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Hoe kies je een leuk Franstalig boek?
Met deze folder reikt de Openbare Bibliotheek Brugge enkele Franstalige leestips 
aan. Een lijst vol Young Adults. 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!



Une bouteille dans la mer de Gaza
Valerie Zenatti

De Israëlische Tal en de Palestijnse Naïm zijn officieel ‘vijanden’. Maar 
hoewel ze van elkaar gescheiden zijn door een grens én een oorlog - de 
één woont in Jeruzalem, de andere in Gaza - hebben de twee jongeren 
meer gemeen dan ze op het eerst gezicht denken. En hun e-mails aan 
elkaar tonen hoe het ook ánders zou kunnen zijn. Het internet legt de 
wereld aan je voeten. Maar écht contact, met vrienden óf vijanden, 
kan het toch nooit vervangen. In dit korte maar krachtige boek lees je 
hoe e-mails voor de nodige misverstanden en onzekerheden kunnen 
zorgen, en ten slotte voor het verlangen elkaar ooit eens écht in de 
ogen te kijken. Spannend en meeslepend tot de laatste bladzijde!

Paris: L’École des loisirs, 2017 (218 p.)



Smartphone panique
Arthur Ténor

Cléa heeft er genoeg van! Haar moeder heeft een GPS tracker op haar 
smartphone geïnstalleerd zodat ze op elk ogenblik kan weten waar 
haar dochter zich bevindt. 
Eén van haar vrienden heeft DE oplossing gevonden: een app op het 
Dark Web die valse locaties aangeeft! De vrijheid lonkt. Maar ten koste 
van wat? Al heel snel raakt Cléa verstrikt en neemt de app stap voor 
stap haar leven over. Hoe bind je de strijd aan tegen een onzichtbare 
en vooral ongenaakbare vijand?

Paris: Scrineo, 2019 (166 p.)



La petite romancière,  
la star et l’assassin
Caroline Solé

Cheyenne, 15 jaar, slijt haar dagen in eenzaamheid op haar kamer en 
bespioneert ondertussen haar overbuur, een beroemde jonge filmster, 
en haar assistent. Het leven van Cheyenne wordt overhoop gegooid 
wanneer een jongetje verdwijnt en dood wordt teruggevonden, met in 
zijn zak een foto van de ster. De politie ondervraagt Cheyenne, Tristan 
de assistent en de actrice. De 3 verschillende ondervragingen worden 
uiteindelijk de 3 verhalen van de getuigen. Een jonge adolescente 
op zoek naar de zin van het leven, een marginale assistent die zich 
verdacht gedraagt en een jonge filmster over haar beroemdheid.

Paris: Albin Michel jeunesse, 2017 (167 p.)



Dans la forêt de Hokkaido
Eric Pessan

Julie schiet wakker met een schreeuw. Ze droomde dat ze een klein 
jongetje was in een Japans woud. Telkens ze terug in slaap valt, ziet ze 
hem terug. De fysieke reacties en de emoties lijken zo echt dat ze ook 
werkelijk koorts krijgt, ze vermagert zienderogen, haar lichaam gaat 
in onderkoeling. Telkens ze terug in slaap valt, ziet ze hem terug. Dan 
ontdekt Julie op internet dat de jongen echt verloren is in het Hokkaido 
woud in Japan, uit het oog verloren door onattente ouders, en nog 
steeds niet teruggevonden door de hulpdiensten. In haar slaap gidst ze 
de jongen naar schuilplaatsen, naar voedsel en drank. Zo kan ze haar 
gaven inzetten voor een concreet doel. De afwisseling tussen droom en 
werkelijkheid geeft een heel aparte dimensie aan het verhaal.

Paris: L’école des Loisirs, 2017 (156 p.)



Le fils de l’Ursari
Xavier-Laurent Petit

Ciprian en zijn familie zijn Roma berentemmers (Ursari), die met 
hun caravan rondtrekken. Opgejaagd door politie en bewoners, 
hebben ze hun beren vrijgelaten en zijn ze zich gaan vestigen in de 
arme buitenwijken van Parijs. Ze wonen tussen andere families die 
allemaal uitgebuit worden door bendes. Ze worden gedwongen om te 
bedelen of te stelen om hun steeds oplopende schulden af te betalen. 
Om aan zijn miserie te ontsnappen, observeert Ciprian in “le jardin du 
Lusquenbour” het schaakspel “lèzéchek”. Hij kent er niets van maar 
ontdekt al snel dat hij elke partij zo uit het hoofd opnieuw kan spelen. 
En dat is het begin van een nieuw leven voor de zoon van de “Ursari”.

Paris: L’Ecole des loisirs, 2018 (269 p.)



Frères de sang
Mikaël Ollivier

Rustig avondeten bij de Lemeunier. Er wordt aan de deur gebeld 
en alles verandert: Brice, de oudste zoon wordt door de politie 
gearresteerd op verdenking van vijfvoudige moord. De motieven 
en bewijzen stapelen zich op. Nochtans, tegen alle beweringen in, 
blijft Martin in de onschuld van zijn broer geloven. Op gevaar van 
eigen leven gaat hij op onderzoek, enkel gewapend met zijn eigen 
overtuiging. Hij is tot alles bereid om zijn broer Brice te redden. En het 
onderzoek leidt hem tot een verrassende ontknoping waaraan hij nooit 
had durven denken.

Paris: Editions Thierry Magnier 2019 (142 p.)



Alice
David Moitet

Sinds Arnaud, de vriend van Sam, is ingeschreven in het Instituut 
Alice, een school voor technologische bollebozen, heeft ze niets meer 
van hem gehoord. Ze is ongerust want hij beantwoordt geen enkele van 
haar e-mails. Is ze niet goed genoeg meer voor hem? Om het raadsel 
te ontsluieren, doet ze mee aan het ingangsexamen en slaagt ze. 
Herenigd met Arnaud en vergezeld van een andere student, Alex, gaan 
ze op onderzoek en ontdekken ze dat de school er bizarre methodes op 
nahoudt en dat schijn bedriegt. Een verhaal voor liefhebbers zowel van 
spanning als van sciencefiction, met hier en daar een verwijzing naar 
het gelijknamige verhaal van Lewis Carroll.

Monaco: Les Editions Du Rocher, 2019 (168 p.)



Ados sous controle
Johan Héliot

Lou is een 15-jarige rebel die af en toe wel eens brost, ze rookt wel eens 
iets anders dan sigaretten, en ze houdt van feestjes. Ze leeft in een 
Frankrijk waar mogelijke delinquenten vanaf de leeftijd van 3 jaar 
opgespoord worden. Het is in dat Frankrijk dat Lou op een nacht uit 
haar bed gelicht wordt en weggevoerd naar een heropvoedingskamp. 
Die moeilijke beslissing komt van haar wanhopige ouders. Het 
heropvoedingskamp heeft echter meer weg van een sekte. Jongeren 
krijgen er een chip ingeplant waardoor ze via GPS gevolgd kunnen 
worden. Ze worden er fysiek uitgeput en psychisch vernederd in een 
poging om hen te breken. Het kamp is ook opgedeeld in 2 groepen, de 
“normale” en de “APO’s” die erbij lopen als zombies. De situatie loopt uit 
de hand. Lou kan ontsnappen met haar vriend Erwan. Samen gaan ze 
op zoek naar de waarheid achter het heropvoedingskamp. Het verhaal 
is geïnspireerd door de situatie in de Verenigde Staten waar dergelijke 
heropvoedingskampen vaker voorkomen.

Paris: Le livre de poche jeunesse, 2016 (209 p.)



L’île
Christophe Léon

Augustus 2016 op een eiland in Bretagne. Een groepje jongeren uit de 
achterbuurten gooit het leven van twee andere jongeren overhoop. 

Jaren later, 2033. Yasmine, 17 jaar oud, hoopt de waarheid over haar 
geboorte te achterhalen via Ishak Mansouri, haar grootvader, die de 
tragedie van destijds overleefd heeft.

Het verhaal speelt zich af in 3 delen met de getuigenissen van Marie, 
Ishak en Yasmine. De eerste 2 personages vertellen het verhaal van 
2016, terwijl Yasmine haar verhaal vertelt in 2033. Het achterhaalt 
de gebeurtenissen van de bewuste vakantie die uitgelopen is op een 
drama toen een extremist besloot tot een slachtpartij.

Paris: Oskar jeunesse, 2019 (219 p.)



Je t’attends
Françoise Grard & Thierry Lefèvre

Het verhaal vertelt het relaas tussen twee jongeren, met bijna dezelfde 
naam, Léo en Léa, die beiden moeite hebben om hun plaats in het 
leven te vinden. Léa is haar moeder verloren in een ongeluk, en wordt 
geconfronteerd met een tot dan toe onbekende vader. Léo schrijft haar 
om haar eraan te herinneren dat ze niet alleen is. Dan slaat Léa op 
de vlucht, en bij zijn zoektocht om haar te vinden belandt Léo in het 
ziekenhuis. Op haar beurt schrijft Léa brieven aan Léo.

Paris: Flammarion, 2019 (131 p.)



Les maux bleus
Christine Féret-Fleury

Armelle is 16, een eenzate en ze houdt van lezen. Al 3 jaar weet ze 
het, ze houdt van meisjes. Al haar hoop en angsten pent ze neer in 
haar blauwe schriftje.  Ze schrijft er over Inès, een nieuwe leerlinge, 
die ze aantrekkelijk vindt. Maar haar vriendin wijst haar fel af en zo 
wordt Armelle het voorwerp van minachting en beledigingen. Dit is 
een breekpunt in haar leven, maar de echte omwenteling komt er op 
een zondagavond als haar ouders haar geheim ontdekken. Ze gooien 
haar op straat. Met haar schriftje als enige gezelschap moet ze zien te 
overleven. Maar is ze werkelijk alleen?

Nantes: Gulfstream, 2018 (190 p.)



Face Nord
Jean-Marie Defossez

Eric, Stéphane en Julie, zijn sinds hun jeugd onafscheidelijke vrienden. 
Ze zijn alle drie gepassioneerd door bergbeklimmen. Om hun diploma 
te vieren besluiten ze de confrontatie aan te gaan met de mythische 
noordzijde van de Grandes Jorasses, een bergkam met gletsjer in het 
Mont Blancmassief. Aan kop, de leider, Eric die indruk wil maken op de 
jonge Julie. Maar zij ziet meer in de rustige en betrouwbare Stéphane. 
In het geheim zijn ze ook een koppel geworden en verbreken zo het 
fragiele evenwicht in de groep. Eric neemt risico’s, het weer wordt 
slecht, en Stéphane raakt gewond.

Paris: Flammarions jeunesse, 2020 (156 p.)



Météore
Antoine Dole

Als ik in mijn hart een meisje ben, waarom is mijn lichaam dan van een 
jongen? Geboren als jongen, is Sara opgegroeid in een lichaam dat niet 
als het hare aanvoelde. Ze zit in een keurslijf van verwachtingen en 
regels opgelegd door anderen. Als ze op haar 16de eindelijk aanvaardt 
wat ze al sinds haar kindertijd aanvoelt, als ze besluit zich te uiten, 
regent het beledigingen en pesterijen. Toch kan ze eindelijk schitteren 
en in volle kracht in het leven staan, als een meteoor die door niets of 
niemand kan gestopt worden.

Arles: Actes Sud, 2020 (64 p.)



L’effet ricochet
Nadia Coste

De nabije toekomst. Klonen is de enige manier van voortplanting. 
Maar achter die ondertussen banaal geworden techniek, schuilt 
een groot geheim die weleens het leven van de 16-jarige Malou 
zou kunnen ondersteboven halen. De dag waarop haar jongere 
zus haar arm breekt, beseft Malou dat ook haar andere zussen en 
haar moeder dezelfde voorvallen gehad hebben, en ook dezelfde 
gezondheidsproblemen op net dezelfde leeftijd. Dit kan geen toeval 
meer zijn. Malou ontdekt dat het gaat over “ricochets”, een aandoening 
waarbij bepaalde kloonlijnen dezelfde ziektes en dezelfde ongevallen 
ondergaan. En er staat hun nog veel erger te wachten. Hun moeder is 
op haar 30ste geestesziek geworden. 

Paris: Seuil jeunesse, 2019 (253 p.)



La fille des manifs
Isabelle Collombat

Ze heet Barbara, maar ze had net zo goed Anuna of Greta kunnen 
heten. Ze is de woordvoerster geworden van een jongerenbeweging 
die zich inzet voor het milieu en het redden van de planeet. Tijdens een 
interview trekt ze nogal fel van leer en nadien wordt ze in alle media 
gelyncht. Om aan al die persoonlijke aanvallen te weerstaan, put ze 
kracht uit haar dagboek, gericht aan haar overleden grootmoeder.  
Het verhaal wisselt tussen de twee thema’s: de inzet voor het milieu en 
de persoonlijke situatie van de grootmoeder. De sleutel ligt in de kracht 
van woorden.  Enerzijds liegen en misleiden de beelden en anderzijds 
brengen de woorden redding en heling.

Paris: Syros, 2020 (174 p.)



Respire
Anne-Sophie Brasme

Deze debuutroman van de 18-jarige Franse schrijfster werd 
meteen genomineerd voor de Prix Femina. Het verhaal vertelt hoe 
tussen Charlène en Sarah, twee jongvolwassen meisjes, een hechte 
vriendschap groeit, die uitmondt in een passie met stevige destructieve 
elementen. De dominante Sarah provoceert en beledigt Charlène tot 
het uiterste. Het ik-verhaal begint als de 19-jarige Charlène terugblikt 
op twee jaar cel en de feiten die tot haar veroordeling hebben geleid. 
Een verrassende debuutroman over puberende waanzin.

Paris: Fayard, 2018 (189 p.)



La vitesse sur la peau
Fanny Chiarello

Eline, een jonge adolescente, is haar moeder verloren in een 
verkeersongeluk. Sindsdien heeft ze geen woord meer gesproken. 
Haar leefwereld beperkt zich tot de lessen op school en haar dagelijkse 
bezoek aan het park, waar ze gewoon op een bank zit voor zich uit 
te staren. Op een dag schiet ze in beweging en wandelt en loopt zelfs 
rondjes in het park, in tegenwijzerzin, hopend zo in de tijd terug te 
kunnen keren tot bij haar moeder. Zo ontmoet ze Violette die in een 
rolstoel zit maar vroeger marathons liep. Violette doet haar inzien dat 
er nog iets uit het leven te halen valt, ondanks het verlies van haar 
moeder.

Arles: Rouergue, 2016 (171 p.)



Blog
Jean-Philippe Blondel

Het 16-jarige hoofdpersonage houdt een blog bij waarin hij beschrijft 
wat er zoal in zijn leven gebeurt, maar ook hoe hij zich voelt en waar 
hij mee worstelt. Hij veronderstelt dat alleen een handvol vrienden 
zijn “digitale dagboek” volgen. Dan ontdekt hij dat zijn vader de blog 
heeft gelezen, niet zomaar toevallig, maar er doelbewust naar heeft 
gezocht. Hij is gekwetst omdat hij het ervaart als een inbreuk op zijn 
persoonlijke gevoelsleven. Het is alsof hij naakt voor zijn vader staat. 
Als gevolg weigert hij alle verdere communicatie met hem. Die begrijpt 
dat zijn nieuwsgierigheid hem zijn verstandhouding met zijn zoon zal 
kosten en als zoenoffer brengt hij hem een kartonnen doos met alle 
souvenirs uit zijn jeugd, zijn foto’s maar ook vooral zijn eigen dagboek.

Paris: Gallimard jeunesse, 2020 (140 p.)



Sept jours pour survivre
Nathalie Bernard

Nita, een 13-jarige tiener van gemengd Amerikaans-Indaanse afkomst, 
wordt ontvoerd in Montréal op weg naar school. Ze wordt wakker in 
een ingesneeuwde berghut in het midden van de Canadese bossen. 
Wie heeft haar hier opgesloten? Waarom? Eén ding is zeker: ze zal haar 
ontvoerder in haar ééntje moeten trotseren. De politie heeft geen enkel 
spoor. Een race tegen de klok is gestart. Nita heeft zeven dagen om te 
overleven, en elke minuut telt. 

Paris: Éditions Thierry Magnier, 2017 (252 p.)



La tête sous l’eau
Olivier Adam

De zus van Antoine is van het ene dag op de andere verdwenen. Elk 
spoor ontbreekt. De onzekerheid zet de relatie van zijn ouders onder 
druk. En dan wordt Léa gevonden in de kelder van een huis in de 
bossen van Bretagne waar ze maanden opgesloten en mishandeld is . 
Na een kort verblijf in het ziekenhuis keert ze terug naar huis in Saint-
Malo. Maar niets is nog hetzelfde. Léa trekt zich volledig terug en heeft 
nachtmerries. Ze weigert ook om iets los te laten over haar ontvoering. 
Wat is er gebeurd? Zal het leven nog zijn normale gang hervatten? 

Paris: Robert Laffont, 2018 (217 p.)



Blues en noir
Hubert Ben Kemoun

Benjamin heeft maar één passie: rock, één droom: het podium. Met zijn 
twee vrienden Ludo en Samy repeteert hij de liedjes die hij componeert.
Tijdens een wedstrijd worden ze opgemerkt door een producer van 
een groot muzieklabel. Ben denkt dat zijn carrière een feit is, gooit zich 
vol enthousiasme in het verfijnen van zijn composities en vergeet zijn 
vrienden. Maar dan komt de ware aard van zijn zogezegde weldoener 
aan het licht. Ben ontdekt hoe deze plagiaat heeft gepleegd. Maar daar 
zal hij het niet bij laten! Zijn wraak zal zoet zijn.

Paris: Flammarion, 2018 (125 p.)
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