Jeugdboekenmaand boekentips
Acht prinsessen en een toverspiegel
Natasha Farrant, Moon
ISBN: 9789048865116

Ergens in een land hier ver vandaan woont een tovenares. De koning en de koningin
weten zeker dat zij de ideale meter voor hun dochtertje is. De tovenares geeft hen
gelijk en belooft een voorbeeldige prinses van haar te maken. Ze stuurt de
toverspiegel op pad om goede voorbeelden te vinden. Hij komt acht opvallende
prinsessen tegen: braaf, knap of beleefd zijn ze niet, maar wel moedig en
vastbesloten om kleine en grote problemen aan te pakken.
In traditionele sprookjes doen prinsessen vaak wat van hen verwacht wordt. Ze
gedragen zich voorbeeldig, maar zijn ze ook gelukkig? In deze voorleesbundel
timmeren prinsessen aan hun eigen weg.

Altijd wat te vieren : gedichten om gelukkig van te worden
Ienne Biemans, e.a., Querido
ISBN: 9789045126357

Elke dag is een cadeautje, vraag dat maar aan de personages in deze dichtbundel. Zij
vieren feestjes in alle soorten en maten. Er zijn verjaardagen met taarten en hoedjes,
bonte boeketjes bloemen, en donkere dagen met lichtpuntjes. Een er is natuurlijk het
feest van alledag, om te vieren dat jij er bent.
In deze bundel vind je voor bijna iedere dag van Jeugdboekenmaand een feestelijk
gedicht. De knappe illustraties van Carll Cneut zijn een cadeau om naar te kijken en
de woorden van onder meer Annie M.G. Schmidt, Joke van Leeuwen, Toon Tellegen
en Bart Moeyaert doen je stilstaan bij de kleine, dagelijkse gelukjes.

Baby op komst
Benjamin Renner, Scratch
ISBN: 9789493166127

Een ooievaar is gewond en geraakt niet meer bij de ouders van een pasgeboren baby. Tenzij hij
de hulp inschakelt van een eend, konijn en varken... Deze strip laat je luidop lachen met de
knotsgekke avonturen van dat konijn, die eend en het varken. Om uiteindelijk, na alle hilariteit,
wat emotioneel te worden. Omdat je merkt dat je van de baby bent gaan houden.
Hilarische en ontroerende slapstick maar dan met woorden.

Boutje van de rommelberg
Mirjam Oldenhave, Ploegsma
ISBN: 9789021681894

Dit is een boek voor liefhebbers van Pluk van de Petteflet. Boutje moet op zoek naar
een plek om te wonen. Hij houdt halt bij de vuilnisbelt, die hij Rommelberg doopt. Als
een echte knutselkoning maakt Boutje er iedere dag iets nieuws met oude spullen.
Dan vindt hij een gouden beeldje dat gestolen blijkt te zijn. Wanneer de politie het
ontdekt, belandt Boutjes vader in de gevangenis. Met de hulp van zijn nieuwe
vrienden bedenkt Boutje een reddingsplan.
Zelfs van een puinhoop valt iets moois te maken. Als je maar goed kijkt.

De eik was hier
Bibi Dumon Tak, Stichting Maand van de Filosofie
ISBN: 9789045125329

De eik in dit boek bestaat echt. Hij is tweehonderd jaar oud en je vindt hem net over
de Nederlandse grens. Tenminste, zolang hij niet omgehakt wordt. In korte
gesprekken met een brutale gaai vraagt de eik zich af waarom hij moet wijken voor
een bredere snelweg. Hij kan en wil zich niet verplaatsen, want hij heeft zijn wortels in
dat kleine stukje middenberm.
Altijd maar bezig zijn, altijd maar voortdoen: is dat echt nodig? Dit boek doet je
nadenken over hoe fijn het kan zijn om stil te staan en even niks te moeten.

De handen uit de mouwen
Zidrou, Silvester
ISBN: 9789463068376

In het ziekenhuis lig je niet voor je plezier. Iedereen wil er zo snel mogelijk weg. Maar
wat als je, zoals de jonge Zita, er al negen jaar woont? Als je leukemie maar niet
verdwijnt? Wel, dan maak je er het beste van.
'Kale Kop' doet wat andere strips niet durven: het combineert drama met
maatschappelijk engagement én humor, en het komt daar volledig mee weg.

De jongen die graag katten tekende en andere verhalen
Michael De Cock, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002273186

Er waren eens vijf eeuwenoude verhalen. Allemaal gingen ze over mensen met
bijzondere wensen. Ze werden zo vaak verteld dat we ze vandaag nog altijd
terugvinden, zoals in dit mysterieus geïllustreerde boek. De personages lijken een
heerlijk leven te leiden: ze maken levensechte kunst, blijven eeuwig jong, eten rijkelijk
of hebben een hemelhoge uitkijktoren. Het lijkt fantastisch, maar is het dat ook?
De kleurrijke illustraties met een duister kantje doen het al vermoeden: sommige
sprookjesfiguren lijken voor het ongeluk geboren. Ze hebben vreselijke dromen en
wilde verlangens, maar gaan daar aan ten onder.

De jongen die ineens beroemd was: wat als iedereen opeens
weet wie je bent?
David Baddiel, Veltman
ISBN: 9789048319381

Daan is een doodgewone jongen met een doodgewone naam en doodgewone
ouders. Op school doet hij het niet slecht, maar hij blinkt ook nergens in uit. Alles
verandert wanneer een tv-ploeg langskomt om een schooldocumentaire te maken.
Plots staat Daan in het middelpunt van de belangstelling. Iemand heeft een bijzonder
succesvolle remix van zijn spreekbeurt gemaakt. Daan is nu een rijzende ster! Krijgt
hij ook de kans om het coolste meisje ter wereld te ontmoeten?
Altijd al beroemd willen zijn? In dit blitse boek wandel én struikel je over de rode loper,
want roem lijkt misschien wel aantrekkelijk, het eist ook zijn tol.

De lijst van dingen die niet zullen veranderen
Rebecca Stead, Querido
ISBN: 9789045124278

Bea is een piekeraar. Natuurlijk kijkt ze uit naar papa’s trouwdag en nog meer naar
een nieuw leven met haar halfzus. Maar Bea worstelt ook met een pijnlijk
schuldgevoel. Met de hulp van haar therapeute Myriam ontdekt ze dat er achter het
ene gevoel meestal andere gevoelens schuilgaan.
Hoe kan je tegelijk dolgelukkig zijn en verdriet hebben? Je ontdekt het in dit
hartverwarmende boek over Bea’s rijke familieleven.

De trollen van Leif
Pieter Koolwijk, Lemniscaat
ISBN: 9789047713784

Leif woont samen met zijn ouders en zijn zus in een Vikingdorp in Noorwegen. Hij
vertelt graag verhalen over trollen. In opdracht van zijn overleden opa zorgt hij zelfs
voor hen, of dat is toch wat hij beweert. Geen enkele Viking hecht belang aan wat hij
zegt. Ook zijn eigen ouders niet. Zodra ze uit plunderen gaan, krijgt Leifs jongere
zusje de leiding. Maar dan wordt het dorp aangevallen. Misschien komen de trollen
van Leif toch nog van pas!
Durf je dromen waar te maken. Je maakt er jezelf blij mee en wie weet ook de
mensen rondom jou!

De Vanderbeekers
Karina Yan Glaser, Van Holkema & Warendorf
ISBN: 9789000379958

In dit boek ga je op bezoek bij de vrolijke familie Vanderbeeker. Op twee verdiepingen
van een groot huis wonen de twee ouders met hun vijf kinderen en drie huisdieren. Ze
leven er met hart en ziel en kennen al hun buren bij naam. Als het van de
Vanderbeekers afhangt, blijven ze er de rest van hun leven wonen. Al denkt de
huisbaas er anders over: hij heeft besloten om het huurcontract stop te zetten. De
familie gooit al haar charmes in de strijd om het tij te keren.
Een warm gezin en geweldige buren: soms vind je alles wat je nodig hebt onder één
dak.

Een mooie dag om in een boom te klimmen
Jaco Jacobs, Ploegsma
ISBN: 9789021680644

Marnus voelt zich onzichtbaar. Hij doet de afwas, terwijl zijn oudste broer zoenles
geeft en zijn jongste broer stiekem geld verdient. Op een dag belt Leila aan met een
petitie om haar lievelingsboom te redden. Marnus vindt het een raar plan. Hij kent
Leila niet maar volgt haar tot aan de boom. Daar gebeurt het ondenkbare: Marnus zit
in een boom. Als protest. Naast een meisje!
Een klein avontuur over hoe goed het voelt om eindelijk gezien te worden.

Een panda voor mijn verjaardag
Sarah Horne, Anna Wilson, Condor
ISBN: 9789493189799

Panda Puck treedt op in de dierentuin. Dat doet ze tegen haar zin, want roem
interesseert haar niet. Puck wil geliefd zijn. Het is haar droom om voor kinderen te
zorgen, zoals haar grote voorbeeld Mary Poppins. Verderop in de stad krijgt Cas zijn
vreemdste verjaardagscadeau ooit: een e-mail waarin staat dat hij een panda mag
adopteren. Wacht eens even... staat er nu een echte panda voor de deur?
Een vlot leesboek over stiekeme dromen en bizarre verrassingen.

Een tuin vol lekkers
Felicita Sala, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274633

Het is mooi weer in de Granaatappelstraat. Alle bewoners zijn gezellig buiten. In de
moestuin of op het dak oogsten ze de eerste lekkernijen. Daarmee maken ze zoete
en hartige gerechten, zoals een aspergequiche en een kersenclafoutis. Met de chefs
in dit boek leer je seizoensgebonden tuinieren én koken.
In dit verrukkelijke kookprentenboek vind je geen recept voor een gelukkig leven. Wel
twaalf recepten om kleine gelukjes op je bord te toveren.

Feestje in mijn hoofd: over geluk
Stine Jensen, Kluitman
ISBN: 9789020622164

Over geluk valt veel te vertellen. Dat het voor iedereen anders voelt bijvoorbeeld. Of
dat het moeilijk te hebben of te meten is. In dit boek vol weetjes, gesprekken en
interviews duikt een filosofe in de wereld van het geluk. Ze stelt een heleboel vragen
die je laten stilstaan bij je eigen geluk en dat van andere mensen en dieren.
Schrijf eens op hoe geluk voor jou voelt. Je wordt er vast blij van!

Films die nergens draaien
Yorick Goldewijk, Ploegsma
ISBN: 9789021681825

Cato is kwaad. Ze mist haar moeder, die stierf bij haar geboorte, en ook haar vader.
Die leeft in zijn eigen cocon en gaat ieder gesprek uit de weg. Op haar vaders piano
vindt Cato een kaartje van Mevrouw Kano’s Bioscoop. Nieuwsgierig trekt ze de deur
achter zich dicht. In een oud filmtheater ontdekt ze een poort naar mooie maar ook
pijnlijke herinneringen.
Graven naar geluk kan pijnlijk zijn. Dat ontdek je in dit in dit meeslepende
familieverhaal over opnieuw durven leven na een groot verlies

Geroezemoes
Yelena Schmitz, Nina Claes, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916067

Het is warm en saai in Solnistad. Kon Esmeralda Jonagold maar optreden. Dan stond
de stad weer op haar kop! Maar de diva met haar geweldige stem is al jaren niet meer
gezien. Tenzij de taxichauffeur haar zonet herkend heeft. Het gerucht doet de ronde
en de stad maakt zich klaar. Esmeralda zal binnen enkele dagen optreden! Dat klopt
toch, of niet?
Een muzikaal luisterverhaal over heel hard hopen en verlangen.

Grote Panda & Kleine Draak
James Norbury, Fontaine
ISBN: 9789464040890

Grote Panda en Kleine Draak gaan op reis. Vier seizoenen lang verzamelen ze hun
gedachten en gevoelens. Ze verdwalen meer dan eens, maar dat vinden ze juist
mooi. Als ze van het pad afwijken, ontdekken ze dingen die ze anders niet zien. De
tekeningen en gesprekken in dit boek zijn geïnspireerd op de boeddhistische filosofie.
Ze kunnen troost bieden aan iedereen die in zwaar weer terechtkomt.
Dit prentenboek is je dekentje na een lange dag. Kruip er gezellig mee in bed en
verwonder je over een warme vriendschap.

Het bloembardement
Wauter Mannaert, Dargaud Benelux
ISBN: 9789085586609

Hoe kan je blij zijn als de wereld onbewoonbaar wordt? Als er niet genoeg groenten
zijn om te eten? Wel, Yasmina heeft een oplossing. Ze weet hoe je planten reuzesnel
kan doen groeien. Maar waar vindt ze in een stad de plaats voor al dat groen?
Het derde Yasmina-album is net zo goed als de voorgaande: vlot, geëngageerd en
onweerstaanbaar.

Het grote boek van mij: tips en opdrachten om jezelf beter te
leren kennen
Marjan Gerarts, Lannoo
ISBN: 9789401468923

In dit boek krijg je van een psychologe allerlei opdrachten om jezelf en de wereld
waarin je leeft beter te leren kennen. Probeer bijvoorbeeld een persoonlijke
handleiding te schrijven, waarin je vertelt hoe je leeft en wat je blij maakt. Die
handleiding geef je aan familie en vrienden en je vraagt hen hetzelfde te doen. Zo
weten we van elkaar hoe we graag behandeld worden.
Een uitbundig geïllustreerd denk- en doeboek vol tips en opdrachten om jezelf
gelukkig te prijzen.

Het kleine huis bij de rivier
Selma Noort, Leopold
ISBN: 9789025881504

Joes woont op een smalle dijk, waar de vrachtwagens vlak langs zijn slaapkamer
rijden. De familie heeft de luxe niet om te verhuizen en eigenlijk wil ze ook niet weg.
Het huisje ligt aan een heerlijke rivier waarin je kan zwemmen en er is een tuintje met
perenbomen om van te snoepen. Voor de zekerheid schildert Joes een boodschap op
het raam. Zo zullen de chauffeurs hun vaart wel minderen.
Een klein verhaal over een grote familie die lief en leed met elkaar deelt.

Het raadsel van de verhalensmullers
Joris Chamblain, Kennes
ISBN: 9789464006148

Als één snoepje je blij maakt, dan maken honderd snoepjes je extatisch gelukkig. Toch? Met
die vraag worstelt het jonge heksje Harmony. Wanneer haar vriendjes in het magische stadje
Manenwende ziek worden, wil ze weten hoe dat komt. Een zoektocht die haar naar de oh-zoschattige Kors leidt. Zijn deze wezentjes de oorzaak van alle onheil?

Het wilde meisje
Katherine Rundell, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789021031767

Will leeft in alle vrijheid op een boerderij in Zimbabwe. Ze heeft er een paard, een
geadopteerde aap en een beste vriendin. Wanneer haar vader sterft, moet ze alles
wat haar dierbaar is achterlaten voor een nieuw leven in een Engelse kostschool. Will
kan omgaan met hyena’s en leeuwen, maar niet met de pesterijen van schoolmeisjes.
Hoe moet ze haar weg naar huis terugvinden?
Een sfeervolle avonturenroman over geluk dat door de vingers slipt.

Het wonderbaarlijke verhaal van de kleine prins
Tiny Fisscher, Antoine De Saint-Exupéry, Volt
ISBN: 9789021418452

De kleine prins is een klassieker. Het hoofdpersonage is een klein jongetje, maar
eigenlijk werd zijn verhaal voor volwassenen geschreven. Deze versie heeft dezelfde
toon en sfeer als het origineel, maar leest makkelijker en heeft nieuwe tekeningen.
De kleine prins woont op een kleine planeet. Zijn enige gezelschap is een verwaande
bloem. Hij besluit een reis te maken, op zoek naar vriendschap, maar ontmoet alleen
maar ongelukkige mensen. Dan belandt de prins op de aarde. Daar leert hij een piloot
kennen, van wie hij sneller dan gehoopt afscheid moet nemen.
Met een beetje liefde en aandacht word je een blij mens. Zeg dat de kleine prins het
gezegd heeft.

Ik geef je mijn hart
Pimm van Hest, Clavis
ISBN: 9789044829396

Yuto krijgt een cadeau van een wijze man. Het is een kistje waarin hij alles vindt wat
hij nodig heeft. Alleen duurt het nog jaren vooraleer hij het open kan maken. Op zijn
zevende verjaardag ontdekt Yuto dat er een pit in het kistje zit. Daaruit groeit een
bijzondere boom die zijn leven zal veranderen.
Dit oosters geïnspireerde prentenboek is een streling voor het oog. Het bevat
gelukmakende illustraties en wijsheden om generaties lang door te geven.

In goede en slechte tijden
Dodier, Dupuis
ISBN: 9789031439881

Het gaat altijd slechter voor het beter wordt. Dat leert Jerome K Jerome Bloks in zijn 28ste
avontuur. Net wanneer hij zijn vriendin ten huwelijk wil vragen, duikt Rebecca op: een vrouw
die van een brug wil springen.
'Jerome K' is al dertig jaar een van de meest menselijke detectivestrips. Niet de mysteries, noch
de misdaad staan centraal, maar wel gewone mensen in hun alledaagse geluk.

Julia's droom
Brigitte Minne, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916012

Julia is zo groot als een hand. Dat vinden mensen schattig en bijzonder. Vader en
moeder houden hun dochtertje dicht bij hen. Ze bezorgen haar een mooie, haast
magische kindertijd, tot ze ziek worden en sterven. Julia belandt als een vogel voor de
kat in het circus van meneer Stook. Daar moet ze tegen haar zin optreden. Samen
met de andere artiesten zoekt Julia een uitweg.
Een circusverhaal in retrostijl over opkomen voor jezelf en je eigen talenten.

Kinderen van het drijfzand
Efua Traoré, Leopold
ISBN: 9789025883171

Simi vindt het leven oneerlijk. Mama stuurt haar de hele zomer lang naar een
afgelegen dorp. Daar moet ze logeren bij haar oma, die ze nog nooit ontmoet heeft.
De dorpelingen vertellen haar de vreemdste legendes over de nabijgelegen jungle.
Van oma mag ze die jungle niet in. Maar wat doe je als je geen internet hebt en
iemand je toefluistert om verboden terrein te verkennen?
Dit betoverende avonturenverhaal speelt zich af in Nigeria. Het is een ode aan het
geluk van onverwachte vriendschappen en een kleurrijke kindertijd.

Klein verhaal met een hart
Pieter Gaudesaboos, Elvis Peeters, Nicole van Bael, Lannoo
ISBN: 9789401462716

Een rode mier staat voor een moeilijk besluit. Ze heeft een ei waarvoor ze in haar
eentje niet kan zorgen. Iedere dag werkt ze voor twee, maar dat is niet genoeg. Ze
laat haar ei achter bij een familie zwarte mieren. De rode mier hoopt dat het daar krijgt
wat zij het niet kan geven. Zal ze haar kleintje ooit nog terugzien?
Een intiem prentenboek waarin een moeder haar kind alle recht op geluk wil
geven.

Lennox en de gouden sikkel
Zindzi Zevenbergen, De Harmonie
ISBN: 9789463361309

De papa van Lennox heeft een onzichtbare ziekte. Lennox wil er meer over weten, al
is hij bang. Onderweg naar het ziekenhuis vergeet papa zijn gelukskettinkje. Lennox
vindt dat hij het zo snel mogelijk naar zijn papa moet brengen. Het ziekenhuis ziet er
akelig klein uit, maar hoe meer Lennox over papa’s ziekte bijleert, hoe groter de
gangen worden.
Een verrassend beeldverhaal over een moedige zoon die zijn papa geluk
toewenst.

Mausart in Venetië
Thierry Joor, Silvester
ISBN: 9789463068680

Soms volstaat het om gewoon ergens te zijn. Om te kijken naar de huizen en straatjes van een
stad. De geuren in je op te nemen. Om volledig ondergedompeld te worden in een magische,
vreemde wereld. Meer heeft een mens soms niet nodig om gelukkig te zijn.
Mens... of muis. Want in dit stripalbum is het Mausart – dat muisje dat eigenlijk Mozart is –
die naar Venetië trekt. Daar, in die prachtig getekende stad, komt hij tot rust.

Mijn vader is een saucisse
Sarah Devos, Agnès De Lestrade, Jean-Claude van Rijckeghem, Horizon
ISBN: 9789463962537

Zoë wil maar wat graag mensen helpen. Voor haar puberende zus en geobsedeerde
broertje heeft ze weinig tips. Ook aan haar mama’s drukke directeursleven kan ze
weinig veranderen. Als die de pralinefabriek draaiende wil houden, dan moet ze wel
naar het buitenland. Maar haar papa, die kan wel wat hulp gebruiken. Hij heeft het in
zijn hoofd gehaald om acteur te worden…
Geluk is doen wat je echt graag wil. In dit boek steunt een dochter haar vader in het
waarmaken van zijn droom.

Mot en de metaalvissers
Sanne Rooseboom, Van Goor
ISBN: 9789000381371

Mot gaat op schattenjacht. Met een speciale magneet vist ze naar verroeste
voorwerpen. Op een dag ontdekt ze bij het metaalvissen een oude duikbuit. Die was
gemaakt voor de dochter van de stadsontwikkelaar, maar zij heeft die nooit gebruikt.
Intussen wil Arkon Bolwerk de stad hervormen. Volgens hem moet de Werf, een
bijzondere kunstenaarswijk, als eerste verdwijnen. Mot blijkt de geknipte persoon om
de plannen te dwarsbomen. Maar dan moet ze wel leren om de oude duikboot te
besturen.
Een spannend avonturenverhaal over opkomen voor jezelf, je vrienden en alles wat je
mooi vindt.

Oceaankind
Maxe L'Hermenier, Daedalus
ISBN: 9789463943536

Een jongetje van tien droomt van de oceaan. Hij wil thuis weggaan omdat het er allesbehalve
leuk is. Zijn ouders zijn zo gemeen dat hij samen met zijn zes broers moet vluchten. Het moet,
want thuis is het slecht en aan zee zal het beter zijn.
Yann, het oceaankind, zoekt naar waar het gelukkiger leven is. Dit ontroerende, oprechte
verhaal is met emotie en humor geschreven – perfect voor Yanns leeftijdsgenoten.

Op weg naar Afrika
Charlotte Girard, Jean-Marie Omont, Silvester
ISBN: 9789463068468

Lulu groeit op in een circus. Ze wil leeuwentemmer worden, net als haar ouders. Nelson is een
jongetje in Zuid-Afrika, in de jaren zestig van de vorige eeuw. De jaren van de apartheid.
Beide kinderen zijn op zoek naar beter. Lulu zoekt nieuwe leeuwen, Nelson een rechtvaardiger
land. Twee levens komen op miraculeuze wijze samen.
Realiteit en magie versmelten in deze wonderlijke strip, die rustig verteld is en nooit te
sensationeel wordt.

Siegfried
Lylian, Daedalus
ISBN: 9789463943024

Siegfried zit in een rolstoel. Zijn ouders zijn rijk, maar nooit thuis, waardoor hij eenzaam is.
Lusteloos rijdt hij door zijn villa, op zoek naar een doel. Dat lijkt hij te vinden wanneer er een
reus opduikt. Plots is hij niet meer alleen en maakt hij deel uit van een nieuwe wereldorde.
Samen met enkele andere tieners en hun reuzen moet hij de aarde beschermen. Siegfrieds
leven wordt moeilijker, maar ook zoveel beter. Kan hij dankzij de reus opnieuw zijn geluk
vinden?

Tijgerzielen
Fabien Vehlmann, Dupuis
ISBN: 9789031439485

Wat doe je als je wakker wordt in een verlaten stad? Als alles net is als voordien, maar dan
zonder mensen... Je zoekt tot je enkele lotgenoten vindt. Waarom zijn enkel zij overgebleven?
Heeft het te maken met dat auto-ongeluk? En vooral, hoe vind je geluk in een wereld zonder
mensen?
In het dertiende deel van de reeks ‘Alleen’ zijn de meeste vragen opgelost en doemen nieuwe
mysteries op. Maar lees zeker de reeks vanaf het begin. Enkel zo besef je dat je ook in een
verlaten wereld blij kan zijn.

Vanaf hier kun je de hele wereld zien
Enne Koens, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024593835

Deetje opent een brief. Het is een brief aan iemand die gemist wordt. Naam en adres
zijn onleesbaar, maar Deetje is vastbesloten de bestemmeling op te sporen. Voor
haar moeder houdt ze het onderzoek geheim. Ze zou het nooit goedkeuren. Deetje
schakelt de hulp in van buurjongens Vito en Kevin. Ze doen ontdekkingen die het
leven van Deetje én dat van haar moeder voorgoed veranderen.
Een verhaal in fijngevoelige taal over verloren liefde en heel veel gemis.

Wachten op de wind
Oskar Kroon, Lannoo
ISBN: 9789401470735

De hobbels in het leven. Ze komen op je pad en je moet erover. Zo ook bij Wieke:
haar ouders uit elkaar; mama die flipt; papa en Angelica krijgen een baby; verhuizen;
een andere school. Je hart zou voor minder ‘verkeerd’ vallen. Gelukkig is er opa. Opa
met zijn wijze woorden. Nooit teveel maar net gepast. Wieke mag bij hem logeren in
het kleine huisje op het eiland, bij de rots met de vuurtoren. Tot haar hart weer ‘goed’
zit. Ze vindt er rust, ruimte, troost... en Rut. Donkergrijze stadsmus Rut en kleurige
zeebonk Wieke. Past niet, past niet. Of toch?
Wonderschoon verteld. Knap hoe de auteur zoveel meer gezegd krijgt dan er gedrukt
staat.

Wandert: de laatste jongen die naar zijn ouders luisterde
Yvonne Jagtenberg, Querido
ISBN: 9789045125824

Wandert wil artiest worden. Dat is zijn enige droom. Vader, zelf een geliefd muzikant
en zanger, wenst een beter leven voor zijn zoon. Moeder geeft hem daarin gelijk,
want ze weet als geen ander dat samenleven met artiest doodvermoeiend is. Wandert
zoekt dan maar naar een eigen manier om aandacht te krijgen. Onder toeziend oog
van zijn beste vriend acteert en tapdanst hij zich uit benarde situaties.
Een sfeerrijk boek over een jonge artiest die van elke dag een vrolijke voorstelling
maakt.

Zeemeermeisje
Jowi Schmitz, Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 9789089673725

Miki logeert bij haar vader in Amsterdam. Daar ontmoet ze Chris, een oude dame die
met haar hond op het dak woont. Chris heeft een grote wens. Ze wil graag naar
Schotland reizen, om haar grote liefde terug te zien. Maar ze is bijna blind en kan niet
alleen reizen. Dus vertrekt Miki met haar naar Schotland. Ondertussen kan Miki
nadenken over haar ouders en haar beste vriend. Haar ouders hebben allebei wat tijd
nodig voor zichzelf. Miki weet daardoor niet meer waar ze echt thuishoort. En haar
beste vriend vroeg haar iets waardoor ze zomaar wegliep. Daar moet ze ook goed
over nadenken. De reis helpt haar om daarna te weten wat ze moet doen.

