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Hoe kies je een leuk Engelstalig boek?
Met deze folder reikt de Openbare Bibliotheek Brugge enkele Engelstalige leestips 
aan. Een lijst vol Young Adults. Alom bekende boeken, maar ook verrassende 
parels. In deze waaier aan thema’s en verhalen is er voor ieder wat wils.

Uiteraard is dit slechts een greep uit het aanbod. Je vindt nog veel meer onder 
het label ‘Tips voor jongeren’ in de catalogus of gewoon in de bibliotheek op de 
rekken. Ga op zoek naar boeken met een kleine sticker ‘Tips voor jongeren’ onder 
het gewone rugetiket, net zoals voor de Nederlandstalige literatuur.

Je kan de boeken vinden in Hoofdbibliotheek Biekorf, filiaal Sint-Andries, filiaal 
Sint-Michiels, filiaal De Zorge (Sint-Kruis) en filiaal Daverlo (Assebroek).

Veel leesplezier!



Aristotle and Dante discover  
the secrets of the universe 
Benjamin Alire Saenz

Aristoteles is een eenzame en boze tiener uit een afstandelijk gezin. 
Dante is een eigenwijze betweter en de enige zoon van liefdevolle 
ouders. Eigenlijk lijken de jongens complete tegenpolen als ze elkaar 
bij het zwembad ontmoeten, behalve dat ze allebei vernoemd zijn naar 
oude filosofen. Dante leert Ari zwemmen en langzaamaan worden ze 
toch goeie vrienden. Die bijzondere en intense vriendschapsband helpt 
hen samen ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden. Dit boek is 
een meeslepend en poëtisch geschreven coming-of-age-verhaal over 
vriendschap en identiteit.

New York: Simon & Schuster BFYR, 2014 (359 p.)



A song for Ella Grey
David Almond

Dit boek is een eigentijdse versie van de mythische liefdesgeschiedenis 
van Orpheus en Eurydice. Claire gaat met een groep vrienden in 
de duinen kamperen, maar haar beste vriendin Ella mag niet mee 
van haar overbezorgde ouders. Op het strand komen de vrienden in 
contact met Orpheus, een mysterieuze zwerver met een verleidelijke 
stem. Claire laat Ella via haar gsm meeluisteren naar de betoverende 
muziek en Ella weet direct dat zij en Orpheus voorbestemd zijn voor 
elkaar. Een dromerig en sfeervol verhaal vol liefde en tragiek.

London: Hodder Children’s Books, 2015 (276 p.)



Speak
Laurie Halse Anderson

Melinda is een buitenstaander op haar middelbare school. Niemand 
wil nog met haar te maken hebben sinds ze op een zomers feestje de 
politie belde en de boel werd stopgezet. Ze raakt steeds meer geïsoleerd 
en praat bijna niet meer. Tijdens een kunstproject kan Melinda voor 
het eerst onder woorden brengen wat er gebeurd is op dat feestje: ze 
werd verkracht door een oudere medeleerling. Vindt Melinda haar 
eigen stem terug en kan ze optreden tegen haar aanvaller? Een sterke 
roman over hoe belangrijk het is om voor jezelf op te komen.

New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014 (197 p.)



Noble conflict
Malorie Blackman

De maatschappij in Noble conflict is verscheurd door een jarenlange 
oorlog. Maar binnen de stadsmuren van de Alliantie bewaren de 
Bewakers de vrede door de rebellen buiten te houden. Net zoals zijn 
ouders gaat Kasper bij de speciale eenheid van de Bewakers. Hij wordt 
er getraind om tegenstanders uit te schakelen, maar niet om te doden. 
Tijdens een gevecht redt Rhea, een mooi rebellenmeisje, zijn leven. Deze 
ontmoeting verandert Kasper volledig. Een spannend en avontuurlijk 
verhaal over het in vraag stellen van gevestigde waarden en vechten 
voor dat waarin je gelooft.

London: Corgi, 2014 (356 p.)
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A greyhound of a girl
Roddy Doyle

Oma Emer O’Hara ligt op haar sterfbed. Voor de O’Hara familie is het 
een moeilijk afscheid, zeker voor de 12-jarige Mary. Plots krijgt Mary 
bezoek van Tansy, de geest van haar overgrootmoeder. Zij komt de 
familie helpen om afscheid te nemen van oma Emer. Samen maken 
ze voor de laatste keer nog eens de onvergetelijke reis van Dublin 
naar de oude familieboerderij op het platteland.  Een bitterzoet, maar 
ook grappig en warm verhaal over de kracht van familiebanden en 
boordevol fantastische personages.

London: Scholastic, 2017 (168 p.)



Pet
Akwaeke Emezi

Jam en haar beste vriend Redemption kregen als kind altijd te horen 
dat monsters niet meer bestaan in hun stad Lucille. Maar dan ontmoet 
Jam Pet, een vreemd wezen met scherpe klauwen dat tevoorschijn 
kwam toen Jam in haar vinger sneed en er een bloeddruppel op een 
schilderij van haar moeder viel.  Pet is op jacht naar een monster en 
heeft de hulp van een mens nodig. Dit boek gaat over de keuzes die je 
als jongere moet maken terwijl de volwassenen rondom jou de situatie 
ontkennen of niet (willen) zien. 

London: Faber and Faber, 2019 (203 p.)



The outsiders
S.E. Hinton

In de straten van de stad Tulsa woedt er een bende-oorlog tussen 
de Greasers en de Socs. De Greasers komen uit de armere wijken en 
leerden hun eigen plan trekken, de Socs zijn rijkeluiskinderen. De 
veertienjarige Ponyboy Curtis is een trouw lid van de Greasers maar 
houdt ook van gedichten en Gone with the Wind. Als zijn vriend Johnny 
een Soc vermoordt, ondervindt Ponyboy dat zijn oude wereldvisie niet 
helemaal meer lijkt te kloppen. S.E. Hinton schreef dit boek op haar 
zestiende, nu telt het als een klassieker in de Amerikaanse literatuur. 

London, Penguin Books, 2016, 215 p.



We are okay
Nina LaCour

Marin is een eerstejaarsstudente aan een New Yorkse universiteit. In 
de kerstvakantie blijft ze op haar kot en haar beste vriendin Mabel 
komt vier dagen logeren. Ze hebben elkaar sinds de zomer niet meer 
gezien, eigenlijk sinds Marins opa plotseling overleed. Marin verbrak 
toen alle contact met haar vroegere leven en vertrok van de ene dag 
op de andere naar New York. Nu Mabel op bezoek komt moet ze haar 
echt wel vertellen wat er die zomer gebeurd is. Een intiem verhaal over 
rouwen en de langdurige kracht van vriendschap.

New York: Dutton Books, 2017 (234 p.)



Genuine fraud
E Lockhart

Imogen en Jule. Twee meisjes, twee wezen. Allebei zijn ze mooi, eigenlijk 
lijken ze wel wat op elkaar. De ene is een erfgename,  de andere een 
leugenaar. En Imogen heeft alles wat Jule ooit gewild heeft. Het 
begin van een gevaarlijke vriendschap… Genuine Fraud begint met 
hoofdstuk 18 en keert dan terug in de tijd, stap voor stap dichter bij 
de reden waarom Jule op de vlucht is. Een nagelbijtend spannende 
psychologische thriller met een onbetrouwbare verteller in de hoofdrol 
die je als lezer voortdurend op het verkeerde spoor zet.

London: Hot Key Books, 2018 (261 p.)



The stars at oktober bend
Glenda Millard

Alice is vijftien en heeft een hersenletsel na een gewelddadige aanval. 
Ze spreekt traag en is vaak niet goed verstaanbaar. Schrijven 
daarentegen kan ze als geen ander. Ze vindt een uitlaatklep in poëzie 
en laat haar gedichten achter op verschillende plekken in de stad. De 
zestienjarige Manny uit Sierra Leone was ooit een kindsoldaat en is zijn 
volledige familie kwijt. Nu heeft hij een nieuw, comfortabel en veilig 
leven. Toch loopt hij ’s nachts blootsvoets door de stad om zijn pijnlijke 
herinneringen te vergeten. Op zo’n nacht ontmoeten Alice en Manny 
elkaar. De twee getraumatiseerde tieners zoeken samen naar liefde en 
een kans op herstel.

Fittleworth: Old Barn books, 2017 (266 p.)



How to rob a bank
Tom  Mitchell

In dit hilarisch en vlot geschreven misdaadverhaal wil de vijftienjarige 
Dylan het perfecte verjaardagscadeau vinden voor zijn crush Beth. 
Zijn keuze valt uiteindelijk op een Nepalese geurkaars die absoluut niet 
fantastisch ruikt en er indirect voor zorgt dat Dylan het huis van Beth 
in brand steekt. Om dit goed te maken moet hij wel iets spectaculairs 
doen. Geïnspireerd door actiefilms beslist Dylan dan maar om een 
bank te overvallen zodat hij Beth en haar familie kan terugbetalen. 
Helaas is dit nog maar het begin in een lange rij vol ellende voor Dylan.

London: HarperCollins Children’s Books, 2019 (276 p.)



Good boy
Mal Peet

Sandie wordt al sinds haar kindertijd geteisterd door een 
terugkomende nachtmerrie: een blaffende zwarte hond die haar blijft 
achtervolgen. Haar geliefde hond Rabbie heeft er jaren voor gezorgd 
dat de nachtmerries wegblijven. Maar nu Rabbie dood is en haar niet 
meer kan beschermen lijkt de zwarte hond uit haar dromen sterker 
en echter dan ooit. Een mooi geïllustreerd kort verhaal over familie, 
herinneringen en angsten.

Edinburgh: Barrington Stoke, 2019 (73 p.)



The Westing game
Ellen Raskin

De excentrieke miljonair Samuel W. Westing is overleden. Was het 
een natuurlijke dood? Of werd hij toch vermoord? Zestien mensen 
die elkaar niet kennen worden samengeroepen bij het voorlezen van 
zijn testament. Dat testament blijkt één groot raadsel te zijn en de 
zestien kandidaat-erfgenamen worden aan elkaar gekoppeld om per 
twee de oplossing vinden. Het duo dat het mysterie kan oplossen erft 
Westings fortuin van 200 miljoen dollar en mag de leiding van zijn 
bedrijf overnemen. Een raadselachtig verhaal vol aanwijzingen, unieke 
personages en ontelbare dwaalsporen.

New York: Puffin Books, 2019 (182 p.)



Here lies Arthur
Philip Reeve

Dit verhaal speelt zich af in de vijfde eeuw na Christus, ergens in het 
zuidwesten van wat nu Groot-Brittannië is. Het dienstmeisje Gwyna 
vertelt hoe ze bij de bard en verhalenverteller Myrddin terecht is 
gekomen. Verkleed als jongen helpt ze Arthurs roem te verspreiden. 
Myrddin hoopt immers om van Arthur een grote held te maken die de 
Britten kan verenigen in de strijd tegen de Saksen die het oosten van 
het land bezetten.  Arthur blijkt echter een ordinaire vechtersbaas te 
zijn die enkel belust is op macht. Een originele hervertelling van de 
Arthurlegende mét een vrouwelijke hoofdrol.

London, Scholastic, 2017, 289 p.



How I live now
Meg Rosoff

Stel je een droomzomer voor in de nabije toekomst. Alles staat in  
bloei. Het gras zo groen dat je het kunt proeven. De zon op je huid.  
Je wordt verliefd op degene op wie je niet verliefd zou moeten worden. 
Stel je voor dat de wereld verandert in een chaos. Jouw droomzomer 
verandert in een nachtmerrie. Dit overkomt de 15-jarige Daisy uit 
New York, die de zomer doorbrengt bij familie in Engeland. Terwijl ze 
een fantastische tijd hebben, breekt een wereldoorlog uit. De zomer 
verandert Daisy’s leven voorgoed, zoals die ook de wereld verandert.

London: Penguin Books, 2018 (210 p.)



Run, riot 
Nikesh Shukla

Taran en haar tweelingbroer Hari verhuizen met hun ouders naar een 
nieuw appartementsgebouw. Dat was niet echt naar hun zin, maar 
toch proberen ze er een nieuwe thuis van te maken. Dan begint hun 
wijk langzaamaan te veranderen. Oude gebouwen worden afgebroken 
om plaats te maken voor dure, luxueuze appartementen. En dan is 
Hari samen met een vriend getuige van de moord op een kennis. Wat is 
er aan de hand in hun buurt? Kunnen ze er zich nog altijd thuis voelen? 
Een actuele thriller met een bliksemsnel tempo over politiegeweld en 
opkomen voor je gemeenschap.

London: Hodder Children’s Books, 2018 (262 p.)



Trinkets
Kirsten Smith

Elodie, Tabitha en Maureen krijgen een kick van stelen. Wanneer deze 
totaal verschillende meiden elkaar tegenkomen bij een verplichte 
bijeenkomst van Anonieme Winkeldieven, ontstaat er een wonderlijke 
vriendschap.
Maureen is de bad girl van het trio, Elodie de buitenstaander en 
Tabitha heeft alles: geld, looks, populaire vrienden én een uitpuilende 
kledingkast. Wat drijft hen? En hoe overleven ze die irritante 
bijeenkomsten en hun middelbare school?

London: Scholastic children’s books, 2019 (278 p.)



The gifted, the talented and me
William Sutcliffe

Sams vader is plots heel rijk geworden en daarom verhuist het hele 
gezin naar Londen. Maar nu moet Sam ook naar een nieuwe school: 
de North London Academy for the Gifted and Talented. Hij weet 
onmiddellijk dat hij zich er niet thuis zal voelen, zeker met klasgenoten 
die nu al hun Hollywoodcarrière aan het uitstippelen zijn of op weg 
zijn naar hun eerste platencontract. Een grappig en zelfrelativerend 
verhaal over (al dan niet) bij een groep horen en je niet hoeven te 
schamen voor je eigen middelmatigheid. 

London: Bloomsbury, 2019 (322 p.)



Pride
Ibi Zoboi

Zuri Benitez woont met haar ouders en vier zussen in Bushwick 
(Brooklyn, NY). Ze is trots op haar wijk én op haar Afro-Latina roots. 
Maar de buurt is aan het veranderen: vermogende gezinnen kopen 
huizen op en zorgen dat de woningprijzen razendsnel omhoog gaan. 
En dan komt de rijke Darcy familie (inclusief twee tienerzonen) 
aan de overkant van de straat wonen. Zuri’s zus Janae valt voor de 
charmes van Ainsley, maar Zuri is helemaal niet onder de indruk 
van de arrogante Darius. Een hedendaagse versie van Jane Austens 
Pride and Prejudice met speciale aandacht voor culturele identiteit, 
klassenverschillen en natuurlijk de magie van eerste liefde. 

New York: Balzer + Bray, 2018 (289 p.)
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