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1

Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden

Sunna Borghuis

Gottmer

2017

Jeugd 4-6

2

Met opa door Europa

Tamara Bos

Zwijsen

2017

Jeugd 4-6

Dat kan ik!

Monique van Hest

Zwijsen

2018

Jeugd 6-9

De geheimzinnige verdwijning van Toni Malloni

Harmen van Straaten

Leopold

2018

Jeugd 6-9

3

4

5
De rioolridder - Keesie Kippenkop

Jozua Douglas

De Fontein Jeugd

2018

Jeugd 6-9

Die mop is top!

Paul van Loon

Zwijsen

2018

Jeugd 6-9

6

AVI
niveau

Vik is de nieuwe jongen in de klas. Lies vindt Vik stom
voorlezen en sloom. Op school hebben Lies en Vik allebei een
Jef, de opa van Bien en Wout, heeft een oude camper
voorlezen gekocht. Hij wil deze zomer door Europa trekken. Bien
AVI-niveau Start. Vanaf 6 jaar. ik zit in een boom. ik zit
hoog op een tak. ik loop en ik hup. de tak is maar dun.
Start
ik kan dat! wat kan ik nog meer?
AVI-niveau M5-E6. Vanaf 8 jaar. Toni Malloni verdwijnt
op zolder in de goochelhoed van zijn lang geleden
verdwenen opa. Hij komt terecht in een pretpark vol
bijzondere figuren waar iedereen hem lijkt te
verwachten. Toni moet zijn opa vinden en daarmee
M5-E6
Malloni-land van de ondergang redden…
AVI-niveau M5-E6. Vanaf 7 jaar. Keesie Kippenkop
wordt gepest op school. Als hij zich in het riool verstopt
ontmoet hij een vreemde man in een duikerspak. Is het
een spion, een bankrover of een superheld? En kan hij
M5-E6
Keesie helpen de pestkoppen terug te pakken?
AVI-niveau E3-M4-E4. Vanaf 6,5 jaar. Griezelige,
spannende moppen en raadsels. Hoe maakt een skelet
de deur open? Met zijn sleutelbeen. Durf jij het te
E3-M4-E4 lezen?

7

Dikke Vik en Vieze Lies worden vrienden

Sunna Borghuis

Gottmer

2017

Jeugd 6-9

M5-E6

Ik ben een zeemeermin (maar dat is geheim)

Sabine Wisman

Leopold

2004

Jeugd 6-9

M5-E6

Julius Zebra - Rollebollen met de Romeinen

Gary Northfield

Luitingh Sijthoff

2017

Jeugd 6-9

M5-E6

Met opa door Europa

Tamara Bos

Zwijsen

2017

Jeugd 6-9

E5

Spekkie en Sproet - Wachtwoord Amigo

Vivian den Hollander

Ploegsma

2018

Jeugd 6-9

M5-E6

8

9

10

11

12
100% Coco - New York

Nikki Smit

De Fontein Jeugd

2018

Jeugd 9-12

13

De Zevensprong

Tonke Dragt

Leopold

1967

Jeugd 9-12

Dromen van succes - Van kind tot sportheld

Barbara Barend en Marlies van Cleeff

Condor

2018

Jeugd 9-12

Floor trekt door!

Marjon Hoffman

Ploegsma

2016

Jeugd 9-12

Gips

Anna Woltz

Querido

2015

Jeugd 9-12

Juf Braaksel en de magische ring

Carry Slee

Carry Slee

2018

Jeugd 9-12

Level 13 game over

Esther van Lieshout

Zwijsen

2018

Jeugd 9-12

Niet te filmen! - De familie Grafzerk

Henk Hardeman

Ploegsma

2017

Jeugd 9-12

Moon

2018

Jeugd 9-12

14

15

16

17

18

19

20

Super Normaal - Je hebt geen superkrachten nodig om
een held te zijn
Chris Smith en Greg James

Beschrijving

AVI-niveau M5-E6. Vanaf 8 jaar. Vik is de nieuwe jongen
in de klas. Lies vindt Vik stom en sloom. Op school
hebben Lies en Vik allebei een bijnaam, bedacht door
pestkop Bram. Maar Vik is niet zo suf als Lies denkt. De
twee buitenbeentjes worden vrienden.
AVI-niveau M5-E6. Vanaf 8 jaar. Mare is een
zeemeermin, maar dat mag niemand weten. Daarom
kan het alleen ’s nachts. Dan gaat Mare stiekem in bad
en veranderen haar benen in een prachtige staart. Zo’n
geheim hebben is lastig. Zeker als je met de klas gaat
zwemmen…
AVI-niveau M5-E6. Vanaf 8 jaar. De eigenwijze zebra
Julius wordt samen met zijn vriendje Cornelius het
wrattenzwijn ontvoerd. Door soldaten worden ze naar
Rome gebracht. Daar moet Juliuis vechten in de
gevaarlijkste arena aller tijden: het Colosseum!
AVI-niveau E5. Vanaf 9 jaar. Jef, de opa van Bien en
Wout, heeft een oude camper gekocht. Hij wil deze
zomer door Europa trekken. Bien en Wout en hun
moeder Els mogen mee. Ze maken natuurlijk een
uitgebreid reisplan. Welke landen zullen ze allemaal
gaan bezoeken?
AVI-niveau M5-E6. Vanaf 7 jaar. Spekkies neef Nelson is
politieagent. Op een dag is hij tot over zijn oren
verliefd. Maar is zijn nieuwe vriendin wel te
vertrouwen? Spekkie en Sproet komen iets verdachts
op het spoor. Daarvoor moeten ze alleen nog even een
wachtwoord kraken…
Modeblogger Coco mag naar de Teen Vogue University.
Ze is vastbesloten een rockende collectie te ontwerpen.
Coco loves New York! Door alle drukte én haar ruige
klasgenoot Apple Monroe vergeet Coco af en toe haar
vriendin Jada en vriendje Bruno.
Frans van der Steg is meester en hij vertelt zijn
leerlingen avonturen die hij zogenaamd zelf heeft
beleefd. Als hij een keer niets kan verzinnen, zegt hij
dat hij wacht op een brief met een opdracht. En ’s
avonds, met een bliksemflits en een donderslag, komt
die brief binnenwaaien!
Hoe groeide Sven Kramer op? Waar droomde Tom
Dumoulin van als kind? Wanneer ontdekte Dafne
Schippers haar talent? En wanneer wist Ireen Wüst dat
ze topsporter zou worden? Een vrolijk en leerzaam boek
over de weg van kind tot sportheld.
Regel 1: Als je vader de krant leest en iets vertelt over
een wereldreiziger, kun je dat beter niet zelf gaan
proberen! Want voordat je het weet ben je hopeloos
verdwaald. Een geluksringetje brengt niet altijd geluk
en een weddenschap met je moeder is helemaal nog zo
gek niet!
Fitz is woedend. Haar ouders zijn net uit elkaar en het
liefst zou ze helemaal niet bestaan. Maar dan raakt haar
zusje gewond. In het ziekenhuis ontmoet Fitz een
jongen en ze wordt verliefd. Want je kunt voor altijd in
de wachtkamer blijven zitten, maar je kunt ook dapper
zijn.
Lotte en Thijs hebben een lieve juf: juf Evi. Maar dan
wordt de enge juf Brakel directeur en verandert alles.
De klas noemt haar juf Braaksel. Ze moeten van die
akelige juf Braaksel zien af te komen! En dan is er nog
het geheim van Lotte… Kan de magische ring van juf Evi
daarbij helpen?
Mats is gek op de game Zombie Zooi! Een spel waarin je
moet zien te overleven in een wereld vol zombies. Als
Mats eindelijk level 13 bereikt, verdwijnt hij plotseling
in het spel. Zal het Mats lukken om terug te keren naar
de echte wereld?
Yara’s vader wil een griezelfilm opnemen op de oude,
verlaten begraafplaats Rusthof. Yara ontmoet er een
bleke jongen die steenkoud aanvoelt. Bovendien hangt
er ’s avonds een rare groene mist om de grafstenen.
Hier is iets helemaal niet pluis…
Murph is een doodnormale jongen die verhuist naar
een nieuwe stad. Het wil niet lukken om een nieuwe
school voor hem te vinden, totdat hij per ongeluk op
een superheldenschool belandt. Heb je wel
superkrachten nodig om een held te zijn?
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Van niks naar clicks
Doe eens gek je bent al normaal genoeg

Kelvin Boerma

Uitgeverij Dertien

2018

Jeugd 9-12

22
Dit is geen dagboek

Erna Sassen

Leopold

2009

Jeugd 12-15

23

Lichaam van licht

Jelmer Soes

Querido Kinderboek

2017

Jeugd 12-15

24
Made by Indira

Caja Cazemier en Martine Letterie

Ploegsma

2018

Jeugd 12-15

Showstopper

Hayley Barker

De Fontein Jeugd

2018

Jeugd 12-15

25

26

Vijftien
27

Van niks naar clicks
Doe eens gek je bent al normaal genoeg

Marlies Slegers

Kelvin Boerma

Luitingh Sijthoff

Uitgeverij Dertien

2015

2018

Jeugd 12-15

Jeugd 12-15

28
Wild

Mel Wallis de Vries

De Fontein Jeugd

2018

Jeugd 12-15

De afstand tussen jou en mij

Marina Gessner

Blossom Books

2016

Jeugd 15-18

De Kids of Appetite - ze leefden en ze lachten en ze
zagen dat het goed was

David Arnold

Blossom Books

2017

Jeugd 15-18

Fright Night

Maren Stoffels

Leopold

2018

Jeugd 15-18
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30

31

32

Onverwacht verliefd

Saskia Schouten

Cupido

2018

Jeugd 15-18

33
Verleiding - De Royals 1

Erin Watt

De Fontein Jeugd

2017

Jeugd 15-18

34
Will Grayson, Will Grayson

John Green en David Levithan

Gottmer

2010

Jeugd 15-18

35*
Zomervacht

Jaap Robben

De Geus

2018

Romans

Wacht op mij

Jennifer Armentrout

Zomer & Keuning

2015

Romans

Verliefd in Griekenland

Wilma Hollander

Cupido

2019

Romans

Vonk

Anita Terpstra

Cargo

2018

Spanning

Van Chanel naar flanel

Marijke Vos

Ambo|Anthos

2018

Romans

36*

37*

38*

39*

Samen met de grootste YouTubers van Nederland
verklapt Kalvijn de geheimen van onze digitale wereld
en legt hij uit hoe ook jij van Niks naar Clicks kunt gaan.
Een paar jaar na het overlijden van zijn moeder wordt
de 16-jarige Boudewijn ‘ziek’. Hij komt zijn bed niet
meer uit. Van zijn vader moet hij elke dag een stukje
schrijven. Bou begint met forse tegenzin aan zijn
‘strafwerk’, maar gaandeweg blijkt het schrijven een
uitlaatklep.
Jonas vertelt over het jaar dat hij als student in Utrecht
op kamers gaat wonen. Daar raakt hij verslaafd aan het
spel The Rift: een massively multiplayer online roleplaying game. In het begin is het vooral leuk tijdverdrijf.
Maar om zijn rankings te halen moet hij ook steeds
meer uren in het spel steken.
Terra houdt van shoppen. Al haar geld gaat op aan
nieuwe kleding. En als ze die goedkoop kan scoren, is
dat natuurlijk top! Bij een reis naar India ontdekt Terra
dat er een heel verhaal zit achter de kleren die ze
koopt. Een verhaal dat niet zo mooi is…
Hoshiko is de sterattractie van het befaamde
Droesemcircus, waar Droesems moeten optreden voor
de Zuiveren. Met gevaar voor eigen leven. Wanneer
Ben, de zoon van de minister van Droesemhandhaving,
hopeloos verliefd wordt op Hoshiko, besluit hij haar te
redden.
De 15-jarige Elena voelt zich na de dood van haar vader
eenzaam en onbegrepen. Dan leert ze Tim via een
chatsite kennen. Ze wordt verliefd op hem en besluit
hem te ontmoeten. Niet lang daarna is ze spoorloos...
Samen met de grootste YouTubers van Nederland
verklapt Kalvijn de geheimen van onze digitale wereld
en legt hij uit hoe ook jij van Niks naar Clicks kunt gaan.
Tijdens een eindexamenreis naar Spanje besluit een
groep jongeren om een nachtje te gaan kamperen in
een ruig natuurgebied. Al snel verandert de droom in
een nachtmerrie. Om te overleven, zijn ze op elkaar
aangewezen. Angst en frustratie maakt zich meester
van de groep...
McKenna loopt in haar eentje de Appalachian Trail.
3500 kilometer door de wildernis van Amerika.
Onderweg komt ze de mysterieuze Sam tegen. Haar reis
wordt opeens veel gevaarlijker. Zo gevaarlijk dat
McKenna moet vechten voor zowel haar leven als dat
van Sam.
Bruno Victor Benucci III en Madeline Falco hebben een
verhaal te vertellen. Het begint met de dood van Vics
vader en eindigt met een moord. De politie van
Hackensack wil heel graag horen wat er allemaal is
gebeurd. Maar dit verhaal is niet zomaar verteld.
Een groepje vrienden geeft zich op voor een fright
night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze
worden geconfronteerd met hun grootste angsten. Wat
gebeurt er als die angsten te dichtbij komen? Een van
hen zal de nacht niet overleven. En een van hen is de
moordenaar.
Vriendinnen Brigitte en Iris vliegen samen een
weekendje naar Praag. Brigitte ontmoet de knappe
schilder Vilek, op wie ze meteen smoorverliefd raakt.
Terug in Nederland komt Iris de spetter Florian tegen.
Het klikt meteen. Maar waarom belt Florian haar niet?
De 17-jarige Ella danst in een stripclub om geld te
verdienen. Dan verschijnt Callum Royal, de steenrijke
vader van vijf onweerstaanbare zoons. Hij neemt haar
mee naar zijn magistrale landgoed. Bij de Royals wacht
Ella echter een ijskoude ontvangst.
Will Grayson ontmoet Will Grayson. De eerste Will
Grayson probeert vooral zo onopvallend mogelijk te
zijn. De tweede Will Grayson is vooral boos. Boos op
alles eigenlijk. Maar dat is tamelijk onmogelijk als je
beste vriend Tiny Cooper is, de gayste mens ter wereld.
De dertienjarige Brian woont bij zijn vader op een
afgelegen terrein in een caravan. Als Lucien, de
verstandelijk en fysiek beperkte broer van Brian tijdelijk
bij hen komt wonen, is Brian verantwoordelijk voor de
verzorging van zijn broer.
Avery gaat naar een universiteit zo ver mogelijk van
huis, om te vluchten voor haar verleden. Een verleden
dat zichtbaar is op haar lichaam, maar dat ze koste wat
kost wil verbergen. Ook voor Cam; hoe sexy, lief en
fantastisch hij ook is.
Twee zinderende verhalen die zich afspelen in zonnig
Griekenland. In ‘Harteloos’ krijgt een getekend man
weer hoop door de liefde van Vivian. In ‘Verscheurd
verlangen’ ontmoet Andrea in het vliegtuig een
bestsellerauteur die haar hart sneller laat kloppen.
De Nederlandse Mischa en haar Russische man Nicolaj
zijn een beroemd ballet-echtpaar. Nadat hun dochtertje
is overleden bij een auto-ongeluk, staat hun huwelijk
onder druk. Als een brand in hun woning blijkt
aangestoken, beschuldigen ze elkaar.
Als Jennifer haar steenrijke verloofde Terence bij het
altaar van hun miljoenenbruiloft laat staan, neemt ze
een impulsieve beslissing. Ze ruilt haar peperdure jurk
in voor een vliegticket naar Canada. Eenmaal daar
aangekomen, loopt alles toch net ietsje anders…
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Cody

Bernice Berkleef

The House of Books

2018

Spanning

41*
Wildernis

Jane Harper

A.W. Bruna

2018

Spanning

Rico

Leon Verdonschot

Voetbal Inside

2017

Informatief

Maven Publishing

2017

Informatief
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Ober er zit natuurkunde in mijn soep
Helen Czerski
Volwassen titels geschikt voor deze leeftijd, per 1/7 in
de app

Jelka schrikt zich dood als het bedje waarin haar zoontje
Cody hoort te liggen leeg is. Haar man Oscar wordt op
het politiebureau vastgehouden en verdacht van de
moord op zijn zoon. Kan ze haar man nog vertrouwen?
Of wil iemand anders hen iets aandoen? En waarom?
Vijf vrouwen, collega’s, beginnen aan een zware
trektocht. Slechts vier van hen bereiken de eindstreep.
Financieel rechercheur Aaron Falk is extra
geïnteresseerd in de vermiste vrouw, Alice Russel. Zij is
de klokkenluider in zijn onderzoek en is op de hoogte
van enkele geheimen.
Schrijver Leon Verdonschot volgde de wereldkampioen
kickboksen een jaar lang intensief. Tijdens trainingen, in
voorbereiding op wedstrijden, thuis en in zijn vrije tijd.
Hij sprak (jeugd)vrienden, familieleden, trainers en
medesporters.
Snaartheorie, vloeistofmechanica en biofysica: het lijkt
soms alsof moderne natuurkunde alleen te begrijpen is
voor een select groepje specialisten. Wetenschapper
Helen Czerski bewijst het tegendeel door de mooiste
ideeën uit de natuurkunde te linken aan kleine
alledaagse dingen uit onze omgeving.

