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Beste lezer, 

Bijna vakantie en hopelijk is de zon van de partij. Tijd om te ontspannen en daar 
hoort een goed boek bij. We hebben er heel wat voor jou in petto, en dit keer zijn er 
ook Daisy-boeken in de Engelse taal.  
 
De winnaars van de KJV (Kinder-en Jeugdjury Vlaanderen) zijn bekend. Maar liefst 
8271 deelnemers stemden mee voor het ‘beste’ boek.  
Wil je volgend leesjaar ook meedoen, check dan vlug de KJV-site, waar je alle 
informatie kunt vinden. Luisterpunt zorgt ervoor dat alle boeken (van groep 2 tot en 
met 6) beschikbaar zijn in Daisy, in grotelettedruk en op vraag in braille.  
 
Veel leesplezier en een fijne vakantie! 

Winnaars van de KJV. 

 

Kate DiCamillo. 
Bobbi Bolhuis, redder in nood (6-8 jaar). 
Een grappig verhaaltje voor beginnende lezertjes. 
Winnaar KJV 2017-2018 (groep 2) 
 
Bobbi het varken woont bij meneer en mevrouw 
Bolhuis. Op een dag zakt hun grote bed door de vloer. 
Bobbi rent naar buiten. Haalt ze hulp? Of zet ze de 
buurt op stelten? 
Speelduur: 0:20. Boeknummer: 25101. 
In braille: 1 brailleband. Boeknummer: 16965. 

 

 

Torben Kuhlman. 
Armstrong: de avontuurlijke reis van een muis naar 
de maan (6-8 jaar). 
Een spannend verhaal met achterin een korte 
geschiedenis van de ruimtevaart. Winnaar KJV 2017-
2018 (groep 3). 
 
Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt door zijn 
telescoop dat de maan een bol van steen is, en geen 
gatenkaas zoals hij en de andere muizen lang hebben 
gedacht. Als hij hoort dat er ooit al een muis heeft 
gevlogen, neemt hij een besluit: “Ik word de eerste 
muis op de maan!” 
Speelduur: 0:36. Boeknummer: 25189 
In braille: 1 brailleband. Boeknummer 16971. 

https://www.kjv.be/
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Anna Woltz. 
Alaska (9-11 jaar). 
Een ontroerend boek over twee tieners, die elk op hun 
eigen manier omgaan met angsten, trauma’s en 
vriendschap. Winnaar KJV 2017-2018 (goep 4). 
 
Parkers hond Alaska moest weg, omdat haar broertje 
allergisch voor hem is. Op haar eerste schooldag ziet 
ze dat Alaska nu de hulphond is van haar klasgenoot 
Sven. Ze wil graag weer contact met Alaska, maar ze 
vindt Sven niet aardig. 
Speelduur: 3:46. Boeknummer: 25204. 
In braille: 7 braillebanden. Boeknummer: 42402. 

 

 

Kate Krisek. 
Het offer van de Baobab (12-14 jaar). 
Een spannend spionageverhaal waarin een groep 
jongeren op pad gaat om de wereld te verbeteren. 
Winnaar KJV 2017-2018 (groep 5). 
 
De 16-jarige Marcus mag deel gaan uitmaken van een 
geheim team van jonge spionnen, SPAT. Als hij op 
school een overtreding begaat, denkt hij dat het 
avontuur niet doorgaat. 
Speelduur: 6:42. Boeknummer 25209. 
 

 

 

Miriam Borgermans. 
Raven 1. (Vanaf 15 jaar). 
Een boeiend toekomstverhaal waarin het 
hoofdpersonnage alles op alles moet zetten om te 
overleven. Winnaar KJV 2017-2018 (groep 6).   
 
Het is het jaar 2558. Raven is leerlinge op een 
Delicatus Slavenschool. Tegen alle verwachtingen in 
wordt ze gekocht door een rijke Genoot. Maar dan 
wordt deze man vermoord en is Raven 
hoofdverdachte. 
Speelduur: 11:06. Boeknummer: 25216. 
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Nieuwe boeken. 

Daisy-boeken. 

Van 3-5 jaar. 

Philip Maes. 
Kabouter Korsakov. 
Hoorspelen. 
Kabouter Korsakov wordt beschuldigd van diefstal. En de foute das is met een 
geheim plan bezig om de verdwijnpaddenstoelen te stelen. 
Speelduur: 0:33. Boeknummer: 25857. 
 
Philip Maes. 
Kabouter Korsakov in de metro. 
Hoorspelen. 
Kabouter Korsakov en glimworm meneer Wattman belanden onbedoeld in het 
metrostelsel van de mensen. Daar ontmoeten ze konijn James Bruin en Barry de 
rioolrat. 
Speelduur: 0:29. Boeknummer: 25858. 
 
Philip Maes. 
Kabouter Korsakov in de opera. 
Hoorspelen. 
Kabouter Korsakov en glimworm meneer Wattman gaan op ontdekkingstocht in het 
operagebouw, over het podium en de orkestbak naar de koninklijke loge. Ze helpen 
een verliefde duizendpoot en genieten van een prachtige voorstelling. 
Speelduur: 0:27. Boeknummer: 25859. 
 
Philip Maes. 
Kabouter Korsakov in de puree. 
Hoorspelen. 
Kabouter Korsakov en glimworm meneer Wattman zijn in de mensenwereld 
terechtgekomen. Het is heel koud en via een raampje klimmen ze de keuken van een 
restaurant in. Daar beleven ze bizarre avonturen. 
Speelduur: 0:33. Boeknummer: 25860. 
 
Philip Maes. 
Kabouter Korsakov in het kippenhok. 
Hoospelen. 
Kabouter Korsakov en glimworm meneer Wattman willen schuilen in een kippenhok. 
De kippen willen hen eerst niet binnenlaten, maar dan belooft Kabouter Korsakov 
een val voor vos Hendrik te bouwen. 
Speelduur: 0:37. Boeknummer: 25861. 
 
Koen Brandt. 
Kabouter Korsakov viert feest!. 
Hoorspelen. 
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Kabouter Korsakov en glimworm meneer Wattman zijn op zoek naar hun 
kabouterdorp in de pratende eikenboom. Zal het met hulp van Wayoh de ooievaar en 
Tomtom, de gepensioneerde postduif, lukken? 
Speelduur: 0:49. Boeknummer: 25862. 

* 

Van 6-8 jaar. 

Kathleen Aerts. 
Lilly en Max in de wereld van oma. 
Voorleesverhalen. 
In het hoofd van oma is het soms een beetje donker. Dan lijkt het of oma alles 
vergeet en verdwaalt in haar eigen wereld. Wanneer Lilly en Max door een magisch 
toeval in oma's wereld belanden, is die kleurrijker en vrolijker dan ze ooit hadden 
kunnen dromen. Dit is het begin van een groot avontuur. 
Speelduur: 0:39. Boeknummer: 25787. 
 
Anjali Taneja. 
Een geestige opdracht. 
Avonturenverhalen. 
Tweede deel in de reeks Kattenoog. Eli, Robin en Simone uit het Vlaamse dorp 
Kattenoog vormen samen de Griezelclub. Zij krijgen te maken met een Hongerige 
Geest, die wraak wil nemen op de eigenaars van de locale manège. 
Speelduur: 4:37. Boeknummer: 25830. 
 
Anjali Taneja. 
Vampierjagers. 
Avonturenverhalen. 
Derde deel in de reeks Kattenoog. Robin, Eli en Simone krijgen te maken met de 
nieuwe vriend van Robins moeder. Hij glipt 's nachts het huis uit en kan voorwerpen 
met zijn gedachten verplaatsen. Is hij soms een vampier? 
Speelduur: 4:49. Boeknummer: 25796. 
 
Lewis Carroll. 
De wonderlijke droom van Alice. 
Voorleesverhalen. 
Als Alice in haar droom achter een wit konijn met een zakhorloge aangaat, beleeft ze 
wonderlijke avonturen. 
Speelduur: 0:46. Boeknummer: 25805. 
 
Atilla Erdem. 
De vliegende soepkip. 
Prentenboeken. 
Ilias en zijn vijf vrienden wonen rond een pleintje. Buurman Raf Rari heeft een kip die 
geen veren heeft en weigert om eieren te leggen. Een avontuurlijk verhaal over de 
zorg voor elkaar en de vriendschap tussen mens en dier. Met extra leer- en speeltips: 
weetjes over kippen en proeven met een ei. 
Speelduur: 0:20. Boeknummer: 25856. 
 
Dirma Van Toorn. 
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De prinses en de geheimzinnige bibberziekte. 
Dit sprookje is geen gewoon sprookje, maar eentje waarmee kinderen uitgelegd 
krijgen hoe het komt dat oma, opa of de mama van de juf de ziekte van Parkinson 
hebben en wat dat betekent. 
Speelduur: 0:38. Boeknummer: 25945. 
 
Jonas Boets. 
Alles begon. 
Fantasieverhalen. 
Paulien heeft een pratende pop met gemene plannen. Stijn heeft een tijger als 
huisdier. Ze krijgen allebei veel macht. Maar is dat wel zo leuk als het lijkt? 
Speelduur: 0:53. Boeknummer: 26003. 
 
Nico De Braeckeleer. 
Vampierkracht. 
Detectives. 
In het dorp Grissel worden bloedbloemen gestolen. De Boe!kids gaan op onderzoek 
uit. Waarom willen de vampierjongens de bloedbloemen zo graag hebben? 
Speelduur: 2:04. Boeknummer: 26073. 

* 

Van 9-11 jaar. 

Marc De Bel. 
Ridder Rembert en de draak van Smordok. 
Avonturenverhalen. 
Het Land van Thor juicht en viert feest bij de geboorte van het nieuwe, 
langverwachte prinsesje. Het meisje krijgt de naam Aylin en steelt meteen ieders 
hart. Zoals de traditie het wil moet ook de kleine prinses bij de eerste volle maan na 
haar geboorte worden ondergedompeld in de Bron van het Leven. Dus trekken 
koning Martinus en koningin Stalana op een stralende ochtend, vergezeld van hun 
drie trouwe Cocoridders, naar de Groene Berg achter het Grote Nevelbos. Maar daar 
wacht hen een onaangename verrassing 
Speelduur: 1:29. Boeknummer: 25672. 
 
Jonas Boets. 
Jacht op de dronedieven. 
Avonturenverhalen. 
Dean (14) is de jongste dj die mag optreden op Partyland. Hij ontdekt dat er dieven 
op het terrein zijn. Samen met zijn broer zet hij vanaf het podium de achtervolging in. 
Speelduur: 2:21. Boeknummer: 25788. 
 
Do Van Ranst. 
Weer helemaal Samuel! 
Iedereen rond Samuel (12, ik-figuur) is druk. Samuel ook, met de turnwedstrijd en 
zijn vriendinnetje Mei Ying. Zal alles hetzelfde zijn als ze terugkomt uit China? 
Speelduur: 4:39. Boeknummer: 25829. 
 
Erin Hunter. 
Zonsopgang. 
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Fantasy. 
De DonderClan staat op zijn kop als kat Aspels dood wordt aangetroffen. Leeuwvlam 
en Hulstloof worden op onderzoek uitgestuurd. Maar Gaaiverder denkt dat de moord 
iets met familiegeheimen te maken heeft. 
Speelduur: 10:59. Boeknummer: 25835. 
 
Sarah Devos. 
Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de Egyptenaren. 
Hoe lang duurde het om een piramide te bouwen? Hoe oud was Toetanchamon toen 
hij farao werd? Professor Kleinbrein vertelt je, met veel grapjes, alles wat je maar 
weten wilt over de Egyptenaren. 
Speelduur: 2:14. Boeknummer: 25847. 
 
Vera Van Renterghem. 
Buitengewone gebeurtenissen. 
Oscar (13, ik-figuur) woont in het bejaardentehuis waar zijn vader directeur is. Op 
zoek naar het verleden van een graaf reist Oscar terug in de tijd en ontdekt meer 
over de dood van zijn moeder. 
Speelduur: 6:05. Boeknummer: 25849. 
 
Carl Norac. 
Wintervuur : verhalen voor koude dagen. 
Kortverhalen. 
Bijna veertig verhalen over de winter. Over mevrouw Winter die getrouwd is met 
meneer Lente en over een vrouw die het kan laten sneeuwen door te walsen. 
Speelduur: 0:41. Boeknummer: 25850. 
 
Marleen Nelen. 
Dief. 
De papa van Marte en Nina is ziek en daarom moeten de zussen tegen hun zin een 
poosje logeren bij hun tante Katinka. Wanneer Marte alleen op wandel gaat, verliest 
ze het horloge van haar papa... 
Speelduur: 0:47. Boeknummer: 25863. 
 
Karen Dierickx. 
De ganzen van Saevetinghe. 
Historische verhalen. 
Het jaar 838. Gijs en zijn opa werken in dienst van de heer Diederik en zijn vrouw 
Clotilde, die hen bescherming geeft. Ze zijn er veilig, tot de Noormannen komen... 
Speelduur: 0:47. Boeknummer: 25864. 
 
Anaïd Haen. 
Ik, opa. 
Sciencefiction. 
Ab is de allerkleinste van zijn klas en ook zijn cijfers zijn maar pover. Wanneer hij 
tegen zijn zin in de striemende regen naar school fietst, wordt hij opgewacht door 
een jongen in een vliegende schotel. Droomt hij, of is het werkelijkheid? 
Speelduur: 0:49. Boeknummer: 25865. 
 
Bianca Mastenbroek. 
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Raar. 
Op een dag hoort Rikje een stem in haar hoofd. Dankzij die stem haalt ze betere 
cijfers, heeft ze meer vriendinnen en ook meer lol. Maar wanneer ze plots een 
tweede stem hoort, loopt het helemaal fout... 
Speelduur: 0:50. Boeknummer: 25866. 
 
Jason Segel. 
De stad van de slaapwandelaars. 
Griezelverhalen. 
Tweede deel in de reeks Nachtmerries. De mensen uit Cypress Creek lijken niet 
meer te slapen. Dat betekent dat de poort naar de Duistere wereld is geopend. 
Poortwachters Charlie (12), Charlotte en Jack hebben het niet gedaan. Maar wie dan 
wel? 
Speelduur: 9:30. Boeknummer: 25890. 
 
Cassie Beasley. 
Circus Mirandus. 
Micah's opa is heel oud. Hij vertelt Micah (11) over het magische Circus Mirandus. 
De Lichtbuiger daar had opa een wonder beloofd. Kan Micah het circus kunnen 
vinden en zijn opa redden? 
Speelduur: 8:29. Boeknummer: 25898. 
 
Lemony Snicket. 
Het treurige tweede boek. 
Avonturenverhalen. 
Violet, Claus en Roosje komen bij een aardige oom in huis die reptielen verzamelt. 
Maar algauw weet de boosaardige graaf Olaf hen weer te vinden. 
Speelduur: 3:48. Boeknummer: 25907. 
 
Nico De Braeckeleer. 
Het grote bibberboek. 
Griezelverhalen. 
Zeven griezelverhalen van zeven verschillende auteurs over jongens en meisjes die 
avonturen beleven vol spoken, geesten en andere monsters. 
Speelduur: 4:42. Boeknummer: 25924. 
 
Karin Vrielink. 
KI. 
Sciencefiction. 
Kato, Sem en Mathis gaan op schoolbezoek naar de kerncentrale van Doel. Mathis 
gedraagt zich heel vreemd. Een superintelligente, digitale vijand heeft hem in zijn 
macht. Wat is die van plan met de kernreactor? 
Speelduur: 0:48. Boeknummer: 25930. 
 
Ingrid Vandekerckhove. 
De bende van Zeus. 
Mythen, sagen en volksverhalen. 
Ingelezen door de auteur. Zeus wordt oppergod als hij zijn vader heeft verslagen. 
Lees de verhalen van de Griekse godenwereld die zijn gecombineerd met eigentijdse 
grappige situaties. 
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Speelduur: 2:52. Boeknummer: 25931. 
 
Joukje Akveld. 
Wij waren hier eerst. 
Heeft de cheetah nog genoeg ruimte om te racen? Hoe krijg je een baviaan je auto 
weer uit? Lees hoe de schrijfster Zuid-Afrika doorkruiste en ontdekte hoe wilde dieren 
écht leven. 
Speelduur: 8:30. Boeknummer: 25948. 
 
Annet Schaap. 
Lampje. 
Zeeverhalen. 
Bekroond met de Nienke van Hichtumprijs, 2017 en deWoutertje Pieterse Prijs, 2018. 
Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, steekt elke avond het licht in de 
vuurtoren aan. Als op een stormachtige avond de lucifers op zijn, strandt een schip 
op de kust. Lampje wordt ondergebracht in het huis van de admiraal, waar een 
monster schijnt te wonen. 
Speelduur: 7:53. Boeknummer: 25969. 
 
Gerard Van Gemert. 
Clubliefde. 
Avonturenverhalen. 
Stijn en Storm mogen op proef bij de Engelse topvoetbalclub Petchwood United, 
waar ze hun idool Bert Pringel ontmoeten. Als Bert wordt aangevallen, gaan ze op 
zoek naar de daders. Ondertussen blijven ze trainen bij Petchwoord United. Maar 
ook Kick '69 toont interesse voor de talenten. 
Speelduur: 4:06. Boeknummer: 25977. 
 
Sonja Kaiblinger. 
De geheime doorgang. 
Avonturenverhalen. 
Er is een nieuwe leraar op school bij Oscar (12) en Emily. Waarom heeft hij zo’n 
belangstelling voor Oscar? En waarom wordt zijn huid soms grijs? Zal het iets te 
maken hebben met Oscars oom Archibald, die in het dodenrijk gevangen zit? 
Speelduur: 5:30. Boeknummer: 25979. 
 
Luc Embrechts. 
Aquasfeer X56A. 
Avonturenverhalen. 
De vader van Sam, professor Mingus, is ontvoerd. Sam en Nick weten hem op te 
sporen en staan voor de moeilijke taak om hem te bevrijden. 
Speelduur: 2:51. Boeknummer: 25999. 
 
Karen Curé. 
De oversteek. 
Avonturenverhalen. 
Zaza maakt met haar vader een bijzondere overtocht. Ze vluchten weg van een land 
waar de lucht zo giftig is dat je amper nog kunt ademen. Het water van rivieren is er 
besmet. Fruit eten uit de tuin is ondenkbaar geworden. Zaza hoopt een nieuw leven 
te beginnen in een gezondere omgeving. Maar de oversteek is zwaar… 



10 
 

Speelduur: 0:47. Boeknummer: 26032. 

* 

Van 12-14 jaar. 

Berti Persoons. 
Oorlog in een koffer. 
Oorlogsverhalen. 
Vlak voor zijn overlijden vertelt Benyamin Jacoby (ik-figuur) aan zijn kleinzoon Pieter 
(12) hoe hij als 15-jarige Joodse jongen in de Tweede Wereldoorlog het 
concentratiekamp Auschwitz overleefde. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 25846. 
 
Sarah Moore Fitzgerald. 
Een goede kans : kies hoe je de wereld ziet. 
Minty (ik-figuur) heeft het moeilijk met de scheiding van haar ouders. Dan wordt ze 
vrienden met haar mysterieuze klasgenoot Ned. Hij traint in het geheim voor een 
bijzondere paardenrace en leert haar ook zonder zadel paardrijden. 
Speelduur: 4:19. Boeknummer: 25854. 
 

Jenny Han. 
Aan alle jongens van wie ik hield. 
Chicklit. 
Vormt samen met PS Ik hou nog steeds van je (deel 2) en Veel liefs, Lara Jean (deel 
3) een trilogie. Geheel onbedoeld ontvangt Josh een oude liefdesbrief van Lara Jean. 
Om Josh te bewijzen dat ze niet meer verliefd op hem is, begint Lara Jean een 
neprelatie met de populaire Peter. 
Speelduur: 11:21. Boeknummer: 25877. 
 

Licia Troisi. 
De laatste strijd. 
Fantasy. 
Vijfde deel in de reeks Het drakenmeisje. Er ontbreekt nog slechts een van de vijf 
vruchten om de Boom van de Wereld weer te doen schitteren. Sofia en haar 
Draconiaanse vrienden zetten alles op alles om de vrucht te vinden. Slaagt Sofia erin 
de boosaardige wyvern Nidhoggr te verslaan? 
Speelduur: 9:22. Boeknummer: 25900. 
 
Luc Hanegreefs. 
Heksenjong. 
Historische verhalen. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog doodt Henric een plunderende soldaat, waarna hij 
met zijn vriend Coppen op de vlucht slaat. Tijdens hun zwerftocht krijgen ze te maken 
met heksen en heksenjagers. 
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 25937. 
 
Luc Descamps. 
En ik dan? 
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Emma krijgt voor haar 14e verjaardag een reis door Amerika van haar vader cadeau. 
Maar ze heeft hem al zeven jaar niet gezien. Hoe zal de reis verlopen met iemand 
die je zo lang niet gezien hebt? 
Speelduur: 6:44. Boeknummer: 25941. 
 
Marian Hoefnagel. 
De kloof. 
Makkelijk lezen. 
Een 16-jarige jongen is tijdens zijn vakantie in een kloof gevallen. Hij wordt verzorgd 
door een meisje. Ze worden verliefd. Maar dan doet hij een schokkende ontdekking. 
Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. 
Speelduur: 1:13. Boeknummer: 25944. 
 
John Flanagan. 
De slag op de Heckingse Heide. 
Fantasy. 
Tweede deel in de reeks De Grijze Jager: de vroege jaren. Halt, de Grijze jager, 
wordt door koning Duncan eropuit gestuurd om de plannen van de slechte Morgarath 
te ontdekken. De strijd wordt beslist in een veldslag. 
Speelduur: 11:04. Boeknummer: 25973. 
 

Dirk Bracke. 
Has#tag. 
Verfilmde boeken. 
Na een traumatische gebeurtenis is Marie (17) haar zelfvertrouwen kwijt. Op 
Facebook ontmoet ze Anton, die haar helpt om haar vertrouwen terug te krijgen. 
Maar is hij wel te vertrouwen? 
Speelduur: 6:03. Boeknummer: 26023. 
 
Cornelia Funke. 
Het gouden garen. 
Fantasy. 
Derde deel in de reeks Reckless. Jacob en Will Reckless komen in aanraking met 
een eeuwenoude elf die hun levens verstoord en hen weer naar Mirrorworld brengt. 
Speelduur: 14:53. Boeknummer: 26039. 
 
Yelena Black. 
Dans van vlammen. 
Vormt samen met Dans van schaduwen (deel 1) een tweeluik. 
Vanessa (15) doet auditie bij The Royal Court Ballet Company in Londen. Ze hoopt 
er te infiltreren bij de necrodansers en haar zus terug te vinden. 
Speelduur: 9:04. Boeknummer: 26044. 
 

Herman Van Campenhout. 
Arianne & Charlot. 
Arianne en Charlot (17) zijn beste vriendinnen sinds Charlot, na haar adoptie uit 
Nigeria, bij Arianne in de klas kwam. Ze doen alles samen, tot er iets gebeurt wat hun 
vriendschap in gevaar brengt. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 26056. 
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Peter Nys. 
De laatste kans op Kosmos. 
Avonturenverhalen. 
Ite (16) en haar vrienden helpen tante Kyra, een tijdreiziger uit de 28e eeuw die moet 
zorgen dat Alexander von Humboldt in de 19e eeuw een belangrijk boek schrijft. 
Speelduur: 10:32. Boeknummer: 26069. 
 

Coen De Kort. 
Rat. 
Luuk oftewel 'Rat' (ik-figuur) is zijn gewelddadige vader zat en loopt weg van huis. 
Met twee andere jonge zwervers gaat hij stelen. Dan lopen ze tegen echte criminelen 
aan. 
Speelduur: 4:32. Boeknummer: 26072. 
 

Evelien De Vlieger. 
Wish you were here. 
Om haar liefdesverdriet te verwerken werkt Hazel (18, ik-figuur) als au pair bij een 
Brits gezin. De moeder van het gezin is om onverklaarbare redenen tijdelijk afwezig. 
Hazel gaat naar haar op zoek en beseft hoe belangrijk liefde is. 
Speelduur: 5:54. Boeknummer: 26089. 

* 

Vanaf 15 jaar. 

Nicola Yoon. 
De zon is ook een ster. 
Romantische literatuur. 
De wegen van Natasha en Daniel (allebei ca. 18 jaar, afwisselend ik-figuur) kruisen 
elkaar in New York op de dag dat Natasha zal worden uitgezet naar Jamaica. Daniel 
probeert haar ervan te overtuigen dat ze een gezamenlijke toekomst hebben. 
Speelduur: 7:29. Boeknummer: 25800. 
 

Jowi Schmitz. 
Weg. 
Ontwikkelingsromans. 
Bekroond met de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs (Grote Jongerenliteratuurprijs ). 
Categorie Nederlandstalig, 2017. 
Anna (14) loopt weg uit het opvanghuis dat haar ouders runnen. Al liftend gaat ze op 
zoek naar de ultieme vrijheid. Maar kan het leven haar die bieden? 
Speelduur: 5:51. Boeknummer: 25803. 
 
Jan De Leeuw. 
Babel. 
Alice woont in de toren van Babel. Door een aanslag kan ze zich niet bewegen. Op 
een dag verschijnt Naomi, waardoor haar wereld groter wordt, maar ook gevaarlijker. 
Want wie is deze Naomi? 
Speelduur: 12:22. Boeknummer: 25812. 
 
Gena Showalter. 
Eerste leven. 
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Sciencefiction. 
Ten (17, ik-figuur) kan niet kiezen of ze in een volgend leven in het gelukzalige 
Myriad of rechtvaardige Troika wil leven. Daarom is ze een Unsigned en laten haar 
ouders haar in een gruwelijk tehuis plaatsen. 
Speelduur: 21:06. Boeknummer: 25815. 
 

Maria Turtschaninoff. 
Maresi. 
Fantasy. 
Het Rode Klooster op het fictieve eiland Menos is een toevluchtsoord voor vervolgde 
en bedreigde meisjes. De jonge novice Maresi ontfermt zich over het net 
aangekomen meisje Jai, met alle gevolgen van dien. 
Speelduur: 5:54. Boeknummer: 25878. 
 
Kate Ling. 
Eenzaam en extreem ver weg. 
Utopische/dystopische literatuur. 
Seren (16, ik-figuur) leeft aan boord van het ruimteschip Ventura dat op weg is naar 
de dichtsbijzijnde bewoonbare planeet. Ze krijgt als levenspartner de arrogante Ezra 
toegewezen. Maar dan wordt ze verliefd op Dom. 
Speelduur: 8:49. Boeknummer: 25887. 
 

Ilse De Keyzer. 
Graf DK62. 
Thrillers. 
Een beroemde egyptoloog onderneemt met vier studenten een studiereis naar het 
graf van Toetanchamon, waar nog lang niet alle ruimtes zijn onderzocht. Maar al snel 
gebeuren er vreemde dingen. Worden ze achtervolgd door de vloek van 
Toetanchamon? 
Speelduur: 5:27. Boeknummer: 25888. 
 
Karen M. McManus. 
Een van ons liegt. 
Thrillers. 
Vijf leerlingen van Bayview High moeten voor straf nablijven. Een van hen, Simon, 
zal het klaslokaal echter nooit verlaten... Voor het uur om is, is hij dood. Alle vier 
medeleerlingen hebben een motief. Wie heeft het gedaan? 
Speelduur: 12:18. Boeknummer: 25903. 
 
Sara Raasch. 
IJs als vuur. 
Fantasy. 
Vormt samen met Sneeuw als as (deel 1) en Bevroren nacht (deel 3) een trilogie. 
Nu Meira (16) koningin is geworden van het koninkrijk Winter, moet ze op zoek gaan 
naar de sleutels om de kloof van magie te openen. Daarbij komt ze er achter wie 
haar vrienden en wie haar vijanden zijn. 
Speelduur: 14:13. Boeknummer: 25920. 
 
Veronica Roth. 
Samensmelting : haar keuze bepaalt alles. 
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Sciencefiction. 
Tris' geloof in de samenleving is verbrijzeld. Buiten het hek gaat ze op zoek naar een 
toekomst voor haar en Tobias. Maar de nieuwe wereld is nog verontrustender dan de 
wereld die ze verlaten heeft. 
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 25959. 
 
John Green. 
Schildpadden tot in het oneindige. 
Romans. 
Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven, maar 
bovenal over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem 
komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. 
Speelduur: 6:29. Boeknummer: 25975. 
 

Sara Raasch. 
Bevroren nacht. 
Fantasy. 
Vormt samen met Sneeuw als as (deel 1) en IJs als vuur (deel 2) een trilogie. 
Winterkoningin Meira (17) doet een ultieme poging om met haar bondgenoten te 
voorkomen dat de kwaadaardige Lentekoning Angra met zijn zwarte magie het 
Bederf over de hele wereld verspreidt. 
Speelduur: 14:04. Boeknummer: 26022. 
 
Jennifer E. Smith. 
Het lot. 
Romans. 
Alice (ik-figuur) koopt een lot voor de verjaardag van haar beste vriend Teddy. Laat 
daar nou net de hoofdprijs op vallen... Zowel het leven van Teddy als dat van Alice 
komt volledig op zijn kop te staan. 
Speelduur: 10:44. Boeknummer: 26028. 
 
Ursula Poznanski. 
Layers. 
Thrillers. 
Dorian (17) leeft liever dakloos op straat dan bij zijn vader, die hem mishandelt. Op 
een dag komt Dorian in het bezit van een speciale bril die toegang biedt tot een 
andere realiteit. Maar het bezit van de bril blijkt levensgevaarlijk. 
Speelduur: 13:21. Boeknummer: 26043. 
 
Michael Grant. 
In de voorste linie. 
Alternatieve geschiedenis. 
In 1942 melden de drie meiden Rio, Rainy en Frangie zich aan voor actieve dienst in 
het Amerikaanse leger. Samen met mannen krijgen ze een keiharde training en dan 
belanden ze in het oorlogsgebied. 
Speelduur: 17:00. Boeknummer: 26049. 
 

Cara Delevingne. 
Spiegel. 
Ontwikkelingsromans. 
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De 16-jarige vrienden Red (ik-figuur), Leo, Rose en Naomi vormen samen een 
succesvolle band. Maar dan wordt Naomi bewusteloos uit de Theems gevist. Was 
het een zelfmoordpoging? 
Speelduur: 10:13. Boeknummer: 26082. 

* 

Engelse boeken. 

Van 6-8 jaar. 
Dahl Roald. 
Dirty beasts. 
Humor. 
Bundel met negen gruwelijke fantasieverhalen op rijm, steeds over een ander dier en 
vaak met een verrassend einde. 
Speelduur: 0:29. Boeknummer: 600425. 
 

Van 9- 11 jaar. 
Nina Bawden. 
Granny the pag. 
Humor. 
Grootmoeder Pag rijdt op een Harley-Davidson. Ze woont met negen katten en vier 
honden, en omdat ze een gepensioneerde psychiater is, heeft ze een aantal 
vreemde bezoekers. Maar Cat vindt het toch leuk om met haar samen te wonen. 
Speelduur: 11:17:43. Boeknummer: 600434. 
 

Van 9-11 jaar. 
Anthony Horowitz. 
The switch. 
Detectives. 
Als de verwende Tad eens een keer niet zijn zin krijgt, wenst hij dat hij iemand 
anders is. 
Speelduur: 3:53. Boeknummer: 600486. 
 

Van 12-14 jaar. 
Nigel Hinton. 
Buddy. 
Buddy heeft grote moeite om nog vertrouwen in de toekomst te hebben: zijn moeder 
loopt weg, zijn vader heeft geen werk. 
Speelduur: 4:39. Boeknummer: 600413. 
 
Van 12-14 jaar. 
Hinton Nigel. 
Buddy's song. 
Vervolg van : Buddy. Buddy voelt zich behoorlijk opgejut door zijn vader die een 
mooie muziek-carrière voor zijn zoon voor ogen heeft. 
Speelduur: 5:52. Boeknummer: 600415. 
 
Van 12-14 jaar. 
Nigel Hinton. 
Buddy's Blues. 
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Door drugsgebruik van de drummer wordt het platencontract van Buddy's band toch 
niet zo'n groot succes. Buddy hangt zijn gitaar aan de wilgen, maar de muziek blijft 
trekken. 
Speelduur: 7:07. Boeknummer: 600414. 
 

Van 12-14 jaar. 
Margaret Clark. 
The big chocolate bar. 
Humor. 
Tijdens een milieu-schoolkamp op een eilandje voor de Australische kust is het de 
leerlingen verboden junkfood te eten. Op inventieve wijze weten ze deze lekkernijen 
het kamp binnen te smokkelen, maar niet iedereen is het daarmee eens. 
Speelduur: 6:57. Boeknummer: 600462. 
 
Van 12-14 jaar. 
John Rowe Townsend. 
The islanders. 
Wanneer twee kinderen aanspoelen op het van de rest van de wereld geïsoleerde 
eiland Haldycon, wordt het leven van de eilandbewoners danig verstoord. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 600472. 
 
Vanaf 15 jaar. 
Rebecca James. 
Beautiful malice. 
De 17-jarige Katherine (ik-figuur) start haar nieuwe schooljaar in een nieuwe 
omgeving, ver weg van het familiedrama dat haar achtervolgt, totdat ze een nieuwe 
vriendin maakt. 
Speelduur: 10:13:40. Boeknummer: 600408. 
 
Vanaf 15 jaar. 
Aidan Chambers. 
Dance on my grave. 
Romans. 
Een 16-jarige jongen vertelt hoe hij ertoe is gekomen om te dansen op het graf van 
zijn overleden vriend. 
Speelduur: 6:55. Boeknummer: 600423. 
 
Vanaf 15 jaar. 
Jackie French. 
They came on viking ships. 
Wanneer Hekja's dorp overvallen wordt door Vikingen en ze gevangen wordt 
genomen om gebruikt te worden als een slaaf voor haar nieuwe meesteres Freydis, 
heeft Hekja alleen haar trouwe hond Riki Snarfari en haar snelle benen om haar te 
begeleiden. Maar zal het genoeg zijn om te overleven in vijandelijk gebied? 
Speelduur: 7:38. Boeknummer: 600494. 
 
Vanaf 15 jaar. 
Vikki Wakefield. 
Friday Brown. 
Avonturenromans. 
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De 17-jarige Vrijdag Brown is op de vlucht om herinneringen aan haar moeder en de 
familievloek te ontlopen en belandt in een straatbende. 
Speelduur: 7:40. Boeknummer: 600503. 
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Brailleboeken. 

Van 0-2 jaar. 

Jan Maillard. 
Bumba is jarig. 
Gebaseerd op de televisieserie Bumba. Clowntje Bumba is bijna jarig. Hij wil een 
groot feest geven en telt de dagen af. Elke dag treft hij andere voorbereidingen. 
1 brailleband. Boeknummer: 17068. 
 
Jörg Mühle. 
Nog even een kusje erop. 
Klein Konijn is gevallen en dat doet pijn. Hij heeft zelfs bloed op zijn arm! Daar moet 
iets aan gedaan worden. Een pleister op de wond helpt een beetje, maar hij is nog 
steeds verdrietig. Help jij hem weer op de been? 
1 brailleband. Boeknummer: 17069. 

* 

Van 3-5 jaar. 

Sanne Ovaere. 
Mijn kleine grote broer. 
Een schaapje vertelt over zijn broer die hij nooit gekend heeft omdat hij kort na zijn 
geboorte overleden is, over hoe deze broer toch een plaats in zijn leven inneemt. 
1 brailleband. Boeknummer: 17070. 
 
Clinty Thuijls. 
Opilopi : avonturen van Sjef en zijn opa. 2. 
Voorleesverhalen. 
Ruim twintig korte verhalen over Sjef, die met zijn opa met de caravan gaat 
kamperen in de Ardennen. 
4 braillebanden. Boeknummer: 43361. 
 
Pim Zoeteman. 
De avonturen van Pietertje. 1. 
Pietertje houdt van verre reizen en maakt dan ook de wonderlijkste dingen mee. 
Familie en vrienden spelen daarbij een grote rol. 
3 braillebanden. Boeknummer: 43384. 
 
Nathalie Van den Thillart. 
Mag ik je Omi noemen? 
Lilly (10) is verhuisd. In de zomervakantie heeft ze veel plezier met haar nieuwe 
buurjongen Bo en haar stoere nieuwe buurvrouw oma Noortje (75). Maar dan krijgt 
oma Noortje een ongeluk. 
5 braillebanden. Boeknummer: 43541. 
 
Pieter Feller. 
Krabbel & Nies en de grote kattengriezel. 
Voorleesverhalen. 
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Zeventien verhalen over de zwerfkatten Krabbel en Nies, broer en zus. Ze moeten op 
zoek naar een nieuw huis, maken nieuwe vrienden en passen op voor de grote 
kattengriezel. 
4 braillebanden. Boeknummer: 43551. 

* 

Van 6-8 jaar. 

Kathleen Aerts. 
Lilly en Max in de wereld van oma. 
Voorleesverhalen jeugd (Jgd) 
In het hoofd van oma is het soms een beetje donker. Dan lijkt het of oma alles 
vergeet en verdwaalt in haar eigen wereld. Wanneer Lilly en Max door een magisch 
toeval in oma's wereld belanden, is die kleurrijker en vrolijker dan ze ooit hadden 
kunnen dromen. Dit is het begin van een groot avontuur. 
1 brailleband. Boeknummer: 17061. 
 
Manon Sikkel. 
De geheime gang. 
Avonturenverhalen. 
Koot en Jozefien ontdekken een geheime gang in hun school. Daar wonen in het 
geheim de vrouw Charlotte en haar zoon Diemer, die dakloos zijn geworden. Kunnen 
Koot en Jozefien hen helpen? 
4 braillebanden. Boeknummer: 43338. 
 
Tosca Menten. 
Dummie de mummie en het geheim van Toemsa. 
Humor. 
Tijdens een schoolreisje naar de dierentuin maken Dummie en Goos kennis met 
krokodillenverzorger Hamid. Hamid is verdrietig omdat zijn lievelingskrokodil Toemsa 
gaat verhuizen. Gelukkig heeft Dummie een plan. 
10 braillebanden. Boeknummer: 43376. 
 
Tosca Menten. 
Dummie de mummie en de smaragd van de Nijl. 
Humor. 
Omdat Dummie een wedstrijd pizzabakken heeft gewonnen, mag hij met Klaas en 
Goos naar Rome.  Daar beleeft Dummie veel herinneringen aan het oude Egypte. De 
vrienden gaan op jacht naar een eeuwenoude groene smaragd. 
10 braillebanden. Boeknummer: 43395. 
 
Paul Van Loon. 
Weg met die krokodil! 
Humor. 
Bregje (ik-figuur) krijgt voor haar achtste verjaardag een stomme goudvis. Maar dan 
brengt de postbode een heel bijzonder pakje. 
3 braillebanden. Boeknummer: 43382. 
 
Jonas Boets. 
Een beetje gek en veel pret. 
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Eerste leesboekjes. 
Juf Noor is raar en lief. Elk kind vindt haar leuk. Maar mees Mark vindt haar te druk. 
Juf Noor moet weg. Maar daar is de klas het niet mee eens! 
1 brailleband. Boeknummer: 43387. 
 
Dominique Demers. 
Mysterie in de bieb. 
Humor. 
Een avontuur van juffrouw Charlotte 2 - Juffrouw Charlotte wordt biebjuf van de 
bibliotheek van Sint-Anatole. Op haar eigen speciale manier probeert ze de kinderen 
aan het lezen te krijgen. Maar lukt het haar zelf om aan de verhalen te ontsnappen? 
2 braillebanden. Boeknummer: 43392. 
 
Edward Van de Vendel. 
Superguppie. 
Gedichten. 
Bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs, 2004. Een bundel met korte versjes over 
de alledaagse dingen. 
1 brailleband. Boeknummer: 43396. 
 
Jochem Myjer. 
De Gorgels. 
Avonturenverhalen. 
Bekroond met de Nederlandse Kinderjury, 2016. Op een nacht zit er een gek 
wezentje op Melles bed, een Gorgel. Gorgels beschermen kinderen tegen de 
griezelige Groenlandse Brutelaars. Melles en zijn vader, die bioloog is, besluiten de 
Gorgels te helpen. 
5 braillebanden. Boeknummer: 43409. 
 
Geheimzinnige zaken in Lenten. 
Eerste leesboekjes. 
De tweelingbroers Sietse en Hielke helpen mee aan de voorbereiding voor de 
ontvangst van een groep vluchtelingen op de camping. Maar in het dorp zijn ook 
tegenstanders. 
7 braillebanden. Boeknummer: 43448. 
 
Marjon Hoffman. 
Floor, goed geregeld. 
Humor. 
Floor (ik-figuur) heeft weer veertien regels opgesteld, zoals: 'Als je een kind bent, 
mag je nooit een snoepzak vragen voor je verjaardag.' Ze legt per regel uit hoe het 
zit. 
4 braillebanden. Boeknummer: 43475. 
 
Andrea De la Barre de Nanteuil. 
Het verhaal van Mademoiselle Oiseau. 
Als de onopvallende Isabelle (9) in Parijs bevriend raakt met haar bijzondere 
bovenbuurvrouw, verandert haar leven. 
3 braillebanden. Boeknummer: 43491. 
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Paul Van Loon. 
Foeksia en het spookhuis. 
Fantasieverhalen. 
Tommie heeft last van nachtmerries over spoken. Foeksia ontdekt spoken in het bos. 
Ze besluit om de spoken een lesje te leren. 
1 brailleband. Boeknummer: 43518. 
 
Vivian French. 
Het sneeuwwitte paard. 
Avonturenverhalen. 
Rik wil graag ridder worden. Daarvoor moet hij zes moeilijke opdrachten doen. Eén 
daarvan is het vinden van een wit paard. 
2 braillebanden. Boeknummer: 43525. 
 
Vivian French. 
Ridder Rik en Brombeer Brekebeen. 
Avonturenverhalen. 
Om ridder te worden, moet Rik een zwaard vinden. Samen met Samantha gaat hij op 
zoek. Maar ze worden steeds voor de voet gelopen door een mopperige dwerg en 
een vervelende beer. 
2 braillebanden. Boeknummer: 43526. 
 
Fred Diks. 
Snel naar de top. 
Sportverhalen. 
FC Top is hard bezig de top te bereiken. Vooral als Aukje meespeelt winnen ze elke 
wedstrijd. Maar dan komt Aukje met het nieuws dat ze gaat verhuizen. 
2 braillebanden. Boeknummer: 43531. 
 
Mia Nilsson. 
Hugo : een vreselijk eng beest? 
Hugo is een vreselijk eng beest. De dieren van het bos zijn bang van hem. Hugo 
voelt zich erg eenzaam. Kwam er maar eens iemand langs... 
1 brailleband. Boeknummer: 43552. 

* 

Van 9-11 jaar. 

Marc De Bel. 
Ridder Rembert en de draak van Smordok. 
Avonturenverhalen. 
Het Land van Thor juicht en viert feest bij de geboorte van het nieuwe, 
langverwachte prinsesje. Het meisje krijgt de naam Aylin en steelt meteen ieders 
hart. Zoals de traditie het wil moet ook de kleine prinses bij de eerste volle maan na 
haar geboorte worden ondergedompeld in de Bron van het Leven. Dus trekken 
koning Martinus en koningin Stalana op een stralende ochtend, vergezeld van hun 
drie trouwe Cocoridders, naar de Groene Berg achter het Grote Nevelbos. Maar daar 
wacht hen een onaangename verrassing 
2 braillebanden. Boeknummer: 17059. 
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Anja Cocquyt. 
Zora en Mira. 
Mira is autistisch. Ze begrijpt mensen niet zo goed. De buurman maakt voor haar een 
zorgrobot, Zora, die haar gaat helpen. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17067. 
 
Gerard Van Gemert. 
Onderschept. 
Sportverhalen. 
Myrthe is de sterspeler van voetbalclub De Madonnas. Ze is verliefd op Dylan, maar 
die gaat veel om met Danique. Zij voetbalt bij aartsrivaal Eendracht '94. Als er stukjes 
uit Myrthes dagboek online verschijnen, verdenkt ze meteen Danique. Maar is zij wel 
de dader? 
6 braillebanden. Boeknummer: 43407. 
 
Arend Van Dam. 
De oude Grieken! : verhalen uit het rijk van Alexander de Grote. 
Wie waren Homerus en Alexander de Grote? In tien verhalen ga je terug naar de 
Griekse oudheid, waar o.a. de eerste Olympische Spelen werden gehouden. 
2 braillebanden. Boeknummer: 43408. 
 
Jo Nesbø. 
Dr. Proktor redt de wereld (misschien). 
Humor. 
De wereld staat op het punt te vergaan. Maar niet als het afhangt van Doktor Proktor, 
Bulle en Lise. Ze gaan de strijd aan met zevenpotige Peruaanse zuigspinnen en 
onderzoeken waarom sokken verdwijnen uit de wasmachine. Ze zetten alles op alles 
om de wereld te redden. 
11 braillebanden. Boeknummer: 43474. 
 
Andy Griffiths. 
De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen. 
Humor. 
Meneer Grootneus vraagt of Andy en Terry op zijn kleinkinderen willen passen. Ach, 
waarom niet, hun boomhut is toch heel geschikt voor kleine kinderen? 
6 braillebanden. Boeknummer: 43487. 
 
Fred Diks. 
Voetbaldromen. 
Sportverhalen. 
Koen mag een trainingsstage doen bij de Engelse topclub Football Stars. Koen vindt 
het erg spannend, want zou hij daarna mogen blijven? En zouden zijn ouders voor 
hem willen verhuizen? 
5 braillebanden. Boeknummer: 43530. 
 
Gonneke Huizing. 
Toetsterreur, turnstrijd en lovetweets : het dubbeldikke dagboek van Fleur. 
Dagboeken. 
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De 13-jarige Fleur beschrijft in haar dubbeldikke dagboek alles wat ze als belangrijk 
ervaart in haar leven, zoals haar vriendinnen, haar vriendjes en haar grote hobby 
turnen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 43559. 
 
Rodaan Al Galidi. 
Arabische sprookjes. 
Sprookjes. 
Twintig sprookjes uit het Midden-Oosten worden naverteld. Reis mee naar deze 
wereld met kamelen, sjeiks en dorre woestijnen. 
3 braillebanden. Boeknummer: 43569. 
 
Jeff Kinney. 
Drie keer niks. 
Humor. 
Het is oktober en Halloween komt eraan. Bram zit vol nieuwe plannen om eerder aan 
snoep te komen, het feest van Mariana bij te wonen en een film te maken met Theo. 
4 braillebanden. Boeknummer: 43583. 
 
Robin Stevens. 
Het museummysterie. 
Detectives. 
Vervolg op Het reuzenradmysterie / Siobhan Dowd. Ted (12, ik-figuur) is bij zijn tante 
in New York. Als er een schilderij uit het Guggenheim museum wordt gestolen, gaat 
hij samen met zijn neef en zusje op zoek naar de dader. 
11 braillebanden. Boeknummer: 43585. 
 
Hotze De Roos. 
De Kameleon maakt plezier. 
Avonturenverhalen. 
Door een onwaarschijnlijk verhaal over vliegende schotels beleven de tweelingbroers 
Hielke en Sietse allerlei avonturen met hun snelle boot de Kameleon. 
6 braillebanden. Boeknummer: 43598. 
 
Brandon Mull. 
Vechten voor je leven. 
Fantasy. 
Tijdens de speciale ceremonie voor 11-jarigen slagen Conor, Abeke, Meilin en Rollan 
erin hun totemdier op te roepen. De dieren geven hun speciale krachten. Met elkaar 
moeten ze de dreigende oorlog in Erdas zien te voorkomen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 43603. 
 
Maggie Stiefvater. 
Op de vlucht. 
Fantasy. 
Conor, Abeke, Meilin en Rollan beschikken ieder over een totemdier dat hun speciale 
krachten geeft. Die krachten hebben ze hard nodig als ze een amulet moeten 
opsporen en er veel vijanden en gevaren op de loer liggen. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43604. 
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Garth Nix. 
Overal gevaar. 
Fantasy. 
Opnieuw moeten Conor, Abeke, Meilin en Rollan, de 11-jarige Groenmantels, een 
gevaarlijke tocht ondernemen om Erdas te beschermen. Dit keer strijden ze tegen de 
reuzenkrokodil Verslinder en zijn Veroveraars. 
9 braillebanden. Boeknummer: 43605. 
 
Shannon Hale. 
IJskoud verraad. 
Fantasy. 
Om Erdas te redden moeten Conor, Abeke, Meilin en Rollan op zoek naar de 
talisman van Suka, een reusachtige ijsbeer. Dit voert hen naar het ijzige Arctica. Op 
de terugreis worden ze aangevallen door Veroveraars. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43606. 
 
Tui T. Sutherland.  
Wie kun je vertrouwen? 
Fantasy. 
De vier vrienden maken een gevaarlijke reis naar de Honderd Eilanden. Daar moeten 
ze op zoek naar een magisch wezen. Maar er blijkt een verrader in hun midden te 
zijn. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43607. 
 
Eliot Schrefer. 
Leeuwenmoed. 
Fantasy. 
Meilin en Abeke zijn gevangengenomen door de Veroveraar. Intussen moeten Conor 
en Rollan proberen om een talisman van een enorme leeuw te bemachtigen. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43608. 
 
Marie Lu. 
Nu of nooit. 
Fantasy. 
Conor, Abeke en Rollin moeten, samen met hun magische dieren, Meilin en haar 
panda bevrijden. Ook nemen ze het op tegen de kwaadaardige gorilla Kovo, die de 
wereldmacht wil veroveren. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43609. 
 
Fred Diks. 
Nieuw talent. 
Sportverhalen. 
Dennis, de eerste keeper van Koens elftal, vertrekt naar Engeland. Maar tweede 
keeper Arthur twijfelt tussen de muziek en keepen. Bang als hij is voor zijn fanatieke 
vader durft hij niet te kiezen. 
5 braillebanden. Boeknummer: 43613. 

* 
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Van 12-14 jaar. 

Simon Stranger. 
Schaduwjongen. 
De jonge Afrikaanse bootvluchteling Samuel spoelt aan op Gran Canaria. Hij wordt 
gevonden door Emilie (15) uit Oslo, die daar op vakantie is. Samuel wordt 
teruggestuurd naar Ghana, maar vlucht drie verschrikkelijke jaren later opnieuw naar 
Europa. Hij gaat op zoek naar Emilie. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17036. 
 
Guy Didelez. 
Onopgelost & waargebeurd. 
Waargebeurde verhalen. 
Bestaat een behekste auto, een spookhuis, het monster van Loch Ness? Kunnen 
dieren zichzelf genezen? Lees over twintig wereldwijde mysteries die nooit zijn 
opgelost. 
4 braillebanden. Boeknummer: 17039. 
 
Marina Defauw. 
Alle dagen donker. 
Ivan (14) is blind na een val met zijn fiets. Hij kan dat maar moeilijk accepteren. 
Gelukkig leert hij de blinde Lily kennen. Zal het haar lukken om Ivan weer zin te laten 
krijgen in het leven? 
4 braillebanden. Boeknummer: 17047. 
 
Jennifer A. Nielsen. 
Koning op de vlucht. 
Fantasy. 
Prins Jaron, die jarenlang als weesjongen Sage door het leven ging, is nu koning van 
Carthya. Al gauw moet hij vluchten om Carthya te beschermen tegen zijn oude 
vijanden, de piraten, en tegen koning Vargan van buurland Avenia. 
14 braillebanden. Boeknummer: 43345. 
 
Manon Sikkel. 
Expeditie vriendschap. 
Chicklit. 
Isa en Cato zijn al vanaf de eerste schooldag allerbeste vriendinnen. maar nu gaat 
Cato verhuizen. Ze gaan in Amsterdam bij Sandokan wonen, de enge vriend van 
haar moeder. Isa bedenkt een plan om Sandokan te laten verdwijnen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 43352. 
 
Chris Bradford. 
Huurmoord. 
Thrillers. 
Connor wordt ingehuurd als Buddyguard om Feliks, de zoon van de Russische 
politicus Viktor Malkov, te beschermen. Maar Viktor is doelwit van de Russische 
maffia. Connor moet samenwerken met zijn rivaal Jason om Feliks te behoeden voor 
ontvoering of liquidatie. 
16 braillebanden. Boeknummer: 43359. 
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Mette Eike Neerlin. 
Paard, paard, tijger, tijger. 
Honey (15) is geboren met een hazenlip. Ze heeft het thuis niet gemakkelijk. Toch is 
ze niet ongelukkig. Totdat ze verstrikt raakt in leugens die ongewild ontstaan en het 
haar niet langer lukt het iedereen naar de zin te maken. 
6 braillebanden. Boeknummer: 43360. 
 
John Flanagan. 
De slag op de Heckingse Heide. 
Fantasy. 
Halt, de Grijze jager, wordt door koning Duncan eropuit gestuurd om de plannen van 
de slechte Morgarath te ontdekken. De strijd wordt beslist in een veldslag. 
19 braillebanden. Boeknummer: 43386. 
 
Annemarie Bon. 
Challenge : hoe ver wil je gaan?. 
De vader van Jens (16) is in februari overleden. In de zomer gaat Jens met zijn 
moeder en broertje naar Spanje. Daar ontmoet hij Frank, Sofie en David, met wie hij 
alleen verder reist. De vier dagen elkaar uit tot steeds spannender acties. 
8 braillebanden. Boeknummer: 43427. 
 
Ton Theunis. 
De verrader van Elmhudde. 
Fantasy. 
Jonkvrouw Elaine (16) heeft een vreselijk offer moeten brengen om haar vader en 
vrienden te redden uit de handen van een meedogenloze vrouw. Nu zit ze gevangen 
in een kasteel, waaruit haar vrienden haar proberen te bevrijden. 
18 braillebanden. Boeknummer: 43469. 
 
James Dawson. 
Het ultieme jongensboek : het verantwoorde voorlichtingsboek dat ook grappig is. 
Lees van alles, soms serieus en soms met humor, over de veranderingen van je 
lichaam tijdens de puberteit, over er goed uitzien, liefde en relaties, veilig vrijen, 
groepsdruk en pesten. 
9 braillebanden. Boeknummer: 43473. 
 
Hanny van de Steeg. 
Tegenwind voor Carlijn. 
Carlijn heeft het niet makkelijk na het overlijden van haar moeder. Gelukkig kan ze 
met haar problemen terecht bij haar oma en haar vriend Lars. 
9 braillebanden. Boeknummer: 43540. 
 
Eva Burgers. 
Fataal. 
Thrillers. 
Hartsvriendinnen Emily, Fay, Lauren en Naomi hopen een heerlijke vakantieweek op 
Kreta te kunnen doorbrengen. Maar al snel gebeuren er angstaanjagende dingen. 
Wie zit daarachter? 
9 braillebanden. Boeknummer: 43581. 

* 
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Vanaf 15 jaar. 

Alyson Noël. 
Nachtster. 
Griezelliteratuur. 
Vijfde deel in de reeks De onsterfelijken. Ever wil niets liever dan eeuwig bij Damen 
zijn. Maar er is iemand die hun liefde kapot wil maken, door een gruwelijk geheim uit 
het verleden van Damen te onthullen. Kunnen ze deze tegenslag samen aan of ziet 
de toekomst er opeens erg somber uit? 
12 braillebanden. Boeknummer: 17030. 
 
Kathelijn Vervarcke. 
Zwerfsteen. 
Samuel (17) is zijn hele leven door zijn moeder verwaarloosd. Als hij ontdekt dat zijn 
moeder in de garage zelfmoord aan het plegen is, besluit hij haar niet te redden. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17040. 
 
Jack Cheng. 
Ik zie je in de kosmos. 
Romans. 
Alex (11, ik-figuur) woont alleen met zijn moeder, die de hele dag televisie kijkt, en 
zijn hond Carl Sagan. Alex wil zijn iPod de ruimte insturen. Als hij op een festival voor 
amateurastronomen zijn zelfgebouwde raket wil lanceren, begint een onverwachte 
reis. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17046. 
 
M.A. Bennett.  
S.T.A.G.S. 
Thrillers. 
Greer (ik-figuur) zit met een studiebeurs op een prestigieuze Engelse kostschool. Als 
ze wordt uitgenodigd om een weekend met een eliteclub te gaan jagen, pakt dit heel 
anders uit dan ze had gedacht. 
13 braillebanden. Boeknummer: 43358. 
 
Cassandra Clare. 
De ijzeren engel. 
Fantasy. 
Eerste deel in de reeks De helse creaties, Deze reeks gaat vooraf aan de reeks : De 
kronieken van de onderwereld. De 16-jarige Tessa Gray komt in de wereld van de 
Shadowhunters terecht, die de demonen die de straten van Londen in de tijd van 
Koningin Victoria onveilig maken, bestrijden. 
22 braillebanden. Boeknummer: 43416. 
 
Cassandra Clare. 
De ijzeren prins. 
Fantasy. 
Tweede deel in de reeks De helse creaties. Deze reeks gaat vooraf aan de reeks De 
kronieken van de onderwereld. 
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Tessa en de Schaduwjagers zoeken de Magister. Om een aanknopingspunt te 
vinden over zijn verblijfplaats, neemt Tessa de gedaante aan van de geliefde van 
haar broer. Dit brengt haar in een lastige situatie. 
24 braillebanden. Boeknummer: 43417. 
 
Cassandra Clare. 
De ijzeren prinses. 
Fantasy. 
Derde deel in de reeks De helse creaties. Deze reeks gaat vooraf aan de reeks: De 
kronieken van de onderwereld. 
De magister heeft een leger van Helse Creaties gemaakt, waarmee hij de 
schaduwjagers wil vernietigen. Om dit leger te kunnen activeren ontvoert hij Tessa. 
26 braillebanden. Boeknummer: 43418. 
 
Cassandra Clare. 
Vrouwe Middernacht. 
Fantasy. 
Eerste deel in de reeks De duistere machten. Shadowhunter Emma en haar 
parabatai (zielsverwant) Julian gaan in opdracht van de elven op zoek naar een 
seriemoordenaar die mensen en elven vermoord. 
36 braillebanden. Boeknummer: 43419. 
 
Cassandra Clare. 
Schaduwheer. 
Fantasy. 
Tweede deel in de reeks De duistere machten. Schaduwjager Emma en haar 
parabatai (zielsverwant) Julian gaan in opdracht van de elfen op zoek naar een 
seriemoordenaar die mensen en elfen vermoord. 
36 braillebanden. Boeknummer: 43489. 
 
Christoffer Carlsson. 
Oktober is de koudste maand. 
Romans. 
Bekroning : Spårhunden, 2016. 
Vega (16, ik-figuur) gaat in een afgelegen gebied in Zweden zelf op zoek naar haar 
verdwenen oudere broer. 
6 braillebanden. Boeknummer: 43428. 
 
Cecile Korevaar. 
Wat jij niet weet. 
Romans. 
Tess (14) probeert in Kenia een nieuw leven op te bouwen, maar wordt 
geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van inheemse tradities zoals 
uithuwelijking. 
12 braillebanden. Boeknummer: 43538. 
 
Cassandra Clare. 
Kronieken van de Academie voor Schaduwjagers. 
Fantasy. 
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Verhalen met als hoofdpersoon Simon Lewis, de ster van de serie The Mortal 
Instruments van Cassandra Clare. Simon (16) is zijn geheugen kwijt. Hij besluit om 
op de Academie de training tot Schaduwjager te gaan volgen. Maar dat wordt hem 
als aardse niet gemakkelijk gemaakt. 
29 braillebanden. Boeknummer: 43554. 
 
 


