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DOOR IEDEREEN LEEST
3+
EEN HUIS VOOR HARRY
Leo Timmers
Querido, 2017
ISBN 9789045121284

Harry de kat volgt vlinder Vera, die voor
zijn raam voorbijvliegt. Ze leidt hem
over de daken, door de stad, tot hij de
weg kwijt is. Moet hij nu op zoek naar
een andere thuis? Gelukkig komt hij een
aantal straatkatten tegen, die hem weer
naar Vera en misschien zelfs naar huis
leiden … Een schattig, hartverwarmend
prentenboek over vriendschap en thuiskomen, met een eenvoudig verhaal, fijne
humor in de prachtige illustraties en een
innemend hoofdpersonage.

9+
WAS DE AARDE VROEGER
PLAT? VRAGEN DIE OM
VERSJES VRAGEN
Bette Westera, Sylvia Weve (ill.)
Gottmer, 2017
ISBN 9789025767921

Het duo Bette Westera (voor de gedichten) en Sylvia Weve (voor de illustraties):
dat spettert altijd. In deze gloednieuwe
bundel maakt Bette Westera van belangrijke vragen van kinderen gedichten zoals
alleen zij dat kan.
Over de aarde die plat was, de kip en het
ei, en de binnenkant van papier: deze
bundel ademt alvast de sfeer van Jeugdboekenmaand 2018.

Meer boekentips
vind je op www.boekenzoeker.org.

12+
FRIDA

Sébastien Perez,
Benjamin Lacombe (ill.)
Uitgeverij Clavis, 2017
ISBN 9789044829310
Een prentenboek voor oudere lezers,
natuurlijk kan dat! Met veel kleur en
prachtige illustraties vertelt dit magistrale boek het leven van de beroemde
Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo
(1907-1954). Het is een leven vol pijn,
maar ook vol liefde. Een poëtisch en
hartverscheurend pareltje is dit, hard
maar ook hoopvol, dat ook een prima
opstapje vormt naar Kahlo.

15+
THE HATE U GIVE
Angie Thomas
Moon Young Adult, 2017
ISBN 9789048837175

Starr Carter groeit op in een armoedige
zwarte buurt, die in schril contrast staat
met haar dure witte school. Wanneer
Starr getuige is van de fatale schietpartij op jeugdvriend Khalil, komen beide
werelden met elkaar in botsing en moet
ze een belangrijke beslissing nemen.
Angie Thomas liet zich inspireren door
de ‘Black Lives Matter’-beweging en
baseert haar debuut deels op waargebeurde feiten. Een erg belangrijk, maatschappelijk relevant boek, waarin de
harde werkelijkheid wordt verzacht door
de subtiele humor en snedige dialogen.
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