Lees, stem en vier mee!
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 2020 zijn
uitgekomen.
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 3 mei 2021 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 genomineerde 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 Dag van de Jonge Jury
Lokaal
De uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury is op 9 juni
tijdens de Dag van de Jonge Jury. Met de Dag van de
Jonge Jury Lokaal kun je in jouw eigen klaslokaal, aula of
mediatheek de Dag van de Jonge Jury vieren! Dit kan ook
voor of na 9 juni. Er komt dan o.a. een schrijver op bezoek en
je kunt de uitreiking van de Prijs van de Jonge Jury via de
livestream (terug)kijken.
Wil jij 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
Inst ax-camera!

Genomineerden Jonge Jury Debuutprijs 2021
Bijna echt

Zomerburen

Brenda is van plan zichzelf opnieuw uit te
vinden als ze gaat studeren in Amsterdam.
Maar als dat meteen mislukt moet ze iets
anders verzinnen. Twee dagen later is ze
Aurélie uit Parijs: een rijke erfgename die
in een chic hotel woont. Ze heeft vrienden,
een indrukwekkend aantal Instagramvolgers
en een jaloersmakend volle agenda… maar
ook een gestolen creditcard en steeds meer
dreigende privéberichten in haar inbox. Haar
web van leugens wordt steeds verstikkender, maar ze kan nu niet meer terug. Toch?

Olivia heeft haar toekomst al helemaal uitgestippeld: na de zomer gaat ze Nederlands
studeren en samenwonen met haar vriendje
Niels. Dat plan valt echter in duigen als hij in
de eerste week van de zomervakantie naar
Australië vertrekt.
Olivia besluit de zomer door te brengen bij
haar opa en oma in Drenthe, waar ze elke
dag afspreekt met hun buurmeisje Ilse.
Olivia merkt dat ze langzaam weer vrolijker
wordt. Zou dat komen door de lieve lach en
de mooie krullen van Ilse?

Lisa van Campenhout

Rianne Robben

Zwarte vijvers
Amina Laffet

Dombergen, 2032.
Het geluid van een geweerschot echoot in
Zwarte Vijvers, een beruchte gettobuurt.
De dertienjarige Rashad wordt geraakt door
een kogel die eigenlijk bedoeld was voor
een bendelid. Hij heeft dringend hulp nodig,
maar Zwarte Vijvers is recent uitgeroepen
tot no-go zone, waar hulpverleners en politieagenten niet meer mogen komen.
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Leestips Jonge Jury 2021
Blauwe dagen
Caja Cazemier

Janna (14) zit al een tijdje niet zo lekker in haar vel. Als
haar vriendje het uitmaakt, komt dat hard aan. Zie je
wel, denkt ze, ik ben niet de moeite waard… Steeds
dieper zakt ze weg in de leegte. Het is alsof er een
grauwe mist over haar hele leven heen hangt en ze
kan nergens meer van genieten. Uiteindelijk krijgt ze
psychologische hulp. Gek genoeg lijkt haar moeder
daar helemaal niet zo blij mee te zijn. Wat is hier aan
de hand?

Fake trip

Margje Woodrow

Fake it till you make it… Een vierdaagse schooltrip
naar Barcelona. Iedereen hoopt te chillen op het
strand en wil stiekem het nachtleven verkennen. Helaas staan er verplichte excursies op het programma.
Dan gebeurt er een afschuwelijk ongeluk in de
Sagrada Familia. Gruwelijke details worden verspreid
via social media. In een duizelingwekkend tempo
komen geheimen bloot te liggen. Maar wat is echt en
wat is fake news?

Genadeloos

Jennefer Mellink

Genadeloos gaat over vader Ernst, moeder Mildred,
dochter Lenthe en zoon Clemens. Mildred maakt
zich ernstige zorgen over Clemens als hij zich steeds
meer terugtrekt en zelfs in huis een bom laat ontploffen. Ernst denkt dat het wel goed komt met hun
puberende zoon. Lenthe stort zich op het uitgaansleven en bemoeit zich zo min mogelijk met haar
tweelingbroer. Dan verdwijnt er een meisje. De zaak
krijgt veel media-aandacht en alle sporen leiden naar
Clemens…

Het pungelhuis
Annet Huizing

Waarom heeft niemand Ole ooit verteld dat hij nog
een opa had? En waarom krijgt hij nu alleen maar
te horen dat het een vreselijke man was? Voor Ole
komt het verleden tot leven als hij met zijn vader
terugkeert naar opa’s huis in de bossen van Brabant,
vlak bij de grens met België. Daar woedde in de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw een hevige strijd
tussen botersmokkelaars en commiezen. Langzaam
maar zeker ontdekt Ole waarom zijn vader nooit over
zijn opa wilde praten.

Het zusje van

Carlie van Tongeren

Jacht

Cis Meijer

Op de computer van haar docent, probeert Sam haar cijfers
aan te passen. Diezelfde dag breekt er brand uit op school.
De politie vermoedt kortsluiting, maar Sam twijfelt. Ze gaat
op onderzoek uit, vooral ook omdat haar docent ernstig gewond in coma ligt. Dan ontvangt Sam een dreigbrief.

Leugenaar Leugenaar
Herman van de Wijdeven

Op de ochtend van haar dertiende verjaardag ontdekt
Charlie dat haar vader voorgoed is vertrokken. Ze voelt zich
bedrogen en in de steek gelaten. Aan haar moeder heeft ze
niets. Haar vriendin praat liever over iets anders. En in de klas
haalt Kat haar het bloed onder de nagels vandaan. Tot overmaat van ramp moet Charlie naar een “praatdokter’, omdat
ze zo moeilijk “uit haar schulp komt’. Charlie voelt zich steeds
verder in het nauw gedreven.

Offerkind

Rob Ruggenberg

Aïn vlucht van haar familie vandaan omdat ze iets ergs heeft
gedaan waar ze zeer zwaar voor zal worden gestraft. Een
meisje alleen kan niet overleven in het Nederland van vierduizend jaar geleden, dus is ze blij dat Kraai met haar mee is
gevlucht. Kraai voelde zich een buitenstaander omdat zijn
vader van een andere stam is en hij er anders uitziet. Samen
met hem moet ze uit handen van de achtervolgers kunnen
blijven. Maar kunnen ze wel op tegen de wraak van de moerasgodin?

Wij blijven bij elkaar
Martine Letterie

1938. Er dreigt oorlog. Sonni en haar broertjes en zusjes
worden door hun moeder op de trein naar Nederland gezet,
in de hoop dat ze daar veilig zullen zijn. Niets is minder waar.
Sonni heeft maar één wens: zorgen dat zij en haar broertjes
en zusjes bij elkaar kunnen blijven. Ze heeft nog geen idee
dat deze treinreis nog maar de allereerste is.

Je hebt één nieuwe volger
Chinouk Thijssen

Vlogger Sterre vertrekt samen met drie andere influencers
naar Turkije voor een promoreis. Althans, dat denken ze.
Want tijdens hun verblijf in het Turkse dorpje Oba ontdekken ze gaandeweg dat er iets niet in de haak is. Buiten en
binnen loopt iemand rond die hen in de gaten houdt, die elke
beweging filmt en die dichterbij is dan ze vermoeden. Sterre
wil maar één ding: naar huis. Maar dat gaat zomaar niet.
Niemand is veilig, tot aan de laatste seconde.

‘Het zusje van’ gaat over Liv: een gewoon meisje op
een gewone school, waar ze gewoon gelukkig is. Tot
haar broer Alex in het ziekenhuis belandt door een
auto-ongeluk. Niet alleen is Alex zwaargewond, het
meisje dat hij aanreed heeft het niet overleefd. Zoë
heette ze, en ze zat bij Liv op school.

Ik moet dit doen
Maren Stoffels

Simon heeft een dwangstoornis. Hij moet altijd alles
controleren en ontwijkt bepaalde getallen. Tijdens
een dwang-kamp leert hij Jasmin kennen, een meisje
met extreme smetvrees. Als Jasmin wegloopt, is
Simon de enige die haar kan vinden. Alleen moet hij
daarvoor wel eerst zijn eigen dwang opzijzetten…

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

