
Laat je je fantasie graag de vrije loop? Ben jij een 
echte avonturier of ga je liever 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! Je kiest uit 
alle boeken voor twaalf jaar en ouder die in 2019 zijn uitge-
komen.
De tien jongeren van het Jonge Jury Boekgenootschap 
helpen je wegwijs te maken 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 op de groslijst staat. 

Stemmen
Heb je genoeg gelezen, dan ben je klaar om te stemmen! Dit 
kan tot 4 mei 2020 op jongejury.nl of met de stemansicht 
die je van de docent krijgt. De drie boeken met de meeste 
stemmen komen op de shortlist van de Prijs van de Jonge 

Jury. Voor de Jonge Jury Debuutprijs zijn de drie genomi-
neerde titels al bekend en kun je ook je stem uitbrengen. 
Kortom: jouw stem is dus onmisbaar! En als je je gegevens 
achterlaat, maak je bovendien kans op het winnen van een 
Fuji Film Instax-camera. 

Vieren
De uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury is op 3 juni 
tijdens de Dag van de Jonge Jury. Op deze dag wordt niet 
alleen bekendgemaakt welke boeken de Prijs van de Jonge 
Jury en de Debuutprijs hebben gewonnen, maar ook zijn er 
mini-workshops, een boekenmarkt en heel veel mede-Jonge 
Juryleden die ook van lezen houden! Kortom: de Dag van de 
Jonge Jury is een feestje! 
Wil je hierbij aanwezig zijn of deze dag op school of in de 
bibliotheek vieren? Informeer bij je docent Nederlands of de 
plaatselijke bibliotheek!
Meer weten? Kijk op jongejury.nl en volg ons op Instagram, 
Facebook en Twitter! 

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

Dit is hoe het ging
Astrid Boonstoppel
Cato Schmidt heeft alles: fijne ouders, 
een lief zusje, een leuk bijbaantje en een 
groepje fantastische vriendinnen. Maar Cato 
worstelt, met zichzelf en met haar pijnlijke 
verleden. Als haar perfecte leven barstjes 
begint te vertonen, keert Cato steeds meer 
in zichzelf. De enige bij wie ze terechtkan is 
Adrian, haar vriend die ze online heeft leren 
kennen. Hij zal haar nooit laten vallen. Toch?

Grondvuur
Mirjam Gielen
Als Julia een doos met oude brieven van 
haar oma vindt, begint ze uit nieuwsgierig-
heid te lezen. Haar oma schreef de brieven 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan 
haar overleden zus Corrie. Door het lezen van 
de brieven ontdekt Julia een oud familiege-
heim, maar haar oma en moeder houden hun 
mond stijf dicht. Wat doe je als het verleden 
zo nadrukkelijk aanwezig is, maar niemand 
erover praat?
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Lees, stem en vier mee!

Upgrade
Lara Reims
Als de familie van de twaalfjarige Rémi 
omkomt bij een bomaanslag, wordt hij mee-
genomen naar een klein en onbekend eiland 
bij Groenland. Daar hebben wetenschappers 
onder een gigantische stolp een geavan-
ceerde wereld gebouwd, een Creodroom. 
Rémi wordt ingedeeld bij de Neoten, jon-
geren van twaalf tot veertien jaar die naar 
school gaan. Samen met twee klasgenoten 
probeert Rémi te achterhalen wat de reden 
is dat ze in deze wereld zijn.
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De executie
Daniëlle Bakhuis
In 2048 is Het Collectief aan de macht en de levens 
van alle inwoners zien er hetzelfde uit. Dat maakt 
iedereen gelijk, en het leven zorgeloos en voorspel-
baar. Maar wie een misstap begaat, wordt keihard 
gestraft. Vijf jongeren hebben de wet overtreden en 
worden ter dood veroordeeld. Tijdens een liveshow 
op tv worden ze terechtgesteld. Een van de vijf krijgt 
de kans zichzelf vrij te pleiten.

De geur van groen
Pamela Sharon
Raaf is een normaal meisje van zestien en het enige 
wat haar leven anders maakt, is dat ze blind is. Haar 
beste vriendin May-Lin vertelt haar hoe kleuren 
ruiken en voelen, en creëert zo een wereld voor hen 
samen. Dan gebeurt er op een dag iets wat Raafs 
leven op zijn kop zet en alle kleuren laat verdwijnen. 
In een wereld die haar kleur kwijt is, moet Raaf haar 
eigen weg zien te vinden.

Door jou ben ik mij
Hinke van Abbema
Niemand weet dat Jona op jongens valt. Als hij 
met zijn broertje Lucas bij een voetbalwedstrijd de 
Marokkaanse Marouan ontmoet, worden ze goede 
vrienden. Maar na een tijdje kan hij er niet meer 
omheen: hij is verliefd op Marouan en Marouan ook 
op hem. Maar hoe moet hij zijn liefde voor Marouan 
combineren met zijn christelijke opvoeding? En wat 
zullen zijn vader en de dominee ervan vinden?
 

Het geheim van de goudenregen
Chris Houtman
Elisabeth Blossom, de grootoma van Prudence, 
kwam in 1712 als negenjarig meisje vanuit Leiden 
naar Amerika. Haar leven heeft altijd in het teken 
gestaan van het helpen van gevluchte slaven en op 
92-jarige leeftijd staat het dat nog steeds. Achter-
kleindochter Prudence helpt haar en wil Elisabeths 
levensverhaal opschrijven, voordat ze vergeetachtig 
wordt. Maar dan komt Prudence erachter dat haar 
grootoma geheimen verbergt…

IJzerkop
Jean-Claude van Rijckeghem
Gent, 1808. Wanneer de familie van de achttienja-
rige Stans in financiële problemen komt, wordt ze 
uitgehuwelijkt aan een rijke handelaar. Stans loopt 
weg in de kleren van haar echtgenoot en komt in 
Parijs terecht bij Napoleons veertiende compagnie. 
Ze moet koste wat het kost verborgen houden dat ze 
een meisje is. Ondertussen zit haar broer Pier haar op 
de hielen om haar terug te brengen naar haar man.

Match
Buddy Tegenbosch
Voor de zeventienjarige Jim is voetballen alles. Hij 
wil dan ook niets liever dan profvoetballer worden. 
Tijdens zijn vakantie in Zeeland krijgt hij te horen dat 
hij samen met zijn beste vriend Jabbar mee mag op 
PSV-trainingskamp. Het is precies waar hij al die jaren 
zo hard voor heeft getraind. Als zijn klasgenoot Lola 
ook nog langskomt op de camping, kan de zomer niet 
meer stuk. Maar als hij terugkomt van trainingskamp, 
heeft zijn zusje Izzy slecht nieuws gekregen.

Leestips Jonge Jury 2020
Mijn held de huurmoordenaar
Coen de Kort
Roos is weggelopen bij haar pleegouders en op de vlucht 
voor haar ex-vriend Dennis. Als Leo, een crimineel op leeftijd, 
uit de gevangenis ontsnapt, komen ze elkaar tegen. Er ont-
staat een hechte vriendschap en Leo is zo vriendelijk om voor 
Roos te zorgen tot ze zelf beseft dat ze beter af is bij haar 
pleegouders. Als Leo ontdekt wat Roos heeft meegemaakt, 
komt hij nog een laatste keer in actie.

Room Service
Maren Stoffels
Kate viert samen met haar vier vrienden haar verjaardag in 
een luxe hotel. Maar wat begint als een leuk weekend slaat 
al snel om in een regelrechte nachtmerrie. Van een onbeken-
de ontvangen ze berichten aan de deur van hun kamer, die 
steeds meer onthullen over wat er een jaar geleden precies 
is gebeurd. Wat de boodschapper wil, is wraak en één van de 
vier zal zich op moeten offeren.

Schoolfeest
Simone Kortsmit
Als de vijftienjarige Yrsa Bellami dood wordt gevonden op 
het schoolplein, wijst alles op zelfmoord. Haar beste vriendin 
Chelsea begrijpt niets van Yrsa’s keuze. Om haar te herden-
ken, nodigt Chelsea hun vriendengroep uit voor een weekend 
aan de kust. Als het mooie weer omslaat en de elektriciteit 
uitvalt, lopen de irritaties in het huisje hoog op. Was Yrsa wel 
zo geliefd? Of bevindt zich in hun midden een moordenaar?

Stief
Marion Pauw
Na de scheiding van Kiki’s ouders, duurt het een lange tijd 
voor Kiki’s moeder de breuk heeft verwerkt. Als ze Johan 
ontmoet, wordt het eindelijk weer gezellig thuis. Johan zegt 
dat hij in auto’s handelt, maar Kiki komt er per toeval achter 
dat hij niet de waarheid spreekt. Maar wat moet ze met deze 
informatie doen, nu haar moeder eindelijk weer gelukkig is?

Wanhoop
Eva Burgers
Olivia twijfelt over de relatie met haar vriend Roan en besluit 
tot zijn wanhoop om een half jaar naar Parijs te gaan. Als 
ze een baantje vindt in een Parijse boekwinkel en bevriend 
raakt met Susan en Lizzie, is ze hem al bijna vergeten. Tot 
het moment dat ze anonieme dreigberichtjes ontvangt en 
ze gevolgd wordt op weg naar huis. En dan verdwijnt Olivia 
spoorloos…

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