Jeugdboekenmaand boekentips
Afgelast wegens ziekte
Merho, Standaard
ISBN: 9789002246449

In zijn vijftigste avontuur verneemt Kiekeboe dat hij nog exact drie dagen te leven
heeft! Drie dagen om wat te doen? Hij weet het niet. Zijn laatste dromen realiseren?
Meehelpen aan de creatie van dit jubileum-album? Hoe kan hij de komende 72 uur
zijn geluk nog vinden?
Een Kiekeboe in de beste zin van het woord: slim, grappig en hier en daar ook een
beetje stout.

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.

Dagen van zand
Aimée de Jongh, Scratch books
ISBN: 9789493166431

Toen rond 1930 het stof kwam opzetten, begon de ellende. Een deel van Amerika
droogde uit. Toch woonden erin die nieuwe woestijn nog mensen.
Naar hen gaat John op zoek. Hij wil ze fotograferen en ze tonen aan de wereld. Maar
iets zit hem dwars. Het land, de ellende, maar ook de vastberadenheid die hij ziet...
het verandert hem. Hij leert bij, over zichzelf en over wat geluk echt is.

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 Romeinse lusthof
René Goscinny, Hachette
ISBN: 9782012101043

Wie wil er nu geen zorgeloos leven leiden? Wanneer iemand je een geweldig
appartement aanbiedt, ver weg van alle drukte, dan zeg je toch ja? Of niet? Want wat
als je een Romein bent, en Asterix je nieuwe buurman wordt?
Zoals alle Asterix-strips is dit een ontzettend grappig verhaal waarin de zoektocht
naar een stressvrij bestaan ontaardt in ruzie, geweld, gekneusde soldaten én de
afschaffing van de slavernij.

De veren van de satijnarend
Carbone, Dupuis
ISBN: 9789031439782

Nola's mama is pas overleden. Zij en haar vader proberen om te gaan met dit verlies,
maar makkelijk is dat niet. Wanneer Nola een muziekdoos ontdekt, verandert er iets.
Het is niet zomaar een doosje, maar een poort naar een andere wereld, naar het
verleden van haar moeder!
De hele reeks – en zeker ook dit album – is avontuurlijk én emotioneel. Schattig
getekende fantasy, gedreven door een verlangen naar geluk.

De wrede wensput
Willy Vandersteen, Peter Van Gucht, Standaard
ISBN: 9789002265365

Wanneer Lambik een werkende wensput ontdekt, verandert zijn leven in een paradijs.
Elk verlangen wordt realiteit. Al is er een maar. De put is vervloekt en het geluk van
de ene, blijkt miserie voor de andere.
Hoe zal Lambik hiermee omgaan? Maakt zijn geluk hem egoïstisch? Ontdek het in
deze moderne, grappige en relevante Sus & Wis.

Doet ze het of doet ze het niet?
Christophe Cazenove, Standaard
ISBN: 9789462108233

Samenleven met je zus kan best frustrerend zijn. Wanneer jij rustig in de zon ligt, wil
ze kinderachtige spelletjes spelen. En wanneer je een boeiend verhaal vertelt, denkt
ze enkel aan die ene jongen. Toch houden Marine en Wendy van elkaar.
De steeds mooier getekende reeks 'Sisters' is ontzettend vrolijk, oprecht en
herkenbaar. Een ode aan zusjesgeluk.

Een ezel zoals jij en ik
Emmanuel Guibert, Lannoo
ISBN: 9789401484800

Ariol is een blauwe ezel, maar verder is hij net als de lezers van deze strip: een vrolijk kind dat
tussen het spelen door die vreemde grote-mensen-wereld probeert te begrijpen.
Een strip over het leven van een gewoon jongetje, met alledaagse gesprekken en eenvoudige
gekkigheden. Nooit belerend, altijd grappig en zalig herkenbaar.

Goudhaantje: Beethovens jonge jaren
Mikaël Ross, Scratch
ISBN: 9789493166462

Ook Beethoven was ooit een jongetje. Op zijn zesde werd hij al een muzikaal
wonderkind genoemd. Zijn vader zag het talent, en rook het geld. Deze prachtige,
dynamische strip toont hoe jonge passie tot obsessie leidt. Hoe genialiteit niet altijd in
geluk eindigt. En hoe moeilijk het is om als kind in een volwassen wereld rond te
lopen.

Heartstopper
Alice Oseman, Van Goor
ISBN: 9789000378807

Hoe voelt het om verliefd te zijn? Wanneer weet je dat je iemand graag ziet? En valt
die andere dan ook op jou? Het zijn essentiële vragen, waar niemand een duidelijk
antwoord op heeft. Zeker Charlie niet. Hij valt op jongens en vind zijn goede vriend
Nick wel heel erg leuk. Maar Nick... had hij vorig jaar geen vriendin?
Of hoe een eenvoudig verhaal over elkaar graag zien, zoveel zeggen kan.

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 getto
Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël, Silvester
ISBN: 9789463068758

Irena leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Polen waarde Joden in getto's
moesten leven. Irena kon al dat leed niet meer aan en ging in het verzet. Ze liet
kinderen ontsnappen en gaf hoop – kleine sprankeltjes die ooit naar geluk zouden
leiden.
Hoewel het geschreven is voor jeugdige lezers, is deze strip niet voor iedereen: het
verhaal is en blijft hard. De vlotte tekeningen en de oprechte emoties houden het
echter verteerbaar. Een aangrijpende, zelfs essentiële strip.

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?

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.

Kwabbernoot gaat trouwen
Benoît Feroumont, Dupuis
ISBN: 9789031434473

Wanneer is een stripheld gelukkig? Wanneer hij avonturen beleeft? Of wanneer hij verliefd
wordt en het opwindende leven plaats maakt voor die ene persoon? Deze vraag raast door
Robbedoes' en Kwabbernoots hoofd. Wanneer een van hen gaat trouwen, komt hun
vriendschap onder druk te staan. Kunnen ze gelukkig zijn zonder elkaar of is de zin van hun
bestaan voor eeuwig veranderd?

Les Genêts
Zidrou, Dargaud
ISBN: 9789085586302

'Mooie Zomers' is een geweldige, vrolijke en zalig herkenbare reeks. In elk album ga
je mee op reis met de Faldérauts. Je ziet hoe ze groeien als gezin. Je herkent de
typische vakantiespanningen, maar ook het intens geluk dat eigen is aan hechte
families.
In dit stripverhaal komen ze terecht op een boerderij in Frankrijk. Bij twee vrouwen die
gevlucht zijn, omdat niemand hun liefde begrijpt. Kunnen ze bij de Faldérauts wel
zichzelf zijn?

Luigi
Régis Hautière, Casterman
ISBN: 9789030377061

De Eerste Wereldoorlog is voorbij. Luigi overleefde, maar alleen omdat hij vrienden
had. Zonder hen zou dat onmogelijk geweest zijn. Samen vonden ze een weg en hier
en daar zelfs wat geluk.
Na de oorlog zwijgen de wapens, maar de problemen zijn niet verdwenen. De vier
vrienden werden namelijk van elkaar gescheiden. In dit album ontdek je hoe Luigi
hemel en aarde beweegt om iedereen weer terug te vinden. Een avontuurlijke reeks
met een mooie, menselijke kern.

Mamma! Waar ben je?
Willem Ritstier, Menlu
ISBN: 9789083196428

De Afrikaanse vlaktes zijn akelig groot wanneer je niet weet waar je mama is.
Wanneer je, zoals Elly de olifant, een vlindertje volgde en zo de weg kwijtraakte.
Misschien kunnen de apen haar helpen? Of de vissen? Weten zij waar haar moeder
is?
In dit schattige, mooi getekende boekje ontdek je hoe Elly weer thuis geraakt. Een
korte maar aandoenlijke zoektocht naar geluk.

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.

Nieuw op school
Toussaint Kid, Standaard
ISBN: 9789002275869

Naar een nieuwe school gaan is moeilijk. Zeker als je, zoals Elle, niet één maar
verschillende personen in je hoofd hebt wonen. Een andere ik voor elk gevoel: een
Elle die sterk is, een Elle die nooit iets zegt…
'Haar' is een herkenbare strip. In eigentijdse tekeningen wordt er gezocht naar wat het
betekent om iemand te zijn en hoe je kan omgaan met al die verwarrende emoties.

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.

Ondanks alles
Jordi Lafebre, Standaard
ISBN: 9789462107816

Als het einde het begin is, dan is de clou bijzaak. Dan bepalen de personages en hun
emoties het verhaal. Zoals hier, waar je in het eerste hoofdstuk leest hoe Ana en
Zeno elkaar eindelijk weer zien. Na veertig jaar geheime liefde zijn ze nu echt samen.
Alles wat volgt, ging vooraf.
Een slim geschreven en romantisch verhaal over uitgesteld geluk.

Onder tussen in
Laïla Koubaa, Vrijdag
ISBN: 9789460018916

En dan komt die puberteit. Je lichaam verandert, je wordt verliefd op een jongen of
een meisje of een jongen én een meisje. Seks wordt belangrijk, maar de pil is niet
geschikt voor iedereen...
Voor wie het allemaal wat te veel wordt, is er deze strip. Zonder taboe wordt er
gesproken over hoe de vork in de steel zit. Dit keer geen verhaal over geluk, maar op
zijn minst een welkome handleiding.

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.

Paradijseiland
Jef Nys, Ballon
ISBN: 9789462101159

Niemand strandt graag op een onbewoond eiland. De zon zal er schijnen en wellicht is er
een kokosnoot, maar al bij al is het er best eenzaam. Maar niet als je Jommeke heet! De held
en zijn vrienden weten hoe ze van een akelig verlaten plaats een waar paradijs kunnen maken.
Een van de plezierigste Jommekes-albums, over hoe je overal je eigen geluk creëert.

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.

Welkom op de koninklijke academie!
Alexandre Arlène, Silvester
ISBN: 9789463068857

Iedereen heeft een eigen plekje, daar waar je echt blij bent. Voor Migali is dat de
school. Want daar kan ze haar vriendjes zien, zoals Lucille, de scarabee-prinses, en
Patje, de kikkerprins. Bovendien kan ze er op eenhoorns rijden! De ideale plaats dus
voor een spinnenprinses als Migali.
Een vlotte en guitige strip vol ondeugende grapjes.

Zwanendrifters
Dido Drachman, Scratch
ISBN: 9789493166172

Betties vader is niet zo'n leuke man. Hij zit de hele tijd in de zetel, drinkt bier en kijkt
tv. Echt gemeen is hij niet, maar toch... makkelijk heeft Bettie het niet. Ook haar
moeder is er niet meer. Ooit vertrok ze, zonder de kinderen en zonder haar man.
Hoe gaat Bettie hiermee om? Hoe vindt ze haar weg in het dorp, op school en in de
wereld? In gevoelige tekeningen toont dit dromerige verhaal Betties zoektocht naar
geluk.

