volgen, wordt Fleur beetje 
bij beetje overgenomen door haar angsten. Hoe 
kunnen berichten zoveel pijn doen? Wie zit er 
achter dit account? Fleur heeft hulp nodig om de 
ballen in haar leven hoog te houden, maar als je 
niet meer weet op wie je kunt vertrouwen…

Doorleestip: Wat we niet zeggen van 
Nadine Swagerman 

Huisje 13 Elin Meijnen

Wanneer Ronja’s tot dan toe heel normale moeder 
verandert in een ‘wifiwappie’ en wil verhuizen naar een 
stralingsvrije zone, verandert alles voor Ronja.
In het vakantiepark waar ze komt te wonen is geen 
wifi, waardoor ze niet met haar vriendinnen kan appen, 
maar ook geen huiswerk kan maken. Ronja’s moeder 
draaft steeds verder door in haar ideeën. Zo ver zelfs dat 
Ronja een eigen plek krijgt in een van de leegstaande 
vakantiehuisjes. Dat klinkt misschien als een droom, maar 
zonder stromend water en een werkende verwarming valt 
het vies tegen. En wat als ze er op school achter komen 
dat ze helemaal voor zichzelf moet zorgen?

Doorleestip: Alma – Sander Meij. 

Game on Cis Meijer

Hoe ver ga jij voor je vrienden? No fear. No limits. 
No excuses…
Vijf vrienden krijgen een mysterieuze uitnodiging 
om deel te nemen aan een populair YouTube-
spel: de nieuwsgierige Noor, de ambitieuze Sky, 
de knappe Eline, gezelligheidsdier Daan en de 
sportieve Jordi. De finale zal plaatsvinden in een 
afgelegen landhuis. Game on! Maar de uitnodiging 
blijkt de start van een gruwelijk spel. Wanneer Sky 
spoorloos verdwijnt, móéten de andere vier alles op 
alles zetten om hun vriendin te redden. Hoever zijn 
ze bereid te gaan voor haar? En wie heeft het op 
hen gemunt, en waarom?

Doorleestip: Escape Room van Maren Stoffels
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Geen weg terug  Elvin Post

Wanneer Eva en haar vriendinnen Anna, Fleur 
en Kim midden in de nacht na een schoolfeest 
naar huis fietsen, stuiten ze op een auto die met 
geopende portieren op de weg staat. Ernaast liggen 
twee mannen in een grote plas bloed. Als Eva de 
politie wil bellen, ziet Fleur een tas met geld in de 
auto. Hoewel Eva en Anna er geen goed gevoel bij 
hebben, neemt Fleur de tas mee. Maar dan blijkt 
dat een van de mannen nog leeft. Hij hoort bij een 
groep zware criminelen…

Doorleestip: Shame on you van Margje Woodrow

Semper Sol  Marloes Morshuis

De aarde is te vol. Om oorlog te voorkomen heeft 
de Wereldraad een quotum ingesteld: een maximum 
aantal inwoners per land. Er moeten mensen weg. 
De Euro-Unie heeft een slimme truc bedacht om 
zonder bloedvergieten het quotum te halen: slinkers. 
Mensen in de slinkstand mogen maar zo weinig dat 
ze slechts voor de helft meetellen. Het leven van 
een slinker is zwaar, maar wie zich aan alle regels 
houdt, overleeft het quotum wel. Marloes Morshuis 
heeft met Semper Sol, het vervolg op Quotum, een 
verhaal geschreven dat nog spannender, verrassender 
en schrijnender is dan het eerste deel.

Doorleestip: Thuis draag ik bij me van
Cecile Korevaar

In het vervloekte hart  Rima Orie

Priya Chkadhari heeft een groot geheim: ze is een 
bloedkind en heeft daardoor bijzondere krachten. 
Bloedkinderen worden gezien als monsters die 
moeten worden vermoord. Het is benauwend, en ze 
lijkt niet aan haar lot te kunnen ontsnappen. Als Priya 
op een dag de kans krijgt om een plek te bemachtigen 
als student in Kuwatta grijpt ze die met beide handen 
aan. 
Tot haar verbazing blijken haar krachten in Kuwatta 
als gave in plaats van als vloek te worden beschouwd. 
Ze ontmoet er andere bloedkinderen, allemaal met 
hun eigen krachten, en wordt getraind om mee 
te kunnen vechten in de guerillaoorlog tegen de 
kolonisten. Alleen komt Priya er al snel achter dat er 
zich ook een groot gevaar in het vervloekte hart van 
Kuwatta zélf schuilhoudt…

Doorleestip: Het donkere visioen van  
Marjo de Vroed

Ben je in de stemming geraakt en  
benieuwd naar nog meer mooie boeken?
Kijk dan vooral ook even op deze websites en 
vind het boek dat bij jou past!
literatuurmuseum.nl/nl/ontdek-en-beleef/vindjouwyaboek
www.boekenzoeker.be

Om een goede keuze te maken helpt het om 
vooraf recensies over het boek te lezen. 
Dit kan onder andere op de volgende websites:

www.jaapleest.nl   www.waanenwijs.nl  
www.ikvindlezenleuk.nl www.deleesfabriek.nl
www.queerlezen.nl

Luister deze afleveringen van de grote 
vriendelijke podcast:
degrotevriendelijkepodcast.nl/afleveringen/aflevering-68-els-beerten
degrotevriendelijkepodcast.nl/afleveringen/aflevering-29-marloes-morshuis
degrotevriendelijkepodcast.nl/afleveringen/aflevering-76-rima-orie

Verder leuke websites
voor jou als leerling:
www.bruuttaal.nl/leerling
www.lezenvoordelijst.nl

De Jonge Jury is een project van Stichting Lezen 
en wordt uitgevoerd door Passionate Bulkboek.   /jongejuryWWW.JONGEJURY.NL
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