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Titel

Uitgeverij

Jaar

Leeftijd

Korte inhoud (van
jeugdbibliotheek.nl)
Eva (12) heeft een andere
huidskleur dan haar
moeder maar ze weet niets
over haar vader. Daarom
wil ze haar schoolwerkstuk
schrijven over ‘biologische
vaders’. De zoektocht leidt
al gauw naar Suriname. Kan
het opsporingsprogramma
van televisie haar helpen?
Of heeft ze meer aan haar
beste vriend Luuk?

Simon van der Geest

Het werkstuk of hoe ik
verdween in de jungle

Querido

2019

10+

Alyssa Hollingsworth
(vert. Lydia Meeder)

Van niets naar iets

Lemniscaat

2018

12+

Sami is met zijn grootvader,
zijn baba, gevlucht uit
Afghanistan. Om geld te
verdienen speelt baba op
zijn rebab, een traditioneel
Afghaans instrument. Maar
dan wordt de rebab
gestolen.

Jessica Love
(vert. Loes Randazzo)

Julian is een zeemeermin

Randazzo

2019

5+

Julian raakt helemaal
betoverd als hij drie
zeemeerminnen op straat
ziet lopen. Vanaf dat
moment weet hij wat hij wil
worden: een zeemeermin!
Als hij thuiskomt, gaat
Julian zich meteen
verkleden. Maar wat vindt
zijn oma er eigenlijk van?

Zanib Mian en
Nasaya Mafaridik
(ill.) (vert. Edward
van de Vendel)

Planeet Omar:
problemenmagneet

Volt

2019

9+

Omar is net verhuisd en
gaat naar een nieuwe
school. Daar wordt hij
gepest omdat hij moslim is.
Maar als hij tijdens een
schooluitje samen met
pestkop Daniël verdwaalt in
Londen, leren ze elkaar
beter kennen. Met veel
grappige stripachtige zwartwittekeningen.
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Benjamin Alire Saenz
(vert. Elise Kuip)

De onverklaarbare logica van
mijn leven

Blossom Books

2018

15+

Salvador woont met zijn
homoseksuele
adoptievader in El Paso. Als
hij geconfronteerd wordt
met zijn veranderende
gedrag, gaat hij zich steeds
meer afvragen wie hij
eigenlijk is. Intussen krijgt
zijn vriendin Sam een groot
verlies te verwerken.
Gelukkig hebben ze elkaar.

Janneke Schotveld

De kikkerbilletjes van de
koning

Van Holkema en
Warendorf

2018

6+

Bundel met vijftien
moderne sprookjes met een
verrassende draai. Zo is er
een dappere 'ridster' die
een knappe prins redt en
verandert een koning in een
kikker.

