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Leesplein 12+ jaar: 5 intrigerende boeken voor lezers van Cyberboy van Tanja 

de Jonge 

Wie of wat bepaalt eigenlijk wie je bent? Een naam? Een paspoort? Een kunstarm? Je 

brein? Social media? Verhalen over identiteit en moderne technologieën.  

Cyberboy – Tanja de Jonge  

Uit de dood teruggekeerd?  

Kevin heeft twee jaar geleden afscheid genomen van zijn beste vriend 

Bjorn, die bij een auto-ongeluk om het leven is gekomen. Inmiddels 

heeft hij zijn leven weer een beetje opgepakt. Daarom is de schok 

enorm als hij ineens oog in oog staat met zijn beste 

vriend. Springlevend. Dezelfde ogen. Dezelfde stem. Bjorn is terug! 

Kevin kan het niet geloven. Er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de 

dood. Waarom uitgerekend Bjorn? 

Doorleestips: 

Je ooit afgevraagd wat jou jou maakt? Gefascineerd door mooie kansen van de nieuwste 

computertechnologieën? Of juist huiverig voor mensen met kwade bedoelingen? 

Liefhebber van gamen? Lees hier over computertechnologie.  

 

 

Boy 7 – Mirjam Mous  

 

Een jongen komt bij in een snikhete, kale grasvlakte. Hij weet niet hoe 

hij daar terechtgekomen is, waar hij vandaan kwam en zelfs niet meer 

hoe hij heet. Tot zijn opluchting vindt hij een rugzak met daarin een 

mobiele telefoon. Hij wil het alarmnummer intoetsen, maar ziet dan 

dat hij een voicemailbericht heeft ontvangen. Tot zijn verbijstering 

hoort hij: wat er ook gebeurt, bel in geen geval de politie. En hij weet 

een ding zeker: dat is zijn eigen stem. Met behulp van de spullen in 

zijn rugzak gaat hij verbeten op zoek naar zijn verleden. Maar zolang 

hij zich niets herinnert, durft hij niemand te vertrouwen. Zelfs Lara 

niet. Stapje voor stapje komt hij achter de verschrikkelijke waarheid. 

 

 

 

Free run – Annemarie Bon  

 

Ward heeft geen identiteitsbewijs, hij is nooit aangegeven bij de 

burgerlijke stand - hij bestaat niet. Als zijn eveneens illegale, 

Venezuelaanse moeder op een dag wordt opgepakt en uitgezet, staat 

Ward er alleen voor. De enige die daar verandering in kan brengen is 

zijn biologische vader, die hem bij zijn geboorte nooit erkend heeft. 

Dan begint een spannend verhaal over de zoektocht naar Wards 

biologische vader. Wat Ward op de been houdt, is zijn passie 

voor freerunning. 
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Superhelden – Marcel van Driel  

 

Overal op de wereld spelen kinderen Superhelden.nl. Alleen de 

allerbeste spelers mogen door naar de geheime levels op het virtuele 

eiland Pala. Maar niemand weet dat het eiland echt bestaat. Niemand 

weet dat de allerbeste spelers worden ontvoerd en op Pala tegen hun 

wil worden opgeleid tot superspion. Afgestudeerde spionnen heten 

Superhelden en worden op internationale missies gestuurd. Alleen de 

mysterieuze leider Onno weet wat het einddoel is. Sinds haar vaders 

zelfmoord doet de veertienjarige Iris Goudhoorn niets anders dan 

gamen. Haar lievelingsgame is Superhelden.nl, waar ze de ene 

highscore na de andere haalt. Superhelden Alex en Fiber worden naar Nederland 

gestuurd om Iris te ontvoeren. Maar zelfs zij weten niet wat Onno's plannen met Iris zijn. 

Want Iris is uitzonderlijk getalenteerd, zelfs voor een Superheld… 

 

 

Erebos – Ursula Poznanski 

 

Wat gebeurt er als de grens tussen de virtuele en de echte 

werkelijkheid vervaagt? 

 

Op een Londense school gaat de illegale versie van een nieuwe, 

verslavende game van hand tot hand. Iedereen wil Erebos spelen - 

maar wie eraan begint, krijgt maar één kans: zodra je je niet aan de 

regels houdt of weigert een opdracht uit te voeren, word je eruit 

geknikkerd en kan je nooit meer inloggen. 

 

Ook Nick weet zijn handen op de game te leggen en komt terecht in de virtuele wereld 

van Erebos. Al gauw is er hij niet meer uit los te rukken, tot hij de opdracht krijgt iemand 

te doden. Hij weigert en wordt genadeloos uit het spel gegooid. Als zijn beste vriend 

vervolgens een ernstig ongeluk krijgt, realiseert Nick zich dat Erebos niet langer alleen 

een game is - het is angstaanjagende werkelijkheid. 

 

 

Mijn naam is nul – Luigi Ballerini 

 

Nul wordt binnenkort veertien jaar. Hij heeft nog nooit een andere 

persoon aangeraakt. Hij is nog nooit buiten geweest. Nul is 

opgegroeid in een virtuele wereld waar hij getraind wordt om snel 

te zijn en doelen te raken. Maar dan gaat het mis. Zijn virtuele 

wereld valt weg en Nul belandt in de echte wereld, waar het 

sneeuwt en koud is en alles hem vreemd voorkomt. Nul moet 

kiezen. Teruggaan of een nieuw leven beginnen? 

 

 

 

 

 

 

Meer lezen? Kijk in de lijst Online leven  
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