BOEKENTIPS VOOR KIPpen
Verhalen over magie

Dagboek van Zoë Zwart – heks van niks
AUTEUR: Honor Cargill

ILLUSTRATOR: Perdita Cargill

Het is net lunchpauze en ik zit verstopt in een bezemkast. Met een kikker. En een toverstok.
Help, ik zit op een heksenschool! Zoë Zwart is net verhuisd naar Klein Spreukelstein, een stadje
met een magisch geheim. Wanneer haar vader haar per ongeluk bij de verkeerde school
inschrijft, moet Zoë nieuwe en nogal eh… interessante lessen zien te overleven.
THEMA: heks, dagboek, school

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

De magische apotheek ‐ Er hangt een geheim in de lucht
AUTEUR: Anna Ruhe
Het ruikt vreemd in de oude villa, naar… naar wel duizend dingen tegelijk! Dat is het eerste
wat Lucie aan haar nieuwe thuis opvalt. Maar die geuren lijken nergens vandaan te komen en
de sleutel die Lucie onder een vloerplank vindt, lijkt in geen enkel slot te passen. Is er soms een
verborgen kamer in de villa?
THEMA: magie, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De vuurvogel
AUTEUR: Bette Westera

ILLUSTRATOR: Djenné Fila

Lang geleden leefde er in Rusland een knappe prins, die Ivan heette. Tijdens een van zijn
wandeltochten komt hij een mysterieuze boomgaard tegen. Het donkere kasteel in het
midden is omheind door een hoog ijzeren hek, en de elf stenen prinsen in de beeldentuin lijken
levensecht. Als een knappe prinses hem toefluistert dat hij in het rijk van de onsterfelijke reus
Kashei is beland, verzamelt Ivan al zijn moed. Hij neemt het op tegen Kashei in een dappere
poging om vele levens te redden. Gelukkig wordt hij daarbij bijgestaan door de meest
schitterende vogel die hij ooit heeft gezien…
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THEMA: sprookje, prins, prinses, reus,
vogel, magie

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

De wonderlijke werkplaats van oom Tobi
AUTEUR: Lissa Evans
De tienjarige Kevin vindt het maar saai in zijn nieuwe woonplaats, tot hij in een oud
spaarpotje een paar muntjes vindt die hem op het spoor zetten van de werkplaats van zijn
oudoom Tobi. Zijn oom was een illustere illusionist die ooit op geheimzinnige wijze verdween.
Hij blijkt een reeks aanwijzingen en puzzels te hebben achtergelaten die Kevin moet zien op te
lossen. Niet zonder gevaar, want er zijn meer mensen die maar wat graag de wonderbaarlijke
werkplaats van oom Tobi willen vinden…
THEMA: puzzels, raadsels, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Een soort vonk
AUTEUR: Elle McNicoll

ILLUSTRATOR: Eveline Verburg

Tijdens een schoolproject ontdekt de elfjarige Addie dat in het dorp waar ze woont, vroeger
heksen werden vervolgd én gedood. Ze vindt het zo onrechtvaardig dat ze een monument wil
oprichten voor de vrouwen die daar onterecht de dood vonden. Maar het dorp zit er niet op te
wachten.
THEMA: heksen, moed, autisme,

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Harry Potter en de steen der wijzen
AUTEUR: J.K. Rowling

ILLUSTRATOR:

Harry Potter is een doodgewone, maar ongelukkige jongen die sinds de dood van zijn ouders
bij zijn saaie en hardvochtige oom en tante woont, in de bezemkast onder de trap.
Op een dag arriveert er een geheimzinnige brief voor hem. En daarna nog een, en nog een. De
brieven veranderen Harry’s hele leven: hij wordt gered door een woest figuur op een
vliegende motorfiets en hij komt erachter wie zijn ouders werkelijk waren.
Met een speciale trein die vertrekt van Perron 9¾ belandt hij op Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters.
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En uiteindelijk moet Harry het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een
levensgevaarlijke tovenaar.
THEMA: magie, tovenaar, school,
vriendschap

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Heks Miezamplie
AUTEUR: Patricia David

ILLUSTRATOR: Kristina Ruell

Heks Miezamplie studeert niet graag haar toverwoorden. Veel liever vliegt ze naar het
mensenstort. Op een dag maakt ze kennis met het jongetje Aloïs. Hij wil haar helpen met het
maken van een bezemkar. Maar wanneer heks Deeprie hen bespiedt, loopt het goed mis.
THEMA: heks, studeren, verraad, vriendschap

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Heksenweek
AUTEUR: Kaye Umanski

ILLUSTRATOR: Ashley King

Elsie Pekel woont in een saai dorpje. Op een dag komt Magneta Spits de rode heks uit het bos
binnen in haar winkel. Ze zoekt iemand die een week op haar toren wilt passen. Dat laat Elsie
zich geen twee keer zeggen.
THEMA: heksen, magie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Het meisje dat de maan dronk
AUTEUR: Kelly Barnhill

ILLUSTRATOR:

Al jaren leven de dorpelingen in angst voor de heks in het woud. Als ze niet elk jaar een baby
offeren, zal de heks onheil over hen brengen. Maar elk jaar opnieuw verbaast Xan, de heks uit
het woud, zich over weer een nieuwe baby. Ze brengt de achtergelaten kinderen naar families
aan de andere kant van het woud. Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met
maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie.
THEMA: heksen, magie

LEEFTIJD: vanaf 12 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

Miniheksen
AUTEUR: Bette Westera

ILLUSTRATOR: Loes Riphagen

De miniheksen toveren continu, maar er verandert niks. Ontgoocheld hangen ze hun bezems
aan de wilgen. Ze vervelen zich en gaan naar de duimdwergen voor tips.
THEMA: heksen, verveling, reuzen, dwergen

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Nevermoor ‐ Morrigan Crow en het Wondergenootschap
AUTEUR: Jessica Townsend

ILLUSTRATOR: Beatriz Castro

Morrigan Crow is vervloekt. Ze is geboren op Avondstond, de onfortuinlijkste dag om geboren
te worden. Niet alleen wordt ze beschuldigd van allerlei rampen, ze is ook gedoemd om te
sterven in de nacht van haar elfde verjaardag. Maar het loopt allemaal anders… Vlak voor
haar elfde verjaardag wordt ze ontvoerd door Jupiter North, die haar meeneemt naar de
magische stad Nevermoor. Daar moet Morrigan strijden voor een plek in het
Wondergenootschap. Haar concurrenten zijn honderden andere kinderen die allemaal een
bijzonder talent hebben. Morrigan, die nergens in uitblinkt, zal een manier moeten vinden om
alle proeven te doorstaan. En dan ontdekt ze ook wat Jupiter al die tijd voor haar verborgen
heeft gehouden…
THEMA: magie, avontuur, goed en kwaad

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Pikkuhenki
AUTEUR: Toon Tellegen

ILLUSTRATOR: Marit Törnqvist

Een filosofisch verhaal over een kleine heks die erachter wil komen of ze wel een echte heks is.
Ze vliegt in hoofden van mens en dier om hen te veranderen.
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THEMA: heksen, magie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Waar zijn alle stemmen?
AUTEUR: Emi Catteeuw

ILLUSTRATOR: Astrid Verplancke

Jules wordt vandaag 110 jaar. Het hele dorp komt meevieren. Als Jules de kaarsjes uitblaast,
spreekt hij drie mysterieuze woorden uit. Plots wordt het muisstil. Waar zijn alle stemmen nu
heen? Niemand kan nog spreken. En Jules spreekt met alle stemmen van de dorpelingen. Het
is het begin van het meest bijzondere jaar in Jules’ lange leven. Luisterverhaal met cd.
THEMA: oud worden, luisteren, reizen,
opa, vertellen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Winterhuis hotel
AUTEUR: Ben Guterson

ILLUSTRATOR: Chloe Bristol

Bij de voordeur vindt Elizabeth dit briefje, met een stapeltje kleren en wat kleingeld in een
plastic tas. Noodgedwongen vertrekt ze, in haar eentje. Ze komt bij een prachtig maar
raadselachtig hotel, met een snoepkeuken, een filmzaal, een meer om op te schaatsen en de
grootste bibliotheek die ze ooit heeft gezien. Daar geldt maar één verbod. En daar vindt
Elizabeth een oud, geheimzinnig boek waarin letters verschijnen die alleen zij kan zien. Er rust
een vloek op Winterhuis Hotel en Elizabeth is misschien wel de enige die de vloek kan
opheffen.
THEMA: raadsels, puzzels, magie

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar
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