
Elk jaar stelt de Jonge Jury 
een lijst op met boeken die 
genomineerd zijn voor de 
Jonge Jury-prijs. Een groot 
deel van deze lijst hebben wij 
in de mediatheek en daarom 
hebben wij een ‘special 
edition’ van de aanwinstenlijst 
hebben gemaakt. 

Kom dus vooral gezellig langs en leen een boek. 
Vergeet ook niet op jouw favoriete boek te stemmen 
op jongejury.nl.
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Jonge Jury
Volle maen
Luc Hanegreefs

Terra houdt van shoppen. Al haar geld gaat 
op aan nieuwe kleding, en als ze die 
goedkoop kan scoren, is dat natuurlijk top! 

De Indiase Indira is geronseld om in een 
spinnerij te gaan werken. Zo hoopt ze de 
schulden van haar familie af te kunnen 
lossen. Maar de mooie beloften van de 
fabriek blijken allemaal leugens te zijn 
geweest.

Bij een reis naar India ontdekt Terra dat er 
een heel verhaal zit achter de kleren die ze 
koopt. Een verhaal dat niet zo mooi is…

Made by Indira
Caja Cazemier

De eerste reis van het slavenschip Volle 
Maen lijkt wel vervloekt. De kapitein en de 
bemanning worden ziek. Het schip raakt 
uit koers. Terwijl een slavenopstand steeds 
dreigender wordt, winnen Cornelis en de 
slaaf Yao langzaam elkaars vertrouwen.

Op het eiland Jamaica voert Emily intussen 
een strijd met haar vader, de eigenaar van 
een suikerrietplantage. Na het zoveelste 
conflict over de behandeling van de slaven, 
wordt ze gedwongen om naar Engeland te 
vertrekken, ondanks een dreigende 
storm…
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danser je eigen dromen waarmaken?
Maxime heeft de beste vader van de 
wereld. Hij komt uit Rusland en reist de 
wereld rond als de topdanser van zijn bal-
letgezelschap. 
Ze weet zeker dat ze nooit zo goed kan 
worden als haar vader, maar ze wil hem 
niet teleurstellen... Ze wordt door ‘Juf Br’ 
uitgekozen om auditie te doen bij de 
beroemde balletopleiding. Haar vader is 
dan voor een optreden in Rusland. Maxime 
besluit om hem niet over de auditie te 
vertellen. 
Maar kan ze zo’n groot geheim bewaren als 
ze hem aan de telefoon spreekt?

Syntopia is een woonomgeving waarin alles 
tot in perfectie is uitgevoerd. Een duizeling-
wekkend gebouw, zelfsturende elektrische 
auto’s en zichzelf vullende koelkasten met 
verantwoord voedsel... verzin iets en het 
systeem voert het uit. 

Timo droomt ervan om op zo’n plek te 
wonen. Maar voor hem blijft de deur van 
dit paradijs dicht: wie het niet kan betalen, 
krijgt letterlijk geen toegang. Om binnen te 
komen zal hij Robin moeten veroveren, zijn 
klasgenote die wel het geluk heeft daar te 
wonen. Al snel komt hij erachter dat dit 
geluk een grimmige schaduwkant heeft.

Dans!
Mireille Geus

Syntopia
Tanja de Jonge
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auto waarin ze met haar familie zit slipt, 
over de kop slaat en in brand vliegt. Ze 
weet haar moeder en zusje te redden, 
maar haar vader niet en ze geeft zichzelf 
de schuld van het ongeluk. Het blijft een 
raadsel hoe het kan dat ze zelf geen enkel 
schrammetje heeft opgelopen.

Bijna tien jaar later lijkt ze een gewoon 
meisje. Ze doet het goed op school, heeft 
leuke vriendinnen en is populair bij de 
jongens. En dat wil ze graag zo houden....

Jona woont met haar familie in Sterrenlicht: 
een van de enorme flats in Radovar. De 
inwoners van deze grijze stad zijn in de 
greep van ‘de familiescore’. Wie hard werkt, 
verdient veel punten en klimt snel op. Maar 
wie niet in het systeem past, kan diep 
vallen en Ondergronder worden - of zelfs in 
een Onderwijk eindigen.
Jona voelt zich gevangen in de stad. 
Ieder protest tegen de strenge regels levert 
minpunten op. Alleen in de uithoeken van 
Sterrenlicht kan ze even ontsnappen aan 
het systeem. Zalman, de vreemde klusjes-
man van het gebouw, lijkt de enige die haar 
begrijpt. 

Hart van glas
Miranda Peters

De schaduwen van Radovar
Marloes Morshuis
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Justins rivaal
Lydia Rood

Een groepje vrienden geeft zich op voor 
een fright night: ze brengen de nacht door 
in een bos, waar ze worden geconfronteerd 
met hun grootste angsten. Wat gebeurt er 
als die angsten veel te dichtbij komen? 

Vijf jongeren gaan het bos in. Eén van hen 
zal de nacht niet overleven. En één van hen 
is de moordenaar...

Fright night
Maren Stoffels

Schelden, in de sloot duwen… Justin wordt 
gepest. Als hij ontdekt dat pestkop Danilo 
het zwaar heeft thuis, besluit Justin hem te 
helpen. Maar hoe ver ga je voor een van de 
grootste pestkoppen van de klas?
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als vlogger. Haar vol gersaantal groeit met 
de dag. Megan filmt haar leven, haar 
familie, haar school en haar bijbaantje. 

#SweetSixteen is een van de populairste 
vlogs en Instagram accounts aan het 
worden en ze krijgt steeds meer sponsors. 
Haar leven lijkt een enorm feest! Maar na 
een verkeersongeluk lijkt er van alles mis te 
gaan in Megans omgeving. 
Ze verliest de regie over haar leven en haar 
volgers lijken steeds vaker te bepalen wat 
er gaat gebeuren. Megan voelt zich 
opgejaagd, maar stoppen met vloggen is 
geen optie...

De zestienjarige Eliza wil met haar vriend 
Lars en een vriendengroep op vakantie 
naar Blanes, Spanje. Tien dagen feesten 
in de zon en op het strand! En daar hoort 
ook drank bij, vinden haar vrienden. Eliza 
verliest zich in drankspelletjes, een ver-
liefdheid en stappen aan de Spaanse Cos-
ta Brava. Het wordt vast een vakantie om 
nooit te vergeten! Maar dan loopt het gru-
welijk uit de hand en wordt er een lichaam 
gevonden… 
Wie spreekt de waarheid? Wie kan wie nog 
vertrouwen?

#Sweet Sixteen
Marlies Slegers

Verdrinken
Marlies Slegers
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Eén waarheid
Nadine Swagerman

Nina’s ouders zijn net gescheiden. Dat 
betekent dat Nina vanaf nu elk weekend 
met een enorme weekendtas heen en weer 
moet fietsen tussen twee huizen en moet 
wennen aan de nieuwe vriendin van haar 
vader, die twee kinderen heeft: Lindi (type 
valse stiefzus) en Mark (headbangende 
metalfan). En aan het feit dat haar 
moeder als een zombie-in-pyjama door het 
huis wandelt.
Eigenlijk heeft Nina het al druk genoeg met 
voetbal, vriendinnen en haar laatste 
schooljaar - en nu komt dit er ook nog bij. 

Hoe moet ze dit in hemelsnaam allemaal 
tegelijk doen?

Heerestraat & Rozenlaan
Carlie van Tongeren

Als Laura’s ouders door een misdrijf om het 
leven komen, stort haar leven volledig in. 
Het gaat zelfs zo slecht met haar dat ze een 
zelfmoordpoging doet, waarna ze in een 
psychiatrische kliniek belandt. Daar leert ze 
Joritt kennen, een student  
verpleegkunde. 

Joritt wil graag meer weten over de 
dood van Laura’s ouders en hij komt 
terecht op de website van een amateur- 
misdaadverslaggever, die de gebeurtenis-
sen op de voet volgt. En terwijl de politie 
haar best doet om de zaak op te lossen, 
stuit Joritt op informatie die Laura’s wereld 
totaal op zijn kop zal zetten...
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denkt dat zijn laatste uur geslagen heeft 
als hij gevangen wordt genomen door de 
Wilden, de aartsvijand van zijn volk. Maar de 
Kamarai (zoals de Wilden blijken te heten)
hebben iets heel anders voor hem in petto: 
hij moet de plaats innemen van de zoon van 
het Kamarai-stamhoofd, die door de Harati 
is gedood. 

Hoezeer Sen zich ook verzet, hij heeft geen 
keuze en hij komt er langzamerhand achter 
dat de Wilden die hij zijn hele leven heeft 
veracht en gevreesd heel andere mensen 
zijn dan hij dacht...

Bess strandt na een vliegtuigcrash op een 
onbewoond eiland, samen met tien andere 
meisjes. De koele, intelligente Rafa neemt 
de leiding, terwijl de charismatische 
b January voorstelt om lekker lui van het 
paradijs te genieten. Terwijl Bess intens 
verlangt naar haar knusse bed, een bord 
écht eten en de troost van haar laptop, 
wordt de groep verscheurd door een 
conflict. Als ze niet samenwerken, kunnen 
ze dan wel worden gered?

Het eiland brengt het beste en het slechtste 
in de meisjes naar boven, met vreselijke 
gevolgen. Eén ding is zeker: niemand is 
onschuldig.

Kinderen van de Eindeloze Vlakte
Ellen van Velzen

Dansen in diep water
Laure van den Broeck
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en ontstond een samenleving waarin 
techniek en wetenschap verboden zijn. 
Bijna alle sporen van vroeger zijn uitgewist 
en iedereen leeft in kleine, primitieve 
boerendorpen. In een van die dorpen woont 
Abe. 

Aan de vooravond van de Indeling, het 
moment waarop Abe te horen krijgt voor 
welk beroep hij wordt opgeleid, worden 
twee dorpsgenoten betrapt op het delen 
van kennis en gruwelijk bestraft. Samen 
met vier andere kinderen vlucht Abe...

Eindexamenreis naar Spanje. Het lijkt een 
droom die uitkomt voor een groep van 
zeven jongeren. Samen besluiten ze om 
een nachtje te gaan kamperen in een 
onherbergzaam natuurgebied. 

Al snel verandert de droom in een 
nachtmerrie. Om te overleven, zijn ze op 
elkaar aangewezen. Naarmate de dagen 
verstrijken, maken frustratie en angst zich 
meester van de groep...

Naar de rand van de wereld
Dirk Weber

Wild
Mel Wallis de Vries
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Quinty staat ernstig onder druk wanneer 
Fenna bij hen in de klas komt. Quinty kiest 
voor Fenna en haar vrienden. Roos voelt 
zich afgedankt. Ze reageert heftig, iets wat 
haar omgeving als een probleem ziet. Er 
wordt zelfs ritalin voorgeschreven, maar 
Roos weigert.

Steeds vaker lijkt Roos betrokken bij 
ongelukken van haar klasgenoten. Ze heeft 
de schijn tegen en iedereen verdenkt haar. 
Maar dan ontdekt Roos wat er 
daadwerkelijk speelt. Geloven ze haar of is 
er sprake van verraad?

Wanneer Floor met haar ouders op 
vakantie is in de Verenigde Staten komt ze 
Josh, de jongen van haar dromen, tegen in 
een aftandse sportbar. Samen brengen ze 
enkele romantische dagen door voordat de 
vakantie van Floor voorbij is. 

Eenmaal thuis moet Floor met haar eigen 
leven verder en komt ze erachter dat haar 
vader terminale kanker heeft: Floors leven 
staat op zijn kop. Ze beseft dat ze Josh niet 
meer uit haar hoofd krijgt en besluit hem 
op te zoeken. 
Matthias, een jongen met wie Floor pas 
bevriend is geraakt, stelt voor dat zij met 
hem meegaat op zijn roadtrip.

Snitch
Margje Woodrow

Dromenvanger
Kaat de Kock
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Ate heeft online een vriend: Baptiste. 
Baptiste is illegaal in België en Ate legaal in 
Nederland, maar ze houden van dezelfde 
youtubers en whatsappen elke dag. 

Ate neemt stiekem de trein naar Brussel. 
Voor hij op de afgesproken plek aankomt 
wordt hij aangesproken door een meisje. Ze 
beweert dat zij Baptiste is en, alsof dat nog 
niet erg genoeg is, dat Ate gezocht wordt 
door Brusselse gangsters. 

Ze stelt hem een deal voor: als hij haar 
meeneemt naar Nederland, helpt zij hem 
weg te komen uit Brussel. Kan hij haar 
 vertrouwen?

Katvis
Tjibbe Veldkamp


