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Leeftijd

Casper woont alleen met zijn moeder, zijn vader heeft hij nooit
gekend. In zijn vrije tijd speelt hij het liefst piano. Wanneer hij wordt
gekozen om pianist in een jeugdorkest te zijn, is hij dan ook superblij.
Maar algauw wordt het goede nieuws overschaduwd door slecht
nieuws: zijn moeder heeft kanker. Bang voor wat er met haar kan
gebeuren gaat Casper op zoek naar zijn vader. Die blijkt dichterbij te
zijn dan hij kon vermoeden...

SLEE, C.
Pijnstillers
Uitgeverij: Van Holkema&Warendorf, 2010
ISBN 9789049920845
Prijs: 20€

13 – 15 jaar

Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn
rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te
pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus,
heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de
zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet
iemands tijdbom zijn.

GREEN, J.
Een weeffout in onze sterren
Uitgeverij: Gottmer Uitgeversgroep, 2014
ISBN 9789047706618
Prijs: 16,99€

13 – 18 jaar
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Tessa heeft leukemie en heeft nog maar kort te leven. Die tijd wil ze
goed besteden en maakt daarom een lijst van tien dingen die ze
absoluut nog wil doen voor ze doodgaat, te beginnen met seks. En ze
wil nog autorijden. En beroemd worden. En verliefd. Voor ik doodga is
een boek dat ontroert, het laat je lachen en huilen en maakt je vooral
stil.

DOWNHAM,J.
Voor ik doodga.
Uitgeverij: Atlas Contact, 2019
ISBN 9789041713490
Prijs: 11,95€

15 – 18 jaar

De moeder van Madelief hoort dat ze terminale kanker heeft. Een klap VAN ABEELEN, M.
voor het hele gezin. Madelief begint een dagboek om haar woede en
Thuisfront Mams
verdriet te verwerken. (Eenvoudig lezen, leesniveau 1F)
Uitgeverij: Eenvoudig Communiceren B.V.,
2013
ISBN 9789086961641
Prijs: 15€
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In [Gewoon] leven vertelt jeugdauteur Luc Descamps het verhaal van
de 15-jarige Romy. De sfeer in huis slaat plotseling om, alsof er een
schaduw over hun anders altijd zo veilige gezin is gevallen. De
schaduw blijkt kanker bij haar moeder te zijn. Hoe gaan Romy en het
gezin waarin ze opgroeit om met de diagnose en behandeling? In deze
roman verwerkte de auteur het verhaal van zijn eigen gezin dat
getroffen werd door kanker.

DESCAMPS, L.
(gewoon)LEVEN
Uitgeverij: Van Halewyck, 2017
ISBN 9789461317773
Prijs: 15€

13+

Twaalf jongeren, twaalf verhalen. Iedere keer anders, maar met
telkens één ding gemeen: er is kanker in het spel. Twaalf kinderen
vertellen over hun twijfels over de toekomst, over hun vrienden die
geen contact meer (durven te) zoeken, over de angst om nog te
dromen als de realiteit hen weer eens hard in het gezicht slaat... Maar
ook over hoe ze soms 'het zot in hunne kop hebben', hoe vlinders van
verliefdheid fladderen in hun buik, hoe ze uren zoet zijn met sms'en en
facebooken, over hoe hun broer of zus keistom kan doen...

GEYSEN, W.
DE STERCK, S.
Jong! (en ziek)
Uitgeverij: Manteau, 2016
ISBN 9789022332894
Prijs: 19,99€

15-18 jaar
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