BOEKENTIPS VOOR KROKODILLEN
Spannende avonturen

De brief voor de koning
AUTEUR: Tonke Dragt
De nacht vóór Tiuri tot ridder geslagen wordt, moet hij in de kerk doorbrengen. Hij heeft
beloofd met niemand te praten. Dan klopt er iemand op de deur, en een man roept om hulp.
Tiuri verbreekt de regels: hij opent de deur en gaat met de man mee. Hij krijgt een uiterst
belangrijke, en heel erg gevaarlijke opdracht: hij moet een brief naar de koning brengen...
THEMA: ridder, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

De GVR
AUTEUR: Roald Dahl

ILLUSTRATOR: Quentin Blake

Middenin de nacht wordt Sofie uit haar bed geplukt door de Grote Vriendelijke Reus.
Reuzegroot is hij. Hij lijkt ook Verschrikkelijk, maar tot Sofies verbazing is hij wel lief.
In zijn grot vertelt hij over de gruwelijke gewoonten van de andere reuzen. En al meent de
GVR het goed met Sofie, toch verkeert ze in gevaar...
THEMA: reus, dromen, magie, weeskind

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De wind wijst de weg
AUTEUR: Wouter Klootwijk

ILLUSTRATOR: Irene Goede

Jan en Vera vinden elkaar in een wereld waarin iets ergs is gebeurd. Ze weten niet precies
wat, maar er is geen olie meer, geen stroom en nergens zijn ouders te bekennen. Een
bijzonder verhaal over vertrouwen in de natuur en in elkaar: als je naar de overkant wilt, dan
bouw je een vlot, de wind wijst de weg. Gaat het regenen, dan maak je een dak. Heb je
honger, dan eet je de kersen die aan de bomen groeien. Maar de winter nadert…
THEMA: toekomst, kinderen, vriendschap,
eten, overleven

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar
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De zolderkinderen
AUTEUR: Janneke Schotveld

ILLUSTRATOR: Annet Schaap

De zolderkinderen gaat over 5 kinderen die met hun ouders in een groot huis wonen. Tot er
plots iemand komt opduiken die er alles aan doet om hen uit het huis te krijgen. Een spannend
verhaal over de zotte fratsen van de zolderkinderen.
THEMA: vriendschap, avontuur, verhuizen

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Foert!
AUTEUR: Frank Pollet
Mijn papa werd gisteren opgepakt door de politie. Hij wordt verdacht van moord. Op mijn
mama. Miet weet het allemaal niet meer. Vier maanden nadat haar moeder in een auto‐
ongeluk is omgekomen, belandt haar vader in de gevangenis. In een van zijn broekzakken had
de politie een raadselachtig versje gevonden dat de dood van mama leek te voorspellen. Had
hij het ongeluk opzettelijk veroorzaakt, dan? In géén tijd krijgt het wanhopige meisje de pers
over haar heen. Miet is nu de dochter van een moordenaar...
THEMA: moord, ongeval

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Game over
AUTEUR: Frank Geleyn
Matteo is een topgamer. Hij gamet tot diep in de nacht en spijbelt vaak om zijn skills te
verbeteren. Hij droomt van een professionele carrière. Maar op een dag wordt hij ontvoerd.
Matteo belandt in een verbeteringsinstelling waar tieners met gedragsproblemen
‘heropgevoed’ worden. Computers zijn er verboden. Ontsnappen is onmogelijk. Leven zonder
zijn geliefkoosde game, dat is de hel voor Matteo. Maar op een dag ontdekt hij wat de
werkelijke bedoeling van de instelling is …
THEMA: gamen, League of Legends,
ontvoering

LEEFTIJD: vanaf 13 jaar

Haaien tanden
AUTEUR: Anna Woltz

ILLUSTRATOR: Maartje Kuiper

tlanta van elf heeft een waanzinnig plan: ze gaat in 24 uur rond het IJsselmeer fietsen. Haar
ouders weten van niks, die zitten thuis te wachten: haar moeder is al zeven maanden ziek en
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morgen krijgt ze de uitslag van een belangrijke scan. Maar Atlanta wil niet langer wachten, ze
wil iets dóén. Zo kan ze laten zien dat ze er alles voor overheeft dat haar moeder beter wordt.
En ze heeft haar plan tot in de puntjes voorbereid. Maar ze is pas net aan de tocht begonnen
als ze keihard tegen de fiets van Finley knalt. Hij is weggelopen van huis en heeft alleen twee
haaientanden in zijn zak.
Heeft Atlanta pech dat ze hem ontmoet, of juist geluk?
THEMA: fietstocht, weglopen

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Het ei van oom Trotter
AUTEUR: Marc De Bel

ILLUSTRATOR: Harmen Van Straaten

Alexander wordt gepest op school. Ook thuis is hij eenzaam, hij ziet zijn ouders bijna nooit.
Wanneer zijn oom Trotter komt logeren, krijgt hij eindelijk plezier in het leven. Maar oom
Trotter moet snel weer weg. Als afscheid krijgt Alexander een heel bijzonder cadeau: een ei.
Tijdens een hevige stormnacht komt het ei uit. En vanaf dan zal Alexanders leven nooit meer
hetzelfde zijn...
THEMA: pesten, avontuur, magie, familie

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Het geheim van de bevroren boerderij
AUTEUR: Hans Kuyper
De boerderij waar de oma van Kim vroeger altijd speelde bestaat nog. Maar het is lang
geleden dat er iemand in woonde. Het lijkt of de tijd daarbinnen heeft stilgestaan, ziet Kim als
ze er stiekem in rondloopt. Dan hoort ze dat de gemeente de oude boerderij wil slopen. Dat
mag niet gebeuren! Want oma kan niets meer onthouden, maar juist over die boerderij weet
ze nog van alles te vertellen.
Hoe moet Kim de slopers tegenhouden? En kan oma haar helpen?
THEMA: dementie, oma, grootouders

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Het meisje dat met beren praatte
AUTEUR: Sophie Anderson

ILLUSTRATOR: Kathrin Honesta

Yanka werd als baby gevonden in een berenhol. Ze vraagt zich altijd af waar ze vandaan
komt. Ze probeert het gefluister en de blikken van de mensen in haar dorp zoveel mogelijk te
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mijden en zou willen dat ze vanbinnen net zo sterk was als vanbuiten. Wanneer ze wegloopt
van huis om uit te vinden wie ze echt is, begint ze aan een lange reis waarvan ze nooit had
kunnen dromen: van ijskoude rivieren tot huizenhoge bergen. Onderweg maakt ze de meest
bijzondere vrienden in dit verhaal vol beren, prinsessen en draken.
THEMA: sprookjes, dieren, gender

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Het ministerie van oplossingen
AUTEUR: Sanne Rooseboom

Mark Janssen

Nina is een avontuurlijk meisje van 11 jaar dat niet van stilzitten houdt. Haar vader is
postbode en als hij op een dag een brief aan het mysterieuze Ministerie van Oplossingen mee
naar huis neemt, schreeuwt die er natuurlijk om gelezen te worden. De brief is van de 9‐jarige
Ruben die op school gepest wordt door de gemene Sophia en haar vriendinnen. Hij hoopt dat
het ministerie hem kan helpen dit op te lossen. Nina besluit dan om samen met haar beste
vriendin, Alfa, Ruben te gaan helpen, aangezien zo’n ministerie natuurlijk niet echt bestaat.
Maar dankzij Ruben en zijn stokoude buurvrouw ontdekken ze dat ze zich daarin vergissen: er
heeft wel degelijk een Ministerie van Oplossingen bestaan. Ze kunnen zelfs meehelpen aan
het opnieuw oprichten ervan, als Sophia hun geheim tenminste niet ontdekt…
THEMA: zoektochten, detective, goede
daad, helpen, geheim

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Het verlangen van de prins
AUTEUR: Marco Kunst

ILLUSTRATOR: Marieke Nelissen

Lodewijk Loodsman is tien als hij vlucht uit het vreselijke weeshuis waar hij al jaren woont. In
de haven verstopt hij zich aan boord van een schip met de bijzondere naam: het verlangen
van de prins. Snel maakt Lode vrienden. Alleen, de toekomst lijkt uitzichtloos want dit
mysterieuze schip vaart steeds maar rondjes zonder ooit ergens aan te komen. Al 300 jaar!
Dat heeft te maken met de vloek van prins Adi. De bemanning wil niets liever dan de vloek
verbreken. Maar hoe?
THEMA: avontuur, mysterie, afscheid en
verlies

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Kabouter Korsakov
AUTEUR: Philip Maes

ILLUSTRATOR: Emma Thyssen
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Kabouter Korsakov en meneer Wattman, de glimworm, wonen in het fijne kabouterbos.
Wanneer Dolf, de foute das, Korsakov aanwijst als dief van de magische
verdwijnpaddenstoelen, beslist de dappere kabouter om het bos te verlaten. Maar is kabouter
Korsakov wel de dief? En waarom vliegt de ekster rond met een rode zak in haar bek? En die
huizen op wielen, waar rijden die naartoe? Ontdek het in dit eerste verhaal uit de
avontuurlijke reeks Kabouter Korsakov.
THEMA: kabouter, avontuur, stelen

LEEFTIJD: vanaf 5 jaar

Koning van Katoren
AUTEUR: Jan Terlauw
De oude koning van Katoren is overleden, er er is geen troonopvolger. Zes ministers hebben de
macht gegrepen en regeren nu al zeventien jaar het land. Dan stelt Stach de vraag die
niemand durft te stellen: wat moet iemand doen om koning van Katoren te worden? De
ministers besluiten de jongen een serie onmogelijke opdrachten te geven.
THEMA: avontuur, dapper zijn,
oplossingen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Oma boef
AUTEUR: David Walliams

Tony Ross

Ben is elf en hij vindt het niet leuk dat zijn ouders hem elke vrijdag naar zijn oma brengen. De
oude dame heeft wit haar en een kunstgebit, ze stopt haar gebruikte zakdoek in haar mouw,
ze ruikt heel erg naar koolsoep en laat voortdurend windjes, ze wil altijd scrabble spelen en
stuurt hem veel te vroeg naar bed ... Maar op een dag ontdekt Ben dat ze, net als heel veel
volwassenen, een geheim heeft. Zijn oma is een internationaal gezochte juwelendief!
THEMA: humor, grootouders, misdaad

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Superheld tegen wil en dank
AUTEUR: Fabien Vehlmann

Yoann

Robbedoes is een held – zoveel is zeker. Maar hij is ook een beetje ouderwets. Hij is niet zoals
Batman of Superman, en dat is een probleem. Niet voor Robbedoes zelf, want hij wil het al
langer wat rustiger aan doen, maar wel voor de verkoop van zijn strips. De jeugd van
tegenwoordig verkiest immers de Amerikaanse superhelden. Daarom trekt Robbedoes een
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superheldenpak aan. De klassieke held wordt... Supergroom! Maar wat eerst als grap bedoeld
was, verandert al snel in een strijd op leven en dood...
THEMA: superheld, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Tsunami
AUTEUR: Nico De Braeckeleer
Het is 2165, het klimaat is om zeep en natuurrampen hebben het alledaagse leven op aarde
onmogelijk gemaakt. Op een dag worden Jazz en Skye, twee tieners, door een bende
ontvoerd. Ze horen dat er een plek genaamd Civitas bestaat, waar mensen nog leven zoals
voor de klimaatopwarming. Samen ontsnappen ze en beginnen ze hun zoektocht…
THEMA: toekomst, science‐fiction, klimaatopwarming,
zoektocht, geweld

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Twitch en de vlucht van de ijsvogel
AUTEUR: M.G. Leonard
Twitch wordt gepest op school. Hij knippert vaak met zijn ogen en zijn hobby is vogelkijken.
Zijn klasgenoten vinden hem maar een rare vogel.
In het rustige Avesbos is Twitch gelukkig. Hij heeft een geheime vogelkijkhut; met zijn
verrekijker speurt hij naar ijsvogels, reigers en spechten. Op een dag loopt de politie door het
natuurdomein. Een gevaarlijke overvaller houdt zich blijkbaar schuil in het bos. Wat volgt is
een spannend avontuur, vol vogels en plottwisten. Kan Twitch de crimineel vangen? En maakt
hij gaandeweg misschien vrienden? Of kan je enkel vogels vertrouwen? Een ontroerend
avonturenverhaal dat leest als een trein. Als bonus leer je veel bij over vogels!
THEMA: vogels, bos, pesten, overval

LEEFTIJD: vanaf 11 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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