BOEKENTIPS VOOR KRABBENETERs
Griezelige verhalen

Bangelijk
AUTEUR: Anthony Horowitz
Niet voor doetjes! Dit boek bevat zeven korte verhalen vol griezel, humor en verrassende
eindes. Niets is wat het lijkt…
THEMA: griezelen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Bethany en het monster
AUTEUR: Jack Meggitt‐Phillips

ILLUSTRATOR: Isabelle Follath

Peregrinus is 511 jaar. Dat komt door een heel bijzonder drankje dat hij krijgt van een
monster dat op zijn zolder woont. Het monster maakte hem rijk, maar in ruil moet Peregrinus
het monster eten geven. Het beest wil steeds iets nieuws eten. En nu wil het een kind proeven.
Peregrinus gaat op zoek en bezoekt een weeshuis. Daar kiest hij Bethany, een onbeleefd
pestkind. Vanaf dat moment verandert alles, zowel voor Peregrinus als voor Bethany. Maar
zeker voor het monster...
THEMA: griezelen, monster, vriendschap,
humor

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De bokkenrijders
AUTEUR: Dirk Dobbeleers

ILLUSTRATOR: Koen De Maesschalck

Tijdens de 18de eeuw maken roversbenden het Limburgse Maasland onveilig. De mensen
noemen hen bokkenrijders, omdat ze geloven dat de bendeleden op bokken door de lucht
vliegen. Gedwongen door honger en een mensonwaardig bestaan sluit Philippus Creemers
zich bij de bende aan. Een beslissing die niet enkel zijn eigen leven zal veranderen, maar ook
dat van zijn gezin...
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THEMA: Bokkenrijders, armoede,
griezelen

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

De griezels
AUTEUR: Roald Dahl

ILLUSTRATOR: Quentin Blake

Meneer en mevrouw Griezel zijn vreselijk. Ze zien er vreselijk uit en ze gedragen zich vreselijk.
Ze bedenken allerlei trucs om elkaar het leven zuur te maken. Zo laat mevrouw Griezel haar
man levende wormen eten, hij dacht dat het spaghetti was. En meneer Griezel maakt zijn
vrouw wijs dat ze krimpt. Dus moet ze uitgerokken worden. De Griezels zijn niet alleen
gemeen tegen elkaar maar ook tegen de dieren. De dieren hebben er genoeg van. Ze
bedenken een plan. Een heel slim plan dat begint met een Lijmpartij. Een Lijmpartij?
Inderdaad.
THEMA: griezelen, dieren, vies zijn, humor

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

De grote verboden zolder
AUTEUR: Edward van de Vendel
Eddie mag niet op de zolder komen. Dat vinden zijn ouders te gevaarlijk. Wanneer Linea een
tijd komt logeren, neemt ze Eddie ’s nachts stiekem mee naar de zolder. Daar laat ze hem
kennis maken met enkele bekenden van haar. Eddie vraagt zich af of deze geesten echt zijn, of
hij droomt. Want overdag zegt Linea nooit iets tegen hem. Waarom ’s nachts dan wel?
THEMA: vriendschap, geesten, griezelen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De stenen van Urû‐Nog
AUTEUR: Luc Embrechts
Wanneer Bart thuis aangevallen wordt door een mysterieuze vreemdeling, gaat hij op
onderzoek uit. Samen met zijn vrienden Bolle en Caroline komt hij terecht in de
schaduwwereld Urû‐Nog, een zwarte en stoffig doolhof waar overleven onmogelijk is. Tijdens
hun wanhopige zoektocht naar een uitgang merken ze algauw dat ze niet alleen zijn…
THEMA: griezelen, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

2
Narrata vzw ‐ 2022

De vloek
AUTEUR: Wendy Stroobant
Is ze een heks of niet? In ieder geval weet de nieuwe lerares geschiedenis met haar verhalen
over vroeger de klas te hypnotiseren. Leerlingen, maar ook ouders en docenten veranderen
volkomen. Jelle, Stella, Dizzy en Arne besluiten uit te zoeken wat er aan de hand is. Ze stuiten
daarbij op een heksenverbranding uit de zeventiende eeuw. Is er sprake van wraak?
De invloed van mevrouw Goedhart is heel groot. Het gaat zelfs zo ver, dat leerlingen op de
figuren uit haar verhalen gaan lijken. Jelle, Stella, Dizzy en Arne vertellen wat er allemaal
gebeurt. Op hen heeft de lerares geen vat, maar zij worden wel gepest door de rest. Dat heeft
te maken met het feit dat de vier anders zijn dan anderen. En anders zijn mag niet, volgens
mevrouw Goedhart!
THEMA: heksen, griezelen, Middeleeuwen

LEEFTIJD: vanaf 13 jaar

De waterduivel van Brugge
AUTEUR: Patrick Lagrou

ILLUSTRATOR: Peter de Cock

Op een nacht verdwijnt een toerist in de Brugse reien. Jonas en Tobias ontdekken dat er een
monster in het water op de loer ligt maar niemand wil hen geloven. Ze gaan op onderzoek en
belanden in levensgevaarlijke situaties. Ze ontsnappen op het nippertje aan de dood maar
hulp is nu echt wel nodig. Want niet alleen Brugge is in gevaar...
THEMA: legende, detective,

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Dolfje Weerwolfje
AUTEUR: Paul van Loon

ILLUSTRATOR: Hugo van Look

Dolfje Weerwolfje ontdekt dat hij bij volle maan in een weerwolf verandert.
THEMA: weerwolf, school

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Dracula (Heerlijk Hoorspel 16)
AUTEUR: Paul Wauters

ILLUSTRATOR: Mark Borgions

Jonathan Harker, een keurige notaris uit Londen, zag een snoepreisje naar Transsylvanië wel
zitten: Even wat documenten laten tekenen, beetje van de plaatselijke keuken genieten en
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klaar. Maar zijn gastheer, Graaf Dracula, maakt een duidelijk onderscheid tussen gast en
vrijheid..
THEMA: vampier, griezelen

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Duisterhuys
AUTEUR: Tom Thys

ILLUSTRATOR: Leslie Saurus

Moussa, die zich uren kan verliezen in YouTube‐filmpjes over urban explorers, maakt op een
nacht iets bizars mee. Een meisje uit één van de filmpjes spreekt hem rechtstreeks aan en
smeekt om zijn hulp. Ze zit vast in een huis ‐ het huis waar Moussa ooit een foto van nam die
in zijn kamer aan de muur hangt. Hier wijst ze vanuit het filmpje dan ook indringend naar.
Moussa besluit om haar te helpen. Aangekomen in het Duisterhuys moet hij in iedere kamer
de confrontatie aangaan met een herinnering in zijn hoofd... En die herinneringen zijn geen
pretje!
THEMA: griezelen, gamen

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Geestenburg
AUTEUR: Doug DenNapel

ILLUSTRATOR: Jean‐Paul Arends

Dit leuke griezelverhaal start met de mislukte spokenjager Frank van der Galg. Tijdens een
van zijn missies stuurt hij per ongeluk een levende jongen naar de geestenwereld. Deze jongen
noemt Geert en is ongeneeslijk ziek. In Geestenburg, het spokenrijk, heeft hij echter enorm
grote krachten. Met de hulp van zijn overleden opa strijdt Geert tegen de slechte heer
Valkema. Maar komt Geert ooit terug thuis?
THEMA: griezelen, spoken, fantasie

LEEFTIJD: vanaf 13 jaar

Schimmen uit de vergeetput
AUTEUR: Guy Didelez

Bram Didelez

Een internaat waar de kinderen geterroriseerd worden door halvegare paters, een klein
dorpje dat dankzij een verschrikkelijk onweer één van de meest gedenkwaardige dagen uit
zijn geschiedenis beleeft en duistere wezens die een uitweg zoeken uit de vergeetput waarin
ze vastzitten.
THEMA: griezelen, internaat, school

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar
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Skelettendans
AUTEUR: Nico De Brackeleer

ILLUSTRATOR:

De opa van de dertienjarige Toby is monsterjager. Wanneer Toby na de dood van zijn opa in
zijn voetsporen treedt, raakt hij verzeild in een ijzingwekkend avontuur. Skeletten verlaten
hun graf om een dans uit te voeren. Toby en zijn vrienden zetten alles op alles om te
verhinderen dat de skelettendans wordt uitgevoerd.
THEMA: avontuur, griezelen, tovenarij

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

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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