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science fiction

Dark mind
Cis Meijer

Vogelkinderen
Mark Boode

Na het schoolfeest wordt Claire
vermoord gevonden en haar zus
is spoorloos.
Desi maakt er een
reportage over en
stuit op duistere
geheimen.

Een land dat
bestuurd
wordt door
kinderen; is
iedereen het
daar wel mee
eens?
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Lena Lijstje
Francine Oomen

Dana is met
haar klas
onderweg naar
Texel. Als ze
door een tunnel
rijden is er een
grote explosie.
Wat is er precies
gebeurd?

Vermist
Sophie McKenzie

Laura is
geadopteerd.
Maar als ze een
foto van zichzelf
ziet op een site
voor vermiste
kinderen, vraagt
ze zich af of dat
wel klopt.

Meiden zijn gek...op sterren
Marion van de Coolwijk

Marleen wordt
Lena Lijstje
genoemd,
omdat ze voor
alles een lijstje
maakt. Als haar
ouders gaan
scheiden, moet
ze hoe dan ook
kiezen.

Probeer
deze eens!!
Afgesloten
Natasza Tardio

School

Besties voor altijd
Mirjam Mous
Teddie en Maud
zijn besties.
Maud kan lopen,
maar Teddie
rijdt in haar
Tedmobile.
Samen beleven
ze allerlei
avonturen.

Valerie en haar
vriendinnen zijn
fan van een
boyband. De
zanger nodigt
Valerie uit voor
een concert. Hoe
vertelt ze dat aan
haar vriendinnen?

Probeer
deze eens!!
Tante Troela
David Walliams

Als Stella’s
ouders overlijden,
erft Stella
landgoed. Maar
haar gemene
tante wil het ook
hebben.
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Het ongelooflijk
vreemde voorval in
Bizarria
Adam Cece

Zwarte panter
Greet Beukenkamp

Met haar
geelgroene
ogen ziet
Feline er
anders uit.
De grootste
pestkop
maakt haar
het leven
zuur.

Emilia Hoektand en
de geheugendief
Laura Ellen Anderson
Als Emilia jarig
is, lijkt iedereen
dat vergeten te
zijn, behalve
Tangijn. Grappig
avontuur met
vampiers, een
yeti en
een spook.

Kipper woont in
Bizarria, de
vreemdste plaats
op aarde. Op een
dag worden
Kippers’ ouders
normaal. Hoe kan
dat?

Probeer
deze eens!!

Wat heeft mijn
superirritante
broertje nu weer
gedaan?
Jennifer Allison

Alistair heeft zelf
een huisdier
gemaakt:
slijmprik Shirley.
Als Alistair haar
door de wc
spoelt, volgt een
bizarre zoektocht
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De vader met
de grote schoenen
Moni Nilsson

Lente
Derk Visser

De ouders van
Lente gaan
scheiden. Ze
doet er alles
aan om ze bij
elkaar te
houden. Maar
dan wordt
Lente ernstig
ziek.

Het dagboek
van Eline
Hetty van Aar
Elines ouders
zijn gescheiden.
Eline probeert
ze weer te
koppelen.
Dan ontmoet
ze Sven.

De ouders van
Pita zijn
gescheiden.
Gelukkig heeft
ze steun aan
haar buurjongen
Svenne.

Probeer
deze eens!!

Hashtag
Hermelien:
onderuit
Emma Moss

De vlogvriendinnen
gaan op
wintersport.
Maar lukt het
Hermelien om
lekker te skiën
nu haar ouders
gaan scheiden?
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De verdwenen
magiër
Piers Torday

Podkin Eenoor
Kieran Larwood

Laat je meevoeren door dit
verrassende
fantasy-verhaal
over een onwaarschijnlijke held.
Avontuur,
spanning en
grimmige
werelden.

De brief om
middernacht
Benjamin Read

Nadat Emily om
middernacht een
brief krijgt,
verdwijnen haar
ouders. Bij haar
zoektocht komt
ze in een
magische wereld.

Vier kinderen
moeten op zoek
naar de magiër,
om de oorlog
in Folio, een
betoverd
koninkrijk,
te stoppen.

Probeer
deze eens!!
De Tovenaars
van Ooit
Cressida Cowell

Magiër Xar en
Krijger Wens,
geboren als
elkaars vijanden,
moeten samen
strijden tegen de
heksen van het
zwarte woud.
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griezelverhaal

Griezel & Co De monsterkermis
Gustaaf Glibber

Griezelbeelden
Paul van Loon

Louisa moet
bij haar oom
en tante
logeren. Ze
krijgt daar
griezelige
droombeelden
en gaat op
onderzoek uit.

De laatste helden
op aarde
Max Brallier

Jack strijdt in
zijn stad tegen
de zombies en
monsters. Elke
dag lijkt wel
een videogame.

Frederick woont
in het kasteel
van zijn oom.
Hij ontdekt dat
in het bos
erachter
monsterlingen
wonen.

Probeer
deze eens!!
Het raadsel rond
het rode huis
Bianca Nederlof

Een mysterieus
document brengt
Bren naar het
Rode Huis.
Magische
poorten,
vampiers en
duistere vloeken:
het avontuur
begint!!
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Arjen Robben en het
magische schot in Rio
Arjen Robben

Aartsrivaal
Gerard van Gemert

Daan
verzamelt
geld in voor
zijn voetbalteam. Maar
gaat dat wel
goed?

De avonturen
van Arjen
Robben, die
met zijn team
afreist naar het
WK in Brazilië.

Probeer
deze eens!!
Wie is er bang voor
de voetbalzombies?
Simon van der Geest

Ramon wil een
zombie inzetten
zodat zijn team
de wedstrijd kan
winnen.

De allerbeste voetbal
YouTube video’s!
Lars Ulrich

Kijk jij graag
opvallende en
grappige
voetbalfilmpjes?
Dan is dit boek
echt iets voor
jou!
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Stoute jongens De haarbal
neemt wraak
Aaron Blabey

Ik vlieg! Maar
vertel het
niet verder
Paul Jennings

Victor wil
beroemd
worden. Hij
denkt dat het
gaat lukken als
hij ontdekt dat
hij kan vliegen.
Maar… het lukt
alleen als
niemand kijkt.

Stinkbom en
ketchupkop
en de ondergrondse
pizzabende
John Dougherty
Koning Wiebel
Floeps roept
Stinkbom en
Ketchupkop op
voor een geheime
missie. De boosaardige dassen
zijn ontsnapt en
de bibliotheek
dreigt om te
vallen!

Een harige cavia
neemt meneer
Wolf, Haai, Slang
en Piranha
gevangen. Hij
dreigt met een
ontploffing.

Probeer
deze eens!!
Het verhaal
van Kevin
Philip Reeve

Max wil heel
graag een
huisdier, maar
hij woont in een
flat. Dan vindt
hij een dikke
vliegende pony
op zijn balkon.
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Juf Braaksel en
de magische ring
Carry Slee

Juffrouw Pots
Tosca Menten

Kaya en Simon
zijn in winterslaap. Op
school doen
ze niets. Maar
dan krijgen ze
een nieuwe juf
en worden
ze wakker
geschud.

Lees dit
spannende
schoolverhaal
over een
magische ring en
een vervelend
schoolhoofd!
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Lucas op weg naar
een wereldrecord
M.B. Burnham

Quinn is de
lolbroek van de
school. Maar dan
wisselt hij van
lichaam met de
directeur. Lukt
het Quinn
de school
te redden?

Katviss: het schepsel
uit mijn kast
Obert Skye

Lucas heeft als
droom een
record te
vestigen in het
Guiness Book of
Records. Maar
door zijn kleine,
vervelende
broertje mislukt
dat steeds.

Probeer
deze eens!!
Directeur Lolbroek
David Baddiel

humor

Uit de
rommelkast van
Rob komt een
vreemd schepsel.
Zij helpt hem om
het weer goed te
maken met Jana.
Maar of dat lukt?

Probeer
deze eens!!
Klas 13 mag
een wens doen
Matthew Gilbert

Juf Linda vindt
een magische
lamp. Iedereen
mag één wens
doen. Maar niet
elke wens blijkt
zo handig
te zijn.

Coolman en ik - Yes!!!
Bertram Rudiger

Kai gaat met zijn
klas naar
Londen. Zijn
onafscheidelijke
vriend Coolman
gaat ook mee.
Alles gaat mis!

De bijdehante
familie Bold
Julian Clary

De hyenafamilie Bold
vangt dieren op
die het moeilijk
hebben. Maar
ze gaan niet
meer weg. Het
wordt steeds
drukker in huis!
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Ik ben (g)een
sukkel meer
Simon Sukkel

Collins geheime channel
Sabine Zett

Simons moeder
heeft de wedstrijd
gewonnen. Ze staat
levensgroot op een
reclameposter.
Simon schaamt zich
dood! Iedereen
lacht hem uit. Hoe
bewijst hij dat hij
geen sukkel is?

Collins channel
wordt steeds
beroemder,
maar wie is
toch die coole
YouTuber
achter dat
poemamasker?

Darth Paper
slaat terug
Tom Angleberger

Door de vreemde
adviezen van
vingerpop Yoda
wordt ‘sukkel’
Dennis van school
gestuurd. Gelukkig
komen zijn
vrienden in actie!

Probeer
deze eens!!
De supersonische
onderzeeër
Angie Lake

Kasper en Lucas
gaan met de
scouts op kamp.
Tijdens een
wedstrijd
proberen ze als
snelste de vijver
over te steken.
Maar betweter
Alexander doet
ook mee.
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De grootste
ettertjes van
de wereld
David Walliams

Kapitein Onderbroek
en de wedgiewraak
Dav Pilkey

Sjors en
Harold
hypnotiseren
hun gemene
lerares
mevrouw
Ribbel. Maar
zij neemt
wraak.

Mestzilla
James Foley
Soesja Tinker is
‘s werelds belangrijkste uitvinder
onder de twaalf.
Als ze haar
nieuwste uitvinding test, vergroot
ze per ongeluk een
mestkever tot een
gigantische beest.

Tien vieze en
grappige verhalen
over Pieter
Peuteraar, Luuk
de Luizenjongen
en Winderige
Winnie die tuba
speelt met haar
achterste.

Probeer
deze eens!!
De stinkende
ruimtereis
Tim Collins

Tom, de nieuwe
jongen in de klas
van Rik blijkt
een buitenaards
wezen te zijn.
Hij heeft een
tijdmachine
waarmee ze
samen op
avontuur gaan.

