BOEKENTIPS VOOR KALKOENen
Verhalen met veel fantasie

Alice in Wonderland
AUTEUR: Lewis Carroll

ILLUSTRATOR: Valeria Docampo

Een adembenemende herwerking van de tijdloze klassieker van Lewis Carroll.
THEMA: fantasie, hartenkoningin, konijn, rups

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

De blauwe vogel
AUTEUR: Maurice Maeterlinck (Do Van Ranst)

ILLUSTRATOR: Carll Cneut

Een fee roept de hulp in van Tyltyl en Mytyl. Ze moeten de Blauwe Vogel zoeken voor haar
zieke dochter. De kinderen gaan op pad, samen met zeven helpers. Naar het Land van de
Herinnering, het Paleis van de Nacht, de Tuin der Lusten, …
THEMA: fee, vogel, sprookje, helpen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De meisjes: 7 sprookjes
AUTEUR: Annet Schaap

ILLUSTRATOR: Annet Schaap

Dit is een sprookjesboek waarin meisjes de hoofdrol spelen. De bekende sprookjes werden
aangepast. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Roodkapje dat we allemaal kennen. Alleen
zien we hier een wolf die erg zijn best doet om zichzelf te beheersen en het meisje met rust te
laten. En we lezen over het meisje dat dag na dag een kikker kust in de hoop haar ware liefde
te vinden.
THEMA: sprookjes, meisjes, dromen

LEEFTIJD: vanaf 14 jaar

De serres van Mendel
AUTEUR: Kirstin Vanlierde

ILLUSTRATOR: Jurgen Walschot

1
Narrata vzw ‐ 2022

De serres van Mendel is een verhaal over sterrenhemels en donkere kelders, over varens en
vlammen. En over een onwaarschijnlijke vriendschap. Want vriendschap is veel groter dan
welke koepel dan ook.
THEMA: planten, natuur, vriendschap, serre

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

De wisselaar
AUTEUR: Maren Stoffels
Anders ontdekt dat hij een Wisselaar is: hij kan van leven wisselen met iemand anders. Al snel
krijgt hij zijn allereerste opdracht, maar is Wisselen wel zo leuk als het lijkt? Plotseling in een
ander leven terechtkomen kan heel gevaarlijk zijn… Als Wisselaar is er één gouden regel waar
je je aan moet houden: je vertelt niemand over je gave. Maar hoe moet Anders zijn nieuwe
leven geheim houden voor zijn tweelingbroer?
THEMA: geheim, avontuur, tweeling

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Heerlijk Hoorspel 2: De Wilde Zwanen
AUTEUR: Philip Maes, Paul Wauters

ILLUSTRATOR: Mark Borgions

Prinses Elisa is helemaal de kluts kwijt wanneer haar 11 broers worden omgetoverd in
zwanen. Alleen door 11 hemden te vlechten van brandnetels kan ze de betovering van haar
stoute stiefmoeder doorbreken. Ze sluit vriendschap met een bende vrolijke spoken, wordt
bespied door een bazige bisschop en verliest haar hart aan de verlegen koning Boris.
THEMA: sprookje, prinses, broers, zwaan

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Jengeltje
AUTEUR: Jonas Boets

ILLUSTRATOR: Rocío Del Moral

Een grappig verhaal over aandacht willen en grenzen aftasten.
THEMA: ondeugend zijn, plagen, helpen,
engel

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Lampje
AUTEUR: Annet Schaap
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Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het
Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze
vuurtoren op een eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van
de vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te
steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat.
Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.
THEMA: zee, zeemeermin, piraten,
avontuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Lang leve de koningin
AUTEUR: Esmé Lammers
Sara haalt altijd slechte cijfers op school. De meester begrijpt niets van haar. Totdat ze mag
meedoen aan een schaaktoernooi.
THEMA: Leren schaken, talentontdekking,
gezinshereniging

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Schemerwerelden
AUTEUR: Kevin Crossley Holland

ILLUSTRATOR: Frances Castle

Ze zijn magisch, mistig en mysterieus – de volksverhalen van Ierland en Groot‐Brittannië. De
sfeer omhult de lezer en de grenzen van werkelijkheid en fantasie vervagen. Maar liefst vijftig
verhalen, van grappig tot griezelig, hebben een plek gevonden in deze schitterende bundel.
THEMA: legendes, elfen, magie,
volksverhalen, mythe

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Sprankel hoop: de dikke Bertha‐bom
AUTEUR: Mark Tijsmans
Sprankel Hoop doet zijn uiterste best om een normale jongen te zijn. Dat is moeilijk, omdat hij
niet weet waar hij vandaan komt of wat er voor zijn vijfde levensjaar met hem gebeurd is. Het
wordt nog erger als Sprankel bij toeval ontdekt dat hij kan vliegen, wanneer hij het meisje
waar hij verliefd op is probeert te redden uit de handen van een stel pestkoppen. Normale
jongens kunnen helemaal niet vliegen!
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THEMA: superheld, fantasie, verliefd,
avontuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Superjuffie
AUTEUR: Janneke Schotveld

ILLUSTRATOR: Annet Schaap

JJuf Josje lijkt een heel gewone juf. Maar als er een dier in gevaar is, verandert ze in
Superjuffie! Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als
een groene tornado door de lucht. Al snel ontdekken haar leerlingen haar gave, maar gelukkig
beloven ze niets tegen meester Snor, de strenge directeur, te zeggen.
THEMA: superheld, dieren, school, juf

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Welkom in Pandoria
AUTEUR: Gijé

ILLUSTRATOR: Gijé

Nola heeft geen zin in haar verjaardag, omdat haar mama er niet meer is. Dan krijgt ze plots
een prachtig cadeau van haar papa: een muziekdoos die van mama was. Als ze beter kijkt,
ziet ze in de glazen bol een klein meisje dat om hulp roept. Even later zit ze zelf in de bol, waar
een fantastisch mooie miniwereld bestaat. Maar die is ook niet zonder gevaar...
THEMA: fantasiewereld, afscheid, verdriet,
avontuur

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Ze gaan er met je neus vandoor
AUTEUR: Ted van Lieshout

ILLUSTRATOR: Ted van Lieshout

Een dichter begint aan een nieuwe dichtbundel.
Maar al na één gedicht haakt hij af. Waarom? Liefdesverdriet! Hoe moet het nu verder met
het boek? Er komt hulp uit onverwachte hoek. Maar het gaat he‐le‐maal fout!
THEMA: gedicht, oorlog, liefde, letters

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar
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Historische verhalen

Grappige verhalen

Waargebeurde verhalen

Fantasie verhalen

Weetjesboeken

Verhalen over magie

Verhalen over normen en waarden

Griezelige verhalen

Avontuurlijke verhalen

Strips en graphic novels

Audioverhaal, luisterverhaal
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