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Beste lezers             
 

 

Boeken lezen is heerlijk. Je kunt in de “echte” wereld reizen, maar ook 

(ver)dwalen in andere (al dan niet bestaande) werelden. 

 

In het advies heb ik in geval van series steeds het eerste deel geplaatst.  

 

De boeken zijn ingedeeld naar young adult en jeugd van 9-14 jaar. 

 

Je vindt verhalen over magie, fantasy, science fiction, dystopieën, en 

avonturen met toveren. 

 

 

Verhalencoach Rianne 

 

 

Als  je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.  
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.  

Albert Einstein in 1947 
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Fantasy young adult 
 

 

 Vuurpreek/ Haig, Francesco 
 
Vierhonderd jaar geleden werd de wereld getroffen door een 
ontploffing die de aarde radioactief besmet achterliet. Nu 
worden er alleen nog tweelingen geboren, een meisje en een 
jongen. De een gezond en overheersend (Alfa), de ander 
misvormd, verbannen en onderdrukt (Omega). Alleen 
verbonden door pijn en dood: sterft de een, dan sterft de ander. 
Cass is niet zichtbaar misvormd: zij is een ziener. Tot haar 
dertiende groeien zij en haar tweelingbroer Zack samen op, 
maar dan wordt ook zij verbannen. Cass wordt later door haar 
hooggeplaatste broer gevangengezet, maar weet na vijf jaar te 
ontsnappen.  
Debuut. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Hazelwoud / Albert, Melissa 
 
Alice (17) trekt met haar moeder het land door om te ontkomen 
aan oma en haar fans. Haar oma schreef 'Sprookjes uit het 
Achterland' en werd een cultfiguur. Nu is oma als kluizenaar 
verbonden aan het landgoed Hazelwoud.  
Alice probeert al ti jden een kopie van haar boek bemachtigen, 
maar dat lukt niet. 
Ze heeft als kind ooit de inhoudsopgave gezien. Eén sprookje, 
'Alice-drie-keer', fascineert haar omdat ze zelf ook Alice heet. 
Nadat haar oma is gestorven,  settelt haar moeder zich in New 
York bij een man en zijn dochter. Dan wordt haar moeder 
ontvoerd. Alice besluit  samen met Achterland-fan Ellery Finch 
naar Hazelwoud te gaan.  
Vanaf ca. 15 jaar.. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De weg naar voorgoed / Geelen, Harrie 
 
De rattenvanger heeft alle kinderen van Hamelen, en de 
poortwachter, Lidwientje, Aernout en Bertram weggevoerd. Ze 
zijn terecht gekomen in een wereld waarin mensen niet 
bestaan. Op zoek naar de weg terug naar Hamelen ontmoeten 
zij reuzen in elk formaat, vloekende kippen en venijnige 
pompoenen. Er is een monster met een trui van oneindige wol, 
een onzichtbare hofdame van Lekkere luchtjes, en een beëdigd 
stuk Zeep dat bij Rijksveiligheid werkt. 
Komen ze nog ooit thuis? 
Deel 1 van een trilogie. 
Vanaf 15 jaar. 
 

 

 

 Muse Academy en het geheim van Helikon / 
Blade, Morgan 
 
Imogen (16) krijgt een geheimzinnige uitnodiging van Muse 
Academy om er te komen studeren. Een vliegtuigticket is 
bijgesloten: de kunstschool staat op het Griekse eiland Helikon. 
Imogen besluit te gaan, zoals ook tachtig andere tieners van 
over de hele wereld, allemaal creatievelingen.  
Met acht van hen vormt zij een hechte groep. Als de school 
wordt aangevallen door gewelddadige Sirenen, beseffen ze dat 
de Griekse mythologie hier nog springlevend is.  
Imogen en haar vrienden moeten alles op alles zetten om een 
eeuwenoude mythologische voorspelling te vervullen. De negen 
opdrachten die zij moeten volbrengen vragen om 
samenwerking, vindingrijkheid en vertrouwen; iedere opdracht 
speelt in op de angst van een van hen.  
Vanaf ca. 14 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 The Iron Sisters / Banghart, Tracy 
 
Serina is geselecteerd voor de Grace-verkiezing ter gelegenheid 
van de twintigste verjaardag van de kroonprins van Viridia. Als 
ze met haar zus Nomi aankomt in het paleis in Bellaqua, wordt 
niet Serina maar de opstandige Nomi gekozen. Serina wordt 
verbannen naar de vrouwengevangenis op het eiland 
Verwoesting. Vanaf ca. 15 jaar 

 

 

 Koud als sneeuw / Showalter, Gena 
 
Everly Morrow (16) woont samen met haar tweelingzus Hartly 
en haar moeder en stiefvader in een doodgewoon stadje. Ze 
heeft geen  idee dat ze een sprookjesprinses is, tot ze ineens 
met spiegels blijkt te kunnen praten. Everly beseft dat ze dit 
geheim moet houden, en laat haar klasgenoten in de waan dat 
haar getuur in spiegels voortkomt uit i jdelheid. Dan verneemt ze 
dat ze voorbestemd is om Sneeuwwitjes grootste vijand te 
worden, de boze koningin! Everly vertrekt naar Enchantia om 
haar plek in deze wereld te vinden. Wanneer ze verliefd wordt 
op Roth Charmaine, die Prince Charming blijkt, wordt het 
allemaal nog ingewikkelder. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De nieuweling / Matharu, Taran 
 
Fletcher (15), een te vondeling gelegd weeskind, is werkzaam als 
leerling in een smederij. Hij heeft een zeldzame gave: hij kan 
demonen - mythische wezens die je helpen tijdens gevechten - 
oproepen. Fletcher vlucht als hij van een misdrijf wordt verdacht 
en belandt samen met zijn demon Ignatius op Vocans Academie. 
Jonge summoners worden daar opgeleid om hun talenten 
optimaal te gebruiken. Als burgerjongen is overleven in een 
omgeving van list, bedrog, magie en intriges niet gemakkelijk. 
De opleiding eindigt in een toernooi waar alleen de besten zich 
tot strijdmagiërs mogen kronen om te vechten tegen de 
oorlogszuchtige orks. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Iskari / Ciccarelli, Kristen 
 
In den beginne was de Oude eenzaam. Hij maakte twee 
metgezellen voor zichzelf. De eerste noemde hij Namsara. De 
tweede metgezel noemde hij Iskari. Waar Namsara blijdschap en 
liefde bracht, bracht Iskari dood en verderf. 
Asha is de dochter van de koning van Firgaard, maar zij is ook de 
Iskari; de meest gevreesde drakendoder van het land.  
Ze kan alleen ontsnappen aan een huwelijk met de commandant 
van haar vaders leger, als ze haar vader de kop van Kozu brengt, 
de draak die verantwoordelijk was voor de totale verwoesting 
van haar stad. 
Tijdens de jacht ontrafelt Asha een eeuwenoud geheim over het 
lot van de Iskari en de laatste Namsara. Met hulp van een vriend 
- de slavenjongen Torwin, die behoort aan de familie van haar 
verloofde - moet Asha achter de waarheid zien te komen... 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Spiegelgeest / Dijk, Cocky van 
 
Naast de 'Lege vallei', de sterftegrond van de Draken, staat de 
Drakenburcht. Elk jaar wordt er een Proeve gehouden. Hoewel 
op deze school geen meisjes zijn, doet Fenna een poging en 
slaagt. Ze blijkt uitzonderlijk sterk en wordt geselecteerd om 
Drakenzieler te worden.  
In de samenleving, waar Draken en mensen al honderden jaren 
in harmonie samenleven, slacht de Kring op gruwelijke wijze de 
ene na de andere Draak af en steelt hun zielen. Het verraad 
bereikt ook de Drakenburcht. Tijdens een gevaarlijk ritueel 
wordt Fenna in de val gelokt. Ze weet zich met haar geest vast te 
klampen aan de ziel van haar belager. Hoewel ze niet meer 
gered kan worden, kan ze nog wel van belang zijn voor de strijd. 
Maar de tegenstander blijkt veel sluwer dan gedacht... 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Sneeuw als as / Raasch, Sara 
 
Meira (16, wees) doet er alles aan om het koninkrijk Winter mee 
te heroveren. Jaren geleden werd het veroverd door Koninkrijk 
Lente, waar de wrede Angra heerst. Winterkoningin Hannah is 
hierbij gedood en haar medaillon, dat magie bevat, werd 
gestolen. De meeste Winterianen leven in gevangenschap. Maar 
de acht die in ballingschap leven, willen het medaillon terug en 
hun landgenoten bevrijden. Meira krijgt hierbij een belangrijke 
taak: ze kan niet alleen goed vechten, maar wordt ook ingezet 
als pion. Als ze zou trouwen met Theron, prins van het minder 
machtige koninkrijk Cordell, staan ze machtiger tegenover 
Lente. Maar wil ze dit wel? En wat betekenen haar dromen over 
de gestorven koningin en haar magie? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Een rijk in verval / Koen, Sebastiaan 
 
Als het dorp waarin de broers Dorvin en Edilion wonen, wordt 
aangevallen door Borreks, proberen ze met hun ouders te 
vluchten. Hun ouders komen om, waarna de broers worden 
ondergebracht bij een oom en tante. Als hun oom opgepakt 
wordt vanwege schulden, doodt hij een wachter, waardoor zijn 
neven en zijn vrouw gevangengenomen worden. Dorvin en 
Edilion moeten nu van hun koning meedoen aan een spel op 
leven en dood.  
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Ithana / Arentsen, Dianne 
 
Op Sondar, een continent verdeeld in Aarde, Water, Wind en 
Vuur, groeit Ithana als wees op in het kamp van Farzu, dat 
omringd is door vuur. Nieuwsgierig ontsnapt ze het kamp, 
waarna er een vreemd teken op haar hand verschijnt. Ze wordt 
betrapt door Skay. Hij belooft niks te zeggen als ze hem helpt 
met zijn geheimzinnige missie. Ze gaat mee, maar heeft 
constant het gevoel dat iets haar in de gaten houdt. Gedurende 
de reis komen er steeds meer herinneringen naar boven over 
haar afschuwelijke verleden en komt ze erachter wat er op haar 
jaagt. Sondar is in gevaar, maar is zij de sleutel tot de ondergang 
of redding?Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Als doden dromen / Hartman, Mel 
 
April Charles is een half sirene, half ripper en alsof dat al niet 
lastig genoeg is probeert ze in onze wereld te leven met haar 
twee geliefden, haar beste vriend en verschillende baantjes om 
rond te komen. Ze is l iever lui dan moe en bemoeit zich het l iefst 
nergens mee. Tot ze per ongeluk in het funerarium waar ze 
werk, het l ichaam van een vermoorde undine (waternimf) tot 
leven neuriet. Al gauw blijkt dat een aantal machtige, rijke 
mensen van het bestaan van Terr, de dromenwereld, afweten 
en er geen goede bedoelingen mee hebben. April zal aan de slag 
moeten om Terr en de wezens die daar wonen, te beschermen. 
Lukt het haar deze samenzwering te ontrafelen en, kan ze haar 
duistere kant onder controle houden nu ze haar krachten moet 
gebruiken? Gelukkig heeft ze vrienden op wie ze kan 
vertrouwen. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 The darkest star / Armentrout, Jennifer L. 
 
Meira (16, wees) doet er alles aan om het koninkrijk Winter mee 
te heroveren. Jaren geleden werd het veroverd door Koninkrijk 
Lente, waar de wrede Angra heerst. Winterkoningin Hannah is 
hierbij gedood en haar medaillon, dat magie bevat, werd 
gestolen. De meeste Winterianen leven in gevangenschap. Maar 
de acht die in ballingschap leven, willen het medaillon terug en 
hun landgenoten bevrijden. Meira krijgt hierbij een belangrijke 
taak: ze kan niet alleen goed vechten, maar wordt ook ingezet 
als pion. Als ze zou trouwen met Theron, prins van het minder 
machtige koninkrijk Cordell, staan ze machtiger tegenover 
Lente. Maar wil ze dit wel? En wat betekenen haar dromen over 
de gestorven koningin en haar magie? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De genadigen / Owen, Margaret 
 
Fie(16) behoort tot de Kraaien, de laagste Kaste,  en is 
voorbestemd hiervan leider te worden. Kraaien hebben de plicht 
pestdoden af te voeren of pestlijders uit hun lijden te verlossen. 
Fies groep wordt naar het paleis geroepen om de dode prins 
Jasimir en zijn dode lijfwacht Tavin op te halen. Jasimir en Tavin 
blijken hun eigen dood in scène te hebben gezet om aan de 
wrede koningin te ontkomen. Fie sluit met Jasimir een deal voor 
haar volk, en gaat zo de verplichting aan Jasimir en Tavin op hun 
vlucht te helpen. Met magie weet Fie hen uit handen te houden 
van achtervolgers. Vanaf 15 jaar. 

 

 

 De wrede prins / Black, Holly 
 
Nadat Jude's ouders op gruwelijke wijze vermoord worden door 
de voormalige geliefde van haar moeder, worden zij en haar 
zusjes meegenomen naar het elvenland Elfhame. Hier vechten 
zij tegen discriminatie en bedreiging door hun menselijke 
afkomst. Vooral prins Cardan drijft fl ink de spot met Jude, wat 
het begin is van een interessante relatie. Als Jude wordt 
uitgekozen om opgeleid te worden als spion, lijkt het tij te 
keren. 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Riders / Rossi, Veronica 
 
Gideon (18) volgt een opleiding tot soldaat bij het Amerikaanse 
leger. Tijdens een parachutesprong gaat zijn scherm niet open. 
Toch overleeft Gideon de val en herstelt hij bijzonder snel. De 
mysterieuze Daryn vertelt hem dat hij Oorlog is, een van de vier 
ruiters van de Apocalyps. Achtervolgd door de Horde gaan 
Gideon en Daryn op zoek naar de drie overige ruiters.  
Gideon heeft een sterke persoonlijkheid: zijn machogedrag, 
opvliegendheid en sarcasme zorgen ervoor dat het niet snel saai 
met hem wordt. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Pupil/ Kagawa, Julie 
 
Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris 
de draken bijna uitgeroeid. Maar nu neemt hun aantal weer toe 
onder de i jzeren heerschappij van Talon. 
Ember en haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst 
worden losgelaten in de mensenmaatschappij. Eén zomer lang 
mogen ze als gewone tieners van hun (relatieve) vrijheid 
genieten vóór Talon beslist over hun toekomst. Ze vermaken 
zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar vooral de 
opstandige Ember wordt in de gaten gehouden. Een van haar 
nieuwe vrienden is Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in 
haar buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat Garret is opgevoed met 
maar één doel: hij moet draken die zich verborgen houden 
tussen de mensen opsporen en vernietigen... 
Vanaf 15 jaar. 

 
  

 

 



 

13 

 
 

Fantasy young adult 
 

 

 Stad van beenderen/ Clare, Cassandra 
 
Clary (15) is in een club getuige van een moord. Drie 
getatoeëerde jongeren met vreemde wapens vermoorden 
een andere jongen. Het vreemde is dat de vermoorde 
jongen in het niets verdwijnt en dat zij de enige is die de 
drie geheimzinnige jongeren kan zien.  
De jongeren zijn net zo verbaasd als Clary . Ze vertellen 
haar dat ze schaduwjagers zijn: het is hun taak om 
demonen op aarde te vermoorden en mensen te 
beschermen.  
Dan verdwijnt Clary’s moeder en wordt zijzelf bijna 
vermoord door een demon. Samen met Jace, een van de 
schaduwjagers, ontdekt ze de waarheid over haar 
verleden en een verschrikkelijk gevaar dat de aarde en de 
wereld van de Schaduwjagers bedreigt. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Rebel in de woestijn / Hamilton, Alwyn 
 
Amani wil naar Izman, een stad in de woestijn. Ze kan beter 
omgaan met pistolen dan menige jongen. Vermomd doet ze 
mee aan een schietwedstrijd. Als ontdekt wordt dat ze een 
meisje is, moet ze vluchten. Samen met Jin vertrekt ze op een 
reis vol magie en gevaar. Gaandeweg ontdekt Amani dat ze een 
belangrijk geheim in zich draagt... 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Vechten voor de waarheid / Baldacci, David 
 
Wat zou ji j doen als je ontdekte dat alles waar je ooit in 
geloofde niet waar was?  
Vega Jane woont in een armoedig dorp, omringd door 
moeras. Wie dat moeras ingaat, kan het niet navertellen. 
Tot een goede vriend van Jane in het moeras verdwijnt. Hij 
laat een kaart voor Vega achter van een andere wereld, 
een wereld vol onbekende wezens. Een wereld waarin 
Vega wellicht een beter leven wacht dan dat van een 
Finisher in de Fabriek. Ze gaat op zoek naar de waarheid - 
over de haar nu bekende wereld, haar familie en zichzelf. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Op de grens / Andrews, Ilona 
 
Rose woont met haar broertjes George en Jack in de Grens, de 
dunne reep land die de scheidslijn vormt tussen onze Broze 
wereld, waarin magie niet bestaat, en het Zonderling, een 
wereld waarin magie juist alles bepaalt. Ze reist- net als de 
meeste buren - elke dag naar haar werk in het Broze. Zwart 
betaald, want als Grenzer heeft ze wel magie maar geen 
papieren.  
Dan worden Rose en de andere Grenzers geconfronteerd met 
naar magie hongerende monsters vanuit het Zonderling. En 
vindt ze op een dag de belachelijk arrogante graaf Declan 
Camarine voor haar huis. Al snel blijkt dat Declans aanwezigheid 
niet helemaal toevallig samenvalt met de monsterlijke invasie.  
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Ik ben nummer vier / Lore, Pittacus 
 
John Smith (15) is afkomstig van de planeet Loriën. Hij is een van 
de negen Loriërs met Erfgaven die gevlucht zijn naar de Aarde, 
omdat de Mogadoren al het leven op Loriën hebben 
weggevaagd.  
Drie van de negen Loriërs zijn al vermoord door de Mogadoren, 
John is nummer vier. Dit heeft tot gevog dat John en Henri 
constant verhuizen. In Ohio wordt John verliefd op Sarah en 
vindt zijn eerste vriend ooit: Sam. Zijn Erfgaven ontwikkelen 
zich, zoals vuurbestendigheid. De Mogadoren zitten hen op de 
hielen en John moet vechten voor zijn leven en de mensen die 
hem lief zijn.  
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Koninginnen / Blake, Kendare 
 
In Fennbirn is een drieling (6) van elkaar gescheiden. Elke zus zal 
in een ander deel van het land worden opgeleid tot koningin. Na 
hun zestiende verjaardag begint de strijd om de troon en slechts 
één kan overleven.  
Katharine - fragiel en onzeker – groeit op bij de regerende partij 
van gifmengers. Ze kunnen vergif innemen zonder te sterven, 
maar Katharines gave is zwak.  
Arsinoe - wild en ontembaar - groeit op tussen de naturalisten, 
die de natuur manipuleren. Maar Arsinoe’s gave komt niet op en 
de naturalisten kijken op haar neer.  
Mirabella groeit op tussen de elementalisten en is als enige 
sterk met haar macht over de elementen.  
Wie zal winnen? 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De Paladijnse voorspelling / Frost, Mark 
 
Will West heeft van zijn ouders altijd gehoord dat zijn cijfers 
gemiddeld moeten zijn en dat hij ti jdens de gymlessen niet mag 
opvallen. Dan maakt hij een foutje en haalt per ongeluk het 
hoogste cijfer op een landelijk examen.  
Hij wordt gerekruteerd voor een exclusieve en mysterieuze 
particuliere school.  
Tegelijkertijd krijgt Will in de gaten dat hij gevolgd wordt door 
mannen met donkere hoeden in zwarte auto's . Ze blijken een 
ernstige bedreiging voor zijn familie te vormen. Will heeft geen 
andere keus dan te vluchten naar het Centrum, waar hij leert 
omgaan met zijn verborgen talenten. En fysieke en mentale 
prestaties trainen die voor een gewone sterveling niet mogelijk 
zijn. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 De opdracht / Frey, James 
 
Op twaalf verschillende plekken op de wereld vindt een 
meteorietinslag plaats: Endgame is begonnen.  
Twaalf Spelers, tussen de 13 en 20 jaar, zijn vertegenwoordigers 
van  twaalf geheime bloedlijnen. Ze spelen voor de overleving 
van hun bloedlijn. De bloedlijnen van de verliezers zullen 
sterven.  
De Spelers zijn door jarenlange training geroutineerde 
moordenaars en puzzelaars. De meesten zijn meedogenloos, 
berekenend, sterk en behendig.  
Je kunt als lezer zelf online meespelen met Endgame 
(ontwikkeld door Google's Niantic Labs). 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 De alchemist / Scott, Michael 
 
De tweeling Josh en Sophie (15) raakt verzeild in een magische 
strijd tussen goed en kwaad als ze getuige zijn van een 
krachtmeting tussen de onsterfelijke alchemist Nicolas Flamel 
en zijn aartsvijand John Dee. Ze ontsnappen met een deel van 
de oeroude Codex: een boek dat de wereld kan vernietigen. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Ontworteld/ Novik, Naomi 
 
Agnieszka woont met haar familie in een dorpje in de vallei vlak 
bij het magische Woud waar niemand ooit onbeschadigd uit 
komt. De bevolking wordt beschermd door een slecht 
gehumeurde tovenaar - Draak - maar een zeventienjarig meisje 
moet hem daarvoor steeds tien lange jaren dienen. Dit keer valt 
zijn keuze op Agnieszka. Ondanks haar moeizame relatie met de 
onsterfelijke Draak ontstaat er een vriendschap tussen hen. De 
twee bundelen hun toverkracht tegen het kwaad in het Woud 
dat dorpen opslokt, mensen ontvoert en verandert in willoze, 
lege omhulsels onder de dikke schors van gigantische 
hartbomen. 
Vanaf 15 jaar. 
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Fantasy young adult 
 

 

 Geestesoog / Dashner, James 
 
Gamer en hacker Michael brengt meer tijd door in de virtuele 
wereld (VirtNet) dan in de werkelijke wereld. Toezichthouders 
van VirtNet ontdekken een speler (Kaine), die andere spelers 
gijzelt binnen die virtuele wereld en hen hersendood laat 
terugkeren in de echte wereld. Omdat hackers het beste kunnen 
worden opgespoord door andere hackers, wordt Michael 
gevraagd om cyberterrorist Kaine, het gevaarlijkste personage 
dat er in de virtuele wereld te bedenken valt, op te sporen en te 
verslaan. Michael neemt de uitdaging aan. Hij wordt bijgestaan 
door twee virtuele vrienden. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Water en vuur / Scott, Victoria 
 
Op een dag wordt Tella (16) uitgenodigd om mee te doen aan de 
Zwavelloop. De prijs is een medicijn voor één persoon. Tella’s 
broer is doodziek.  
Tijdens de race met honderden deelnemers, krijgt Tella hulp van 
haar Pandora, een door een schepper gecreëerd wezen met 
bijzondere gaven. Ze sluit bondgenootschappen met 
mededeelnemers. Maar iedereen wil winnen, dus wie is te 
vertrouwen? Als ze dan ook nog verliefd wordt op Guy... 
Vanaf 14 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Vechten voor je leven / Mull, Brandon 
 
Vier kinderen, uit verschillende delen van Erdas, krijgen een 
totemdier. Dat gebeurt tijdens een speciale ceremonie voor alle 
kinderen die elf jaar zijn geworden. Lang niet alle kinderen 
krijgen een totemdier. En als ze er wel een kregen, kunnen veel 
kinderen  hun totemdier nog niet oproepen, maar Conor, Abeke, 
Meilin en Rollan wel. De dieren geven hen speciale krachten. 
Samen met een valk, wolf, panda en luipaard moeten zij een 
oorlog in Erdas zien te stoppen. En dat terwijl ze hun totemdier 
nog niet goed kennen... 
Vanaf 10 jaar. 
 

 

 

 De bliksemdief / Riordan, Rick 
 
Percy (12, ik-persoon) heeft een goede band met de leraar 
klassieke talen van zijn huidige school, meneer Brunner. Als 
Percy zijn vriend Grover en meneer Brunner afluistert, komt hij 
erachter dat hij een halfgod is, de zoon van Poseidon. Met veel 
moeite en hulp van Grover en zijn moeder komt Percy terecht 
bij de school voor halfbloeden. Daar blijkt dat Grover een sater 
is en meneer Brunner een centaur, genaamd Chiron. Percy hoort 
van Chiron dat Zeus, Poseidon en Hades ruzie hebben. Hij krijgt 
zijn eerste queeste om een oorlog tussen de goden te 
voorkomen. Eerste deel uit de vijfdelige serie ‘Percy Jackson en 
de Olympiërs’*.Vanaf ca. 11 jaar.. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 De metamorfose / Brandis, Katja 
 
Carag is opgegroeid als poema, maar kan zich veranderen in een 
mens. Rond zijn dertiende verlaat hij zijn ouders en zusje omdat 
hij l iever in de mensenwereld wil leven. Daar ontdekt hij dat er 
meer transformeerders zijn, onder wie de geheimzinnige 
Andrew Milling. Die lzorgt ervoor dat Carag op een internaat 
voor transformeerders terecht komt, waar hij leert hoe hij zich 
in de mensenwereld kan handhaven. Milling wil dat Carag hem 
helpt bij het uitvoeren van een boosaardig plan tegen de 
mensenwereld.  
Vanaf 10 jaar. 
 

 

 

 Er hangt een geheim in de lucht / Ruhe, Anna 
 
In het nieuwe huis Lucie(13) – dat heel oud is – ruikt het 
vreemd. Samen met haar leuke buurjongen Mats en haar 5-
jarige broertje Benno gaat ze op onderzoek uit. Ze ontdekken 
verborgen bergplaatsen en vinden het gedrag van de tuinman 
vreemd. Als ze eindelijk het geheim hebben ontdekt, begint het 
avontuur pas goed. En heeft ook Mats een geheim?   
Vanaf ca. 10 jaar.. 

 
  

 

 



 

21 

 
 

Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Het magische receptenboek van Bakkerij Bliss / 
Littlewood, Kathryn 
 
Roos’ ouders hebben een magische bakkerij. Ze bakken koekjes 
en taarten met zeer bijzondere eigenschappen. Daarvoor 
hebben ze een magisch kookboek en veel hulp van Roos. Broers 
Tijm en Dille hebben geen interesse in de bakkerij en zusje 
Leintje is nog klein. Wanneer hun ouders een ander dorpje 
moeten 'redden' met hun magische baksels, krijgt Roos de 
sleutel van de kamer waar het kookboek wordt bewaard. De 
deur mag alleen in noodgevallen open. Dan verschijnt een 
onbekende tante Lil ian. Om indruk te maken gaan Roos en haar 
broers de verboden kamer in om te experimenteren met de 
recepten. Het loopt volledig uit de hand en Dille geeft de sleutel 
aan tante Lilian. Maar is zij wel te vertrouwen?Vanaf 10 jaar. 
 

 

 

 Ottilie en de drochtenjagers / Williams, 
Rhiannon 
 
Ottilie en haar broertje Walt wonen in een Moerashol in het 
Brakkenmoeras. Om haar broertje te bevrijden moet ze de 
geheime wereld van de drochtenjagers binnendringen en hun 
geheim ontrafelen. Daartoe moet Ottilie zich voordoen als 
jongen. Zal het haar lukken Walt veilig terug te brengen? Eerste 
deel van een trilogie. 
Vanaf 9 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Hart van inkt / Funke, Cornelia 
 
Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar vader Mo. 
Toch wil Mo nooit voorlezen, niet meer sinds Meggies moeder is 
verdwenen. Dan klopt er op een nacht een vreemde figuur bij 
hen aan. Hij waarschuwt hen voor een schurk die achter Mo aan 
zit, en achter een bijzonder boek dat Mo in handen heeft: Hart 
van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet Mo 
Meggie wel zijn grote geheim vertellen en uitleggen waarom hij 
nooit wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de 
vlucht, en dat is het begin van een groot avontuur. 
Vanaf 12 jaar. 

 

 

 Het oneindige verhaal / Ende, Michael 
 
Bastiaan Balthazar Boeckx is een dik, angstig en eenzaam 
jongetje. Zijn moeder is gestorven en zijn vader heeft geen tijd 
voor hem. Op school wordt hij door iedereen gepest.  
Op een dag- als hij achterna wordt gezeten door klasgenoten-
vlucht hij een stoffig boekwinkeltje binnen. Hij pikt daar een 
boek en verstopt zich op de zolder van zijn school om het te 
lezen.  
In het verhaal komt hij in contact met Fantásië, een land waar 
alles mogelijk is. Hij leert er zijn angsten en onzekerheden te 
overwinnen en zichzelf en anderen te accepteren. 
Vanaf 12 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Luchtpiraten / Walker, Dan 
 
Zoya Delarose wordt door luchtpiraten 'gestolen' uit het 
weeshuis waar ze woont.  Zoya ontdekt aan boord van het 
luchtschip The Dragonfly een wereld van meteorietstormen, 
zwaardgevechten, nachtelijke overvallen, drijvende eilanden en 
de lang verloren schat waar iedereen op uit is. Ze wil eerst 
ontsnappen maar dat mislukt. Een levensgevaarlijke vijand 
houdt Zoya in de gaten. Toch vindt ze de kracht om haar angsten 
onder ogen te zien en de sleutel van haar lot te vinden. 
Vanaf 10 jaar. 
 

 

 

 De tovenaars van Ooit/ Cowell, Cressida 
 
De donkere, geheimzinnige wouden van de Britse eilanden 
zaten lang geleden vol duistere magie. Krijgers van overzee 
roeiden alle heksen uit, maar keerden zich ook tegen de goede 
Magiërs. Sindsdien zijn de twee volken gezworen vijanden.  
Xar (13) heeft tot zijn verdriet nog geen magische krachten. 
Daarom besluit hij in het dichte woud een heks te vangen zodat 
hij zijn vader kan bewijzen waartoe hij in staat is. In het woud 
ontmoet hij Wens, een meisje van het vijandelijke kamp, 
dochter van de ijzige koningin van de Krijgers. Als haar 
verboden, magische zwaard iets duisters raakt, ontdekken ze 
dat het kwaad nog steeds bestaat... 
Vanaf 10 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Drakendal / Thomas, Scarlett 
 
Wanneer de opa van Fee (12,) overlijdt, erft zij zijn bibliotheek 
met 499 magische boeken. Haar vader verkoopt de bibliotheek 
echter meteen aan een Diberi, een boekverbrander, die met de 
bibliotheek veel macht kan verwerven.  
Alleen het vijfhonderdste boek weet Fee in handen te krijgen, en 
voor haar blijkt het als sleutel naar de magische bovenwereld te 
werken. Met behulp van een magische troeven en nieuwe 
vrienden, gaat ze tot het uiterste om alle boeken terug te 
krijgen. 
Vanaf 11 jaar. 

 

 

 Het levende boek / Olmen, Peter van 
 
Odessa is twaalf als zij Scribopolis ontdekt. In Scribopolis wonen 
alleen beroemde schrijvers. En iedereen houdt er van boeken. 
Odessa hoopt hier haar vader, die ze nooit heeft gekend, te 
vinden. Maar het is een roerige tijd. De afvallige schrijver 
Mabarak wil koste wat kost het magische boek Boekus in 
handen krijgen. Want wat in Boekus wordt geschreven, zal echt 
gebeuren. De inwoners van Scribopolis doen er alles aan dat 
Mabarak Boekus niet in handen krijgt. Het l ijkt erop dat de 
zoektocht van de inwoners van Scribopolis naar Boekus, en de 
zoektocht van Odessa naar haar vader met elkaar verbonden 
zijn... 
Vanaf 12 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Gebroken hemel / Smolders, Karel 
 
Mack is verliefd op klasgenote Lisa, maar het verhaal gaat dat 
haar tante zich bezighoudt met voodoo. Als hij haar ontmoet, is 
dat juist op het moment dat een parallelle Spiegelwereld in 
botsing komt met de aarde. De aarde wordt overstroomd door 
kabouters, zombies, draken en andere vreemde wezens die het 
einde van de wereld kunnen betekenen. Samen gaan Mack en 
Lisa op zoek zodat de poort naar de Spiegelwereld weer 
gesloten kan worden. 
Vanaf 12 jaar. 

 

 

 De Tunnels / Eggers, Dave 
 
Gran Bloempjes (12)  moet met zijn ouders  en zusje Maisie naar 
Carrousel verhuizen. Zijn vader is hoopt daar werk te vinden. Ze 
komen in een huis dat voor een deel scheef staat. En onder de 
grond rommelt het behoorlijk, waardoor sommige huizen en 
een deel van de school in een gat verdwijnen.  
Met zijn klasgenote Catalina Catalan gaat Gran naar de 
ondergrondse wereld. Daar gaan ze de strijd aan tegen de 
Holtes, die de aarde met tunnels ondergraven. 
Vanaf 10 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Hotel de laatste kans / Thornton, Nicki 
 
Fien ziet achter de kliko wel tachtig muizen zitten. En ze kunnen 
praten! Steeds vaker zijn er muizen in de buurt die haar 
aanwijzingen geven. Hierdoor wint Fien een reis met haar 
familie naar Amerika en gaat ze met meester Wiebe door naar 
Peru. Bij de indianen in de jungle leert ze veel over hun manier 
van leven. 
Vanaf 9 jaar. 
 
 

 

 

 Morrigan Crow en het Wondergenootschap / 
Townsend, Jessica 
 
Morrigan Crow (bijna 11) werd geboren op Avondstond en is 
daarom een ‘vervloekt’ kind. Alles wat misgaat in haar 
omgeving: het is allemaal haar schuld. Ze zal dood gaan op haar 
11e verjaardag. Maar als de in zwarte rook en schaduwen 
gehulde honden en jagers op paarden haar komen halen, wordt 
Morrigan gered door de Jupiter Noord. Hij neemt haar mee naar 
Nevermoor, een magische stad. Om in Nevermoor te blijven 
moet Morrigan een wedstrijd winnen: slagen voor vier moeilijke 
opdrachten én haar talent tonen. Maar ze heeft toch helemaal 
geen talent? 
Vanaf 10 jaar. 
Debuut. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Verdermeer / Mafi, Tahereh 
 
Alice Alexis Koningsdauw(12) groeit op in Ferenwoud, waar alles 
om kleur draait. Ze is geboren zonder pigment in haar huid en 
haar. Haar vader verdween drie jaar geleden,  iets waar Alice 
niets van begrijpt. Dan duikt pestkop Olivier op, die Alice 
meeneemt op reis naar het mysterieuze Verdermeer. Samen 
met Olivier beleeft Alice vreemde avonturen. Zal ze haar vader 
vinden? 
Vanaf 12 jaar. 

 

 

 De schaduwen van Radovar / Morshuis, 
Marloes 
 
Jona (14) woont sinds een paar jaar met haar familie in 
Sterrenlicht, een van de enorme hoogbouw-wooncomplexen 
van Radovar. Bewoners van Sterrenlicht mogen niet zonder 
toestemming het gebouw te verlaten.  
Behalve een aantal afgepaste en verplichte wekelijkse uurtjes 
parkbezoek speelt hun hele leven zich binnen af: werk, school, 
winkelen en recreatie. Wie hard werkt en in het gareel loopt, 
scoort veel punten en klimt ook letterlijk naar boven.  
Jona mist de vrijheid die ze nog kent van het vroegere dorpse 
leven. Als oma 75 jaar wordt, dreigt ze te moeten verhuizen 
naar een speciaal ‘plusgebouw’ voor ouderen.  
Jona gaat ongezien naar buiten en ontmoet Kilian. Hij opent 
haar ogen voor de werkelijkheid achter de façades van Radovar. 
Vanaf 12 jaar. 
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Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Podkin Eenoor / Larwood, Kieran 
 
Een rondtrekkende oude konijnenbard vertelt aan de 
nieuwsgierige kinderen van een konijnenburcht over de  jonge 
troonopvolger Podkin. Na een aanval van de verschrikkelijke 
Goroms kan Podkin, samen met zijn oudere zus en kleine 
broertje, maar net op tijd uit de burcht wegvluchten. Hij krijgt 
de magische dolk Sterrenklauw mee die hem kan helpen in de 
strijd tegen deze wrede vijanden. Wie zijn deze Goroms eigenlijk 
en zal Podkin ze ooit kunnen verslaan? 
Vanaf 9 jaar. 

 

 

 Christopher Plum en het zwaard der wanhoop 
/ Geraeds, Tamara 
 
Christopher Plum (12) wordt op school gepest en is allesbehalve 
dapper. Dat verandert als hij in een tunnel onder zijn huis een 
zwaard vindt. Een mysterieuze stem geeft hem de opdracht het 
zwaard in veiligheid te brengen.  
De magische krachten van het zwaard helpen Christopher tegen 
zijn pestkoppen. Er blijken nog twee bandieten op zoek naar het 
zwaard dat Excalibur van koning Arthur blijkt te zijn. Christopher 
hoeft niet alleen de opdracht uit te voeren, Beth en Vito helpen 
hem. 
Vanaf ca. 10 jaar. 

  

 

 



 

29 

 

Boeken van 9-14 jaar 
 

 

 Bram en het zoldermysterie / Reefs, Michael 
 
Bram (10), zijn ouders en zusje Lotte wonen tijdelijk in het grote 
landhuis van opa en oma. Als Bram en Lotte alleen thuis zijn, 
hoort Bram vreemde geluiden op zolder. Het blijken de 
Zolderschimmen die via dozen van zolder naar zolder reizen. 
Lotte wordt door hen ontvoerd.  
Gelukkig kan Bram ook via dozen reizen. Als hij  voorwerpen uit 
verre landen haalt voor de Zolderschimmen, krijgt hij Lotte 
terug.  
Via QR-codes in het verhaal die je met je smartphone scant, krijg 
je meer achtergrondinformatie over de landen en steden die 
Bram bezoekt.  
Vanaf 9 jaar. 

 

 

 Falco en de gestolen stympha’s / Pool, Nienke 
 
Falco en Tycho zijn vogeljongens en beste vrienden. Ze wonen in 
de moerassen van het Oosten en zijn onafscheidelijk van hun 
Stympha’s . Moordzuchtige vogels die hen beschermen en 
helpen, maar levensgevaarlijk zijn voor vreemden.  
Na de brand in Concordia veranderen de Alkeiden in wrede 
tirannen. Zij stelen de Stympha’s en nemen mensen gevangen. 
Falco en Tycho willen de vogels te bevrijden. Ze ontmoeten 
onderweg nieuwe vrienden, maar is iedereen te vertrouwen? 
Vanaf ca. 10 jaar. 

 
 
  

 

 



 

30 

 

DVD-video 
 

 

 Miss Peregrines home for peculiar children  
 

Jake (16) woont in Florida en hoorde als klein jongetje van zijn 
opa altijd verhalen over diens jeugd in een weeshuis in Wales 
met kinderen die heel bijzondere gaven hadden, zoals zweven of 
vuur maken met hun handen.  
Wanneer opa een gruwelijke dood sterft, gaat Jake op zoek naar 
het kindertehuis. Via een gat in de tijd komt hij terecht bij Miss 
Peregrine en haar vreemde kinderen. Hij wordt verliefd op 
Emma, maar alle bewoners van het huis worden bedreigd door 
dodelijke monsters. 
Gebaseerd op de young adult-roman* van Ransom Riggs. 

 

 

 The 10th Kingdom  
 
Een serveerster in New York komt via een toverspiegel in 
contact met een wereld vol trollen en bizarre wezens.  
Miniserie. 
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DVD-video 
 

 

 The Shannara Chronicles  
 

Elvenprinses Amberle, half-mens/ half-elf Wil en de dief Eretria 
gaan op pad om de de wereld te redden van demonen die uit 
hun jarenlange gevangenschap vrijkomen. 
Inmiddels 3 seizoenen. 

 

 

 Warcraft: the beginning  
 
Draenor, het land van de gevaarlijke en gewelddadige Orks is 
vernietigd, daarom maken ze een portaal naar het koninkrijk 
Azeroth, waar mensen wonen. Er breekt een grote oorlog uit, 
waarbij de mens Anduin Lothar en de Ork Duraton tegenover 
elkaar komen te staan. 
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DVD-video 
 

 

 Game of thrones 
 
In het middeleeuwse rijk Westeros waarin jarenlange zomers 
afwisselen met even lange ijskoude winters vechten zeven 
families om de macht. De noordgrens van het rijk wordt door 
een enorme ijsmuur beschermd tegen duistere krachten. In de 
hoofdstad in het zuiden stelt koning Ned als zijn rechterhand 
ridder Eddard Stark aan, van het oude trouwe geslacht van de 
Starks. 
Gebaseerd op de boekenserie van George R.R. Martin 
(uitgebracht als 'Een lied van vuur en ijs'). 

 

 

 De kronieken van Narnia  
 
Peter, Susan, Edmund en Lucy die halverwege de Tweede 
Wereldoorlog verhuizen naar het platteland. In hun 
nieuwe huis ontdekken ze een oude klerenkast die 
toegang biedt tot het magische land Narnia. Hier beleven 
ze wonderbaarlijke avonturen in een wereld vol koningen, 
heksen, draken en monsters. 
Gebaseerd op de boeken van C.S. Lewis. 
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DVD-video 
 

 

 Percy Jackson & the lightning thief 
 
New York.  Percy Jackson blijkt een halfgod te zijn: zijn moeder is 
een mens, zijn vader de zeegod Poseidon. 
Als de bliksemschicht van oppergod Zeus wordt gestolen, dreigt 
er een oorlog uit te breken tussen de goden. Percy moet samen 
met zijn vrienden het wapen opsporen om zo de ondergang van 
de wereld te voorkomen.  
Het verhaal is gebaseerd op de boeken van Rick Riordan. 

 

 

 Hogfather 
 
Suzan, de halfmenselijke dochter van de Dood, is op vakantie in 
de Schijfwereld waar ze gouvernante is van twee jonge 
kinderen. De kinderen kijken uit naar de Hogfather die tijdens 
het midwinterfeest cadeautjes komt brengen, alleen aan 
kinderen die in hem geloven. Maar de Hogfather is ontvoerd 
door de Accountants, de bewakers van de logica die er alles aan 
doen om de mensen weer het pad van de logica te laten 
bewandelen. Met de hulp van de Dood start Suzan een 
fantastische reddingsoperatie want als het geloof in de 
Hogfather verdwijnt, komt de zon niet meer op.  

  

 

 



 

34 

 

DVD-video 
 

 

 I am number four 
 
John Smith (15) is een van de negen vluchtelingen van de 
planeet Lorien, die op aarde een schuilplaats hebben gevonden. 
Buitenaardse wezens proberen hen een voor een te doden. John 
is nummer vier op hun lijst.  
Gebaseerd op het boek* van Pittacus Lore. 
 
 
 
 

 

 

 Snow White and the Huntsman 
 
Sneeuwwitje ontsnapt aan haar kwaadaardige stiefmoeder en 
vlucht in een donker en betoverd bos. Daar krijgt ze hulp van de 
dwergen. Haar stiefmoeder stuurt een jager op haar af om haar 
te vermoorden maar de jager wordt haar beschermheer en 
samen trekken zij ten strijde om het rijk te heroveren. 
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DVD-video 
 

 

 The Hobbit 
 
Het rustige leventje van hobbit Bilbo, de oom van de latere 
Frodo, wordt verstoord met de komst van tovenaar Gandalf en 
dertien dwergen die terug willen naar hun rijk rond de Eenzame 
Berg waar ze wreed werden verdreven door een draak.  
Bilbo gaat mee en stort zich in een avontuur met trollen, elfen 
en monsters. 
Verfilming van het boek van J.R.R. Tolkien, getiteld ‘The Hobbit: 
or There and back again', dat hij in 1937 schreef voor kinderen, 
de voorloper van 'The lord of the rings'.  
 

 

 

 The fellowship of the ring 
(deel 1 van The Lord of the Rings) 
 
Als de hobbit Frodo in het bezit komt van een bijzondere 
ring moet hij een lange tocht maken om de ring te kunnen 
vernietigen, zodat hij niet in handen valt van Sauron die 
met deze ring iedereen tot slaaf kan maken. 
Gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. 
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DVD-video 
 

 

 Harry Potter and the philosopher’s  stone 
 
Harry Potter woont bij zijn oom en tante, en dikke neef Dirk. 
Op zijn dertiende verjaardag komt er een brief voor hem binnen 
van Hogwarts, de toverschool. Maar zijn oom en tante doen er 
alles aan dat hij daar niet naar toegaat. 
Perkamentus en zijn vrienden sporen Harry op, nemen hem mee 
naar Hogwarts waar hij aan een magische opleiding begint. 
En misschien moet hij het wel opnemen tegen de meest 
gevreesde magiër Voldemort. 

 

 

 The Golden Compass 
 
In een wereld die l i jkt op die van ons, maar er met zijn 
fantastische, magische en sprookjesachtige elementen ook 
in vele opzichten van verschilt speelt dit verhaal.  
Lyra (12) is opgegroeid op de universteitscampus van 
Oxford zonder haar ware identiteit te kennen. Als zij op 
onderzoek uitgaat na de verdwijning van haar vriendje 
Roger, ontdekt ze het vreselijke lot dat kinderen treft die 
in haar naaste omgeving op geheimzinnige wijze 
verdwijnen. Tijdens haar speurtocht, die leidt naar de 
poolstreek in het hoge Noorden, leert zij gebruik te maken 
van de alethiometer. Dit is een soort kompas waarvan de 
dunne wijzer van symbool naar symbool springt, waardoor 
zij de loop van gebeurtenissen kan 'lezen'.  
Gebaseerd op de boeken van Philip Pullman. 
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