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Beste lezer, 

We zijn verhuisd! Half augustus pakten we alles in en trokken we naar het centrum 
van Brussel, naar een mooie en lichtrijke werkplek. Ons nieuw adres is Broekstraat 
49-53, 1000 Brussel. Je bent er zeker en vast benieuwd naar. Momenteel kan je ons 
niet bezoeken, maar na het Corona-tijdperk nodigen we iedereen zeker en vast uit. 
Dan heten we je van harte welkom!  
 
 

 

 

 

 
 

KJV 

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2020-2021 (KJV) gaat van start. Vele 
duizenden kinderen doen jaarlijks mee en kiezen uit de 8 genomineerde boeken het 
mooiste boek binnen hun leeftijdscategorie. 
Meer informatie vind je op de website van de KJV. 
Luisterpunt zorgt voor de boeken in een aangepast leesformaat. Ze zijn te verkrijgen 
in Daisy, in groteletterdruk (Arial 22pt) en op vraag ook in braille. Aarzel niet, doe 
mee en vraag vlug de boeken aan! 

https://www.kjv.be/
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Boeken uit Nederland 

Vlaanderen en Nederland wisselen Daisy-boeken uit. Zo komen er duizenden 
boeken, die in Nederland zijn ingelezen, in onze collectie. Je herkent ze aan het 
boeknummer. Deze boeken hebben een 300.0000-nummer. We kunnen moeilijk alle 
titels opsommen, daarvoor zijn het er veel te veel. Enkel de meest recente komen 
hier aan bod. Binnenkort kan je ze allemaal ontdekken in onze online-catalogus.  

Keuzelijsten. 

Er zijn nieuwe keuzelijsten beschikbaar. Elke lijst bevat een selectie van 100 boeken.  
Ze zijn ingedeeld per leeftijd: van 3-5 jaar, van 6-8 jaar, van 9-11 jaar en van 12-14 
jaar, en zijn zowel beschikbaar voor Daisy-boeken als voor brailleboeken. Ze zijn 
gratis verkrijgbaar via e-mail, in Daisy en in braille. In gedrukte vorm kosten ze € 3 
per lijst. Wil je een of meerdere lijsten, stuur dan een e-mail naar  
info@luisterpuntbibliotheek.be of bel ons op het nummer 02 423 04 11. 

De Anderslezen-app. 

Ken je Sid en Laura? Zij vertellen en tonen op welke manier ze onze boeken lezen. 
Je kan de filmpjes (2 korte of een iets langere) bekijken op ons YouTube-kanaal en 
op ikhaatlezen.be, misschien is het tof om eens samen met je klasgenoten te kijken, 
zo zien zij hoe jij boeken leest … 

 

  

https://daisybraille.bibliotheek.be/
mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hwfxcaHp_oiIE2yZXK8Cj8PPLYfdX_L
https://www.ikhaatlezen.be/nl/kids/welkom
https://www.youtube.com/watch?v=F6B5r_sHzYA
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Nieuwe boeken. 

Daisy-boeken. 

Van 3-5 jaar. 

Deborah Marcero. 
Met Roos op reis. 
Prentenboeken. 
Roos wil voor het kringgesprek op school iets nieuws ontdekken om over te vertellen. 
Want Roos wil het allerliefst ontdekkingsreiziger worden. Maar waar en hoe vind je 
iets onbekends? Roos besluit eerst een landkaart te tekenen. En dan nog een, en 
nog een. 
Speelduur: 0:09. Boeknummer: 28630. 
 

Arnold Hovart. 
Kapper Tom. 
Prentenboeken. 
Ingelezen door de auteur. Als kapper Tom zijn oude soepkom bestudeert, krijgt hij 
een geweldig idee. Zijn ‘coupe à la kom’ is een enorm succes, totdat Tom zijn kom 
kapot laat vallen. Misschien heeft buurvrouw Kaat nog wat bruikbare spulletjes in 
haar antiekwinkel? 
Speelduur: 0:08. Boeknummer: 28749. 
 
Rindert Kromhout. 
Mevrouw Wervelwind. 
Prentenboeken. 
In het kleine dorp gaat alles jaar in jaar uit hetzelfde. Tot er op een dag een vreemde 
auto het dorp binnenrijdt. Mevrouw Wervelwind stapt uit en zet het dorpsleven op zijn 
kop! Een frisse wind doet wonderen… 
Speelduur: 0:12. Boeknummer: 301615. 

* 

Van 6-8 jaar. 

Thea Stilton. 
De pioenenkoningin : bestemming : China. 
Avonturenverhalen. 
De Thea Sisters reizen naar China. Daar ontmoeten ze oma Xiu Yuan, die een 
prachtige Chinese tuin heeft. Maar 's nachts hoort ze angstaanjagend gejank en de 
volgende dag blijken er diepe gaten in haar tuin te zitten. De Thea Sisters gaan op 
onderzoek uit! 
Speelduur: 2:26. Boeknummer: 28535. 
 
Marc De Bel. 
Prinses Stekelbees en het stekelbeest. 
Avonturenverhalen. 
Spikkel zou graag meespelen in het toneelstuk waarin haar vriendje Spekkie een 
stoere ridder speelt die het monster Blubberoog verslaat. Maar dat mag niet van haar 
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mama. Ze maakt dan maar mee veel jam van de bessen die haar ouders zijn gaan 
plukken. 
Speelduur: 0:44. Boeknummer: 28545. 
 
Riet Wille. 
Sprookjes met de kleur van henna : uit Bulgarije, Marokko en Turkije. 
Sprookjes. 
Een houthakker blijft in bed liggen in de hoop dat het geluk hem vindt. En een prins 
wordt verliefd op zijn zus. Zestien sprookjes uit Turkije, Marokko en Bulgarije worden 
naverteld in korte zinnen en soms op rijm. 
Speelduur: 2:36. Boeknummer: 28554. 
 

Julia Bruce. 
Stoere sprookjes over avontuurlijke meisjes. 
Sprookjes. 
Wie zegt dat de held van een verhaal altijd een held of stoere ridder moet zijn? In 
deze twee sprookjes en vier volksverhalen zijn dappere en slimme meisjes de 
helden! 
Speelduur: 1:03. Boeknummer: 28563. 
 

Nico De Braeckeleer. 
Ponyliefde. 
Paardenverhalen. 
Manon (12, ik-persoon) is het liefst de hele dag met paarden bezig. Maar dan wordt 
ze verliefd. Daarvan raakt ze een beetje in de war. En dan wordt haar pony Donut 
ontvoerd. 
Speelduur: 2:34. Boeknummer: 28593. 
 

Paul Verrept. 
Mijn papa kwam de trap af. 
Prentenboeken. 
Ingelezen door de auteur. Wanneer zijn vader het gezin verlaat, moet een jongen (9, 
ik-figuur) afscheid nemen van zijn kindertijd. 
Speelduur: 0:04. Boeknummer: 28627. 
 

Katrijn De Wit. 
Mag je haaien aaien? 
Waarom hebben kippen een kam op hun kop? Bestaan er omaslangen? Op tien 
vragen over dieren wordt een fantasievol antwoord gegeven, maar ook het echte 
verhaal. 
Speelduur: 0:11. Boeknummer: 28628. 
 

Icinori. 
Issun Boshi. 
Sprookjes. 
Naar het gelijknamige Japanse sprookje. Icinori is het pseudoniem van Mayumi 
Otero en Raphaël Urwiller. 
In een land hier ver vandaan leefden een boer en boerin die geen kinderen hadden. 
Ze gaven echter de moed niet op. Op zekere dag kregen ze een zoon, die zo groot 
was als een kinderduim! 
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Speelduur: 0:12. Boeknummer: 28629. 
 

Dav Pilkey. 
Kapitein Onderbroek en het penibele plan van professor Poepiebroek. 
Humor. 
Sjors en Harold vervelen zich dood op school. Totdat ze een nieuwe leraar natuur en 
techniek krijgen: de geniale professor P. Poepiebroek. Als de kinderen hem blijven 
uitlachen om zijn naam, neemt de professor wraak met een verschrikkelijke 
uitvinding. 
Speelduur: 1:08. Boeknummer: 28649. 
 
Nico De Braeckeleer. 
Het ponytoernooi. 
Paardenverhalen. 
Manon (12, ik-figuur) gaat elke dag naar de manege van Saskia. Ze wil graag 
meedoen met een ponytoernooi maar vindt het doodeng. Manon laat zich overhalen 
door haar vader en Saskia. Dan blijken die twee elkaar erg aardig te vinden. 
Speelduur: 3:11. Boeknummer: 28652. 
 

Stefan Boonen. 
Als je blaft. 
Prentenboeken. 
Een hondje heeft met zijn broertje en zusjes een hok op hun huis gebouwd. Alleen 
daar voelen ze zich veilig als papa en mama weer eens ruzie maken en vechten. 
Speelduur: 0:14. Boeknummer: 28660. 
 

Vivian French. 
Lottie Luna en de bloementuin. 
Lottie Luna is een weerwolf én een prinses. Ze heeft superkrachten en een vleermuis 
als huisdier. Wat een combinatie! Op haar nieuwe school vertelt ze niemand hoe 
bijzonder ze is. Maar dan gebeurt er iets waardoor ze het niet langer geheim kan 
houden. 
Speelduur: 1:42. Boeknummer: 28707. 
 

Colas Gutman. 
Stinkhond gaat naar school. 
Dierenverhalen. 
Stinkhond woont met zijn vriend Plattekat in een vuilnisbak. Hij heeft veel zin in zijn 
eerste schooldag, maar die verloopt heel anders dan Stinkhond had gedacht. De 
andere honden vinden hem maar vies en raar en willen geen vriendjes met hem zijn. 
Speelduur: 0:32. Boeknummer: 28714. 
 

Evelien De Vlieger. 
Mijn oma is van peperkoek en mijn opa ruikt naar chocola : verhalen over oma's, 
opa's, oogappels en oliebollen. 
Voorleesverhalen. 
Eerder verschenen onder de titel: Mijn oma is van peperkoek : verhalen over oma's, 
opa's, oogappels en oliebollen. In deze nieuwe editie werden 7 nieuwe verhalen 
opgenomen. Bekroond met de Boekenpluim, 2013. 
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De 8-jarige ik-persoon vertelt over als zijn opa's en oma's: het zijn er maar liefst elf! 
Verhalen, gedichten, recepten en liedjes over allerlei soorten grootouders, van de 
gierigste tot de harigste en de lenigste. 
Speelduur: 2:05. Boeknummer: 28725. 
 

Ruth Verstraeten. 
De kindervleesfabriek. 
Humor. 
Korneel lust bijna niets, alleen gele drilpudding. Zijn moeder dreigt: 'Ik stuur je naar 
de kindervleesfabriek!' 
Speelduur: 0:23. Boeknummer: 28731. 
 

Colas Gutman. 
Stinkhond aan het strand. 
Dierenverhalen. 
Stinkhond en zijn vriend Plattekat mogen mee naar het zomerkamp voor verlaten 
dieren. Stinkhond hoopt dat hij op het strand het ideale kind zal vinden om mee te 
spelen. 
Speelduur: 0:24. Boeknummer: 28732. 
 

Do Van Ranst. 
Niet bang te krijgen : mysterieuze verhalen in het Land van Dendermonde. 
Mythen, sagen en legenden. 
Erfgoedcel Land van Dendermonde verzamelde negen volksverhalen, eentje voor 
elke gemeente binnen haar werkingsgebied. Do Van Ranst herwerkte de soms 
eeuwenoude vertellingen tot een groot fantasierijk verhaal. 
Speelduur: 1:34. Boeknummer: 28787. 
 

Annet Schaap,. 
De boom met het oor. 
Prentenboeken. 
Een kleine jongen komt uit school, vol van een verhaal. Maar hij kan zijn verhaal 
nergens kwijt. Ook in het park is iedereen druk. Gelukkig is er de boom met het oor. 
Speelduur: 0:23. Boeknummer: 300140. 
 
Håkon Øvreås. 
Louise laat niet los. 
Er dreigt gevaar voor de hut van Louise, Bruno en Arthur. Tom Haan wil precies op 
die plek een grote kippenkwekerij bouwen. Hij heeft veel geld, dus er is niets aan te 
doen. Toch? Maar Louise geeft niet zomaar op. 
Speelduur: 2:18. Boeknummer: 300141. 
 
Floor Tinga. 
Een nest voor Roef. 
Eerste leesboekjes. 
Raaf is dol op zijn hond Roef. Ze spelen altijd samen. Maar op een dag is Roef ziek. 
Zo ziek dat hij een spuitje moet. 
Speelduur: 0:10. Boeknummer: 301619. 

* 
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Van 9-11 jaar. 

Inge Bergh. 
Help! Mijn oom is een inbreker ... en dat kostte me bijna het leven .... 
Avonturenverhalen. 
De ouders van Floor (ik-persoon) moeten nog werken in de vakantie en dus moet zij 
logeren bij oom Mark. Floor denkt dat hij een inbreker is en ziet dat helemaal niet 
zitten. Ze zal toch niet met oom Mark in de gevangenis belanden? 
Speelduur: 0:57. Boeknummer: 28523. 
 

Richard Ashley Hamilton. 
Welkom in het donkere land. 
Avonturenverhalen. 
Gebaseerd op de Netflix original-serie. 
Jim (15) bevindt zich in het Donkere Land van de wrede Gunmar de Zwarte. Hij krijgt 
hulp van vuurbal Rob, die dol is op oude speelfilms, en van Skarlagk, die haar vaders 
schedel bij zich draagt en uit is op wraak. Maar kan hij hen vertrouwen? Gebaseerd 
op de animatieserie. 
Speelduur: 3:19. Boeknummer: 28559. 
 

Lezerscollectief. 
Lees je mee(r)? : samen sterke verhalen lezen. 
Kortverhalen. 
Bundel met 66 verhaalfragmenten en gedichten van bekende auteurs uit de 
Nederlandstalige jeugdliteratuur, gekozen door het Vlaamse Lezerscollectief. 
Speelduur: 7:49. Boeknummer: 28590. 
 

Studio 100. 
Schemermeer. 
Griezelverhalen. 
Gebaseerd op het verhaal van de gelijknamige tv-serie Nachtwacht. 
De Nachtwacht, bestaande uit elf Keelin, weerwolf Wilko en vampier Vladimir, vecht 
tegen kwaadaardige bovennatuurlijke wezens, zoals een vampier, dryade, draak en 
bermadoe. 
Speelduur: 3:41. Boeknummer: 28617. 
 

Margit Auer. 
Het gatenmysterie. 
Fantasieverhalen. 
Ida, Choco en Benni zitten in de klas van mevrouw Cornfield en hebben alle drie een 
magisch dier, waarmee ze kunnen praten. Daardoor voelen ze zich nooit echt alleen. 
Kunnen de dieren misschien helpen om het mysterie van de gaten in de schooltuin 
op te lossen? 
Speelduur: 3:11. Boeknummer: 28622. 
 

Aline Sax. 
De jongen op het dak. 
Ingelezen door de auteur. Een jongen bekijkt de wereld vanaf het dak. Hij wil niet 
naar beneden komen. Hij wil niets meer voelen sinds zijn zusje is overleden. De 
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jongen ziet alles wat de mensen beneden doen, maar hij heeft er niets mee te 
maken. Of toch wel? 
Speelduur: 1:15. Boeknummer: 28625. 
 

Han Lasseel. 
In Hades' schaduw. 
Avonturenverhalen. 
Ingelezen door de auteur. Arkin is aangewezen door de grotraad om zijn vader, 
koning der Manniekies, op te volgen. Zoals de wet het voorschrijft, moet de 
toekomstige koning of koningin een aantal opdrachten vervullen. Om echt koning te 
kunnen worden, zoekt de kersverse kandidaat best ook enkele vrienden, want die 
heeft hij niet! 
Speelduur: 3:48. Boeknummer: 28626. 
 

Angelique Van Ombergen. 
Reis naar de sterren : over astronauten, raketten en satellieten. 
Nee 
Wist je dat fruitvliegjes de eerst dieren in de ruimte waren en dat astronauten soms 
wel vijf centimeter groeien? Lees van alles over de ruimtevaart, astronauten, 
raketten, ruimtemissies en de toekomst. 
Speelduur: 2:55. Boeknummer: 28638. 
 

Emma Read. 
Maarten de machtige. 
Maarten, een 'valse weduwe-spin', woont met de harige spin Teun en trilspin Lena in 
het huis van Zoe ͏̈. Zoe ͏̈ is een spinnenliefhebster, maar haar vader heeft juist een 
spinnenfobie. Als in de krant staat dat Maarten een levensgevaarlijke spin zou zijn, 
vreest hij voor zijn leven. 
Speelduur: 4:22. Boeknummer: 28651. 
 

Nicola Jane Swinney. 
Kom, Kitty! 
Welke soorten katten zijn er allemaal? Ontdek de geheimen van o.a. de Noorse 
boskat, Bengaal, Ragdoll en Abessijn. 
Speelduur: 1:41. Boeknummer: 28661. 
 

Éric Chevreau. 
Gevaarlijke wensen. 
Fantasieverhalen. 
Theo’s zus heeft verteld dat wensen kunnen uitkomen wanneer je met zijn allen 
wenst op hetzelfde moment. Toevallig willen Theo en zijn vrienden heel graag dat de 
toets aardrijkskunde niet plaatsvindt. Maar als je niet goed afspreekt wie wat precies 
zal wensen, dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren… 
Speelduur: 0:50. Boeknummer: 28668. 
 

Cat Calcoen. 
De oude man en het hondje. 
Leyla’s buurman Marcel is heel ziek. Hij kan niet meer gaan wandelen met zijn 
hondje, Molly. Hoewel Leyla’s familie geen contact wil met Marcel, belooft ze om 
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Molly elke dag uit wandelen te nemen. Maar Marcel wordt zieker. Hij heeft misschien 
niet lang meer te leven. Wie gaat er dan voor Molly zorgen? 
Speelduur: 0:49. Boeknummer: 28669. 
 

Django Mathijsen. 
De windjammer en de poekoetoe. 
Avonturenverhalen. 
Ankes vader is een piraat, net zoals haar oma dat was. Zelf wil ze ook niets liever 
dan een piraat worden. Wanneer er een schatkaart vindt in oma’s oude kist, heist 
haar vader meteen de zeilen. Maar zij mag niet mee… Anke besluit om dan maar in 
te schepen met kapitein Houwdegen, de vijand van haar vader, en zijn vreemde zoon 
Jort. 
Speelduur: 0:55. Boeknummer: 28670. 
 

Virginie Piatti. 
De vleugels van Samuel. 
Historische verhalen. 
Provins, 1230. Samuel vermoedt een complot tegen ridder Thibaud. De jongen moet 
koste wat kost met hem gaan praten. Maar zal die wel naar hem willen luisteren... 
Speelduur: 0:55. Boeknummer: 28679. 
 

Bianca Mastenbroek. 
Knettergek. 
Luuks broer Sam heeft een beperking. Luuk begrijpt Sam niet altijd en dat is niet 
gemakkelijk voor hem. Soms vindt hij zijn broer zelfs knettergek! Tijdens de vakantie 
gaan Luuk en zijn familie naar Amerika. Daar gaat Sam therapie volgen met 
dolfijnen. 
Speelduur: 0:51. Boeknummer: 28680. 
 

Sarah Devos. 
Leve de kroon! : waargebeurde verhalen over bijzondere koningen, waanzinnige 
keizerinnen, verkwistende sultans en stoere prinsessen. 
Weet je welke koninginnen echt cool waren? Was Napoleon echt zo klein? Laat je 
verrassen door de verhalen over o.a. stoere prinsessen, gemene vorsten en 
koninklijke feestbeesten. 
Speelduur: 2:26. Boeknummer: 28681. 
 

Maartje Van der Laak. 
Het geheim van de Vlaamse Meesters. 
Avonturenverhalen. 
Bevat ook "De Vlaamse meesters in kleur", een kleurkatern met fotomateriaal van de 
kunstwerken. 
Arthur en Emma (10) ontdekken dat opa helemaal geen wartaal uitslaat als hij het 
heeft over vliegen op de regenboog. In het museum in Antwerpen gaan ze op zoek 
naar het geheim van de Vlaamse meesters. Kon opa echt tijdreizen door de 
schilderijen? 
Speelduur: 3:19. Boeknummer: 28697. 
 

Lydia Rood. 
Sprookjes van Degouve. 
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Sprookjes. 
Een jonge man moet van de prins uitzoeken waarom de mensen zo ontevreden zijn. 
Wie is de boosdoener? De Redder kan dit niet alleen, daarvoor heeft hij jouw hulp 
nodig! 
Speelduur: 2:39. Boeknummer: 28699. 
 

Gerard Van Gemert. 
De zwarte panter. 
Sportverhalen. 
Tijdens het WK Voetbal in Zuid-Afrika (2010) leren Stijn en Storm een Zuid-
Afrikaanse weesjongen kennen, die heel goed kan keepen. 
Speelduur: 4:03. Boeknummer: 28701. 
 

Nico De Braeckeleer. 
Vampier app. 
Griezelverhalen. 
Dylan (12) en Amy downloaden de vampier-app op hun smartphone. Ze ontdekken 
dat de app levensgevaarlijk is. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 28713. 
 

Jonas Boets. 
De meest vieze wedstrijd ter wereld. 
Humor. 
Gloria doet mee aan een wedstrijd waarmee je een paard kunt winnen. Ze is bereid 
heel ver te gaan voor een paard. Maar de opdrachten zijn wel heel erg ongewoon. 
Gelukkig krijgt ze hulp van haar vrienden van de Little Liars Club. 
Speelduur: 2:11. Boeknummer: 28738. 
 

Anaïd Haen. 
Zonnebril op een bewolkte dag. 
Detectives. 
Hugo wil graag detective worden. Hij doet zijn best om al zo veel mogelijk te oefenen. 
Op een bewolkte dag ziet hij een vrouw op de tram met een zonnebril. Dat is 
verdacht! Hugo volgt haar en komt zo ongewild in een spannend misdaadverhaal 
terecht. 
Speelduur: 0:51. Boeknummer: 28746. 
 

Hilde E. Gerard. 
Hoogstraat 13. 
Griezelverhalen. 
's Nachts waart er een geheimzinnige schim door Pieters nieuwe huis, die 
moddersporen achterlaat en de koelkast leeghaalt. In het dorp wordt beweerd dat het 
er spookt... Samen met zijn nieuwe buurmeisje Sien gaat Pieter op onderzoek. 
Speelduur: 0:54. Boeknummer: 28748. 
 

Jonas Boets. 
Het verdwijnboek. 
Fantasieverhalen. 
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Floris heeft het hard te verduren met zijn klasgenoot Renzo. Wanneer Floris per 
toeval een geheimzinnig boek vindt dat mensen doet verdwijnen, raakt niet enkel 
Renzo zoek... 
Speelduur: 0:52. Boeknummer: 28750. 
 

Karel Čapek. 
Dasja, oftewel Het leven van een pup. 
Dierenverhalen. 
Eerder verschenen o.d.t. Tuuntje of, Het leven van een jongen hond. 
Laat je verrassen door de verhalen over de foxterriër pup Dasja, die echt bestaan 
heeft. 
Speelduur: 1:12. Boeknummer: 28755. 
 

Jan Nowee. 
Witte veder. 
Westerns. 
De avonturen van Witte Veder en Arendsoog. 
Speelduur: 6:30. Boeknummer: 28767. 
 

Espen Dekko. 
Aan tranen heb je toch niks. 
Net als elk jaar gaat een meisje (11, ik-persoon) tijdens de zomervakantie logeren bij 
haar grootouders die aan een afgelegen fjord wonen. Maar dit keer is alles anders, 
want haar vader is pas overleden. 
Speelduur: 3:55. Boeknummer: 28779. 
 

Luc Descamps. 
Het stof van de tijd. 
Griezelverhalen. 
Harry (16, ik-persoon) belooft zijn vriendin Maureen om niet meer door de tijd te 
reizen. Maar dan wordt Maureen door oude vijanden van Harry met een tijdmachine 
ontvoerd. 
Speelduur: 3:52. Boeknummer: 28790. 
 

Gerard Van Gemert. 
De twaalfde man. 
Sportverhalen. 
Medespeler Jesper vraagt Stijn en Storm of ze geld voor zijn vader willen vragen aan 
profvoetballer Bert Pringel. Maar de vader blijkt geen zoon te hebben die Jesper 
heet. Dan wordt hun klasgenootje Noor ontvoerd. 
Speelduur: 4:14. Boeknummer: 28803. 
 

Carlo Frabetti. 
Alice in wiskunde wonderland : een avontuur langs priemgetallen, breuken en tafels 
van vermenigvuldiging. 
Nee 
Alice (11) houdt niet van wiskunde, totdat een zonderlinge man haar meevoert naar 
Wiskunde Wonderland. Tijdens haar tocht leert ze van alles over o.a. priemgetallen, 
de tafels, procenten, delingen en machtsverheffing. 
Speelduur: 3:43. Boeknummer: 28809. 
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Annejan Mieras. 
Homme en het noodgeval. 
Homme (bijna 10, ik-persoon) krijgt zijn klasgenootje Pien te logeren. Haar moeder is 
ziek. Pien krijgt zijn kamer en Homme moet bij zijn broer slapen. Homme is jaloers op 
de aandacht die Pien krijgt. En waarom gedraagt ze zich zo vreemd? Homme gaat 
op onderzoek uit. 
Speelduur: 3:31. Boeknummer: 300111. 
 

Toon Tellegen. 
De vuurzeevlieg en andere dierenverhalen. 
Dierenverhalen. 
Zeventien korte verhalen over het vuurvliegje, de das, de aardworm en andere dieren 
in het bos, die allemaal hun eigenaardigheden hebben. Vuurvliegje wil niet langer 
klein zijn, maar een grote vuurzeevlieg worden. En waarom klimt olifant steeds in 
bomen? 
Speelduur: 0:59. Boeknummer: 301616. 
 

Linda Dielemans. 
Brons : over glimmende schatten in mistige moerassen. 
Wat is er zo bijzonder aan het metaal brons en wat maakt het zo kostbaar? En 
waarom gooiden mensen het duizenden jaren geleden toch vaak weg, ook al kan je 
het altijd omsmelten en opnieuw gebruiken? Lees welke spannende verhalen te 
vertellen zijn over brons. 
Speelduur: 3:33. Boeknummer: 301617. 
 

Edward Van de Vendel. 
Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt : gedichten waar je wat aan hebt. 
Gedichten. 
Bekroond met de Gouden Poëziemedaille, 2020. 
Heb je nog geen lievelingsdier? Wat moet je doen als je ouders je nooit laten 
winnen? In 25 verrassende en grappige gedichten wordt goede raad gegeven, zodat 
je weet wat je te doen staat (of juist helemaal niet!). 
Speelduur: 0:53. Boeknummer: 301618. 

* 

Van 12-14 jaar. 

Luc Hanegreefs. 
Ik zal op je wachten. 
Oorlogsverhalen. 
Ingelezen door de auteur. Jen Burton heeft totaal geen zin om voor een 
schoolopdracht de ruim 90-jarige Berenice te interviewen. Maar dan begint Berenice 
te vertellen over haar jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een vermiste vlieger, 
een bemoeizuchtige moeder en een verboden liefde... Ze hebben toch veel gemeen! 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 28568. 
 

Johan Vandevelde. 
De heksen van Vernalia. 
Fantasy. 
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Lissanda (12) gaat samen met Valdemar en de memolynx, het magische diertje dat 
gedachten kan lezen, alle talen kan verstaan en zijn wil kan opleggen, op zoek naar 
Valdemars vermiste vader. Hij heeft een plan heeft om de oorlog tussen Armorie ͏̈ en 
Vernalia te bee ͏̈indigen. 
Speelduur: 9:02. Boeknummer: 28644. 
 

Petra Nouns. 
Het blauwe licht. 
Ella (15, ik-figuur) woont in multiculturele Berlijn. Op school komt ze vaak in botsing 
met haar klasgenoten, vooral met de verwaande Orkan. Hij beweert dat hij een 
magiër is. Zou dat echt zo zijn? 
Speelduur: 5:58. Boeknummer: 28646. 
 

Christina De Witte. 
Sommige meisjes houden niet van roze : over liefde, vriendschap, zelfbeeld, school 
en andere dingen in het leven. 
Hoe kom ik op voor mezelf? Hoe kan ik gezond en lekker eten? De Vlaamse 
cartooniste (22) van webcomic Chrostin gaat in op o.a. je lijf, leven, liefde, werk, 
pesten, sociale media, maatschappij en diversiteit. 
Speelduur: 7:51. Boeknummer: 28658. 
 

Luigi Ballerini. 
Kom bij me terug. 
Pauline, Mattia, Alberto en Eleanora (allen 17) ontmoeten vier vrouwen in rode 
mantels die hen een bizar voorstel doen. Als ze op het voorstel ingaan, zal hun leven 
drastisch en onomkeerbaar veranderen. Wie zijn deze vrouwen, en zijn ze wel te 
vertrouwen? 
Speelduur: 7:17. Boeknummer: 28673. 
 

Katy Birchall. 
Team awkward. 
Chicklit. 
De onhandige Anna (14, ik-figuur) is op school niet bepaald populair. En als er ook 
nog een filmpje rondgaat waarop je achterover in een plant valt, helpt dat niet mee. 
Ze gaat op zoek naar haar talenten. 
Speelduur: 6:33. Boeknummer: 28720. 
 

John Boyne. 
Mijn broer heet Jessica. 
Sam (13) kijkt erg op tegen zijn grote broer, die alles is wat hij niet is: populair en 
goed in sport. Maar dan vertelt Jason hem dat hij zich een meisje voelt. Dat zet het 
leven van Sam behoorlijk op zijn kop. 
Speelduur: 6:29. Boeknummer: 28721. 
 

Jana Van der Fraenen. 
Leven in de schaduw. 
Na een auto-ongeluk zit Isabel in een revalidatiecentrum. Ze moet het leven in een 
rolstoel aanvaarden, wat haar beter lukt dan Maxim (15), die halfzijdig verlamd is na 
een hersenbloeding. Isabel blijft toenadering zoeken, niet wetend dat Maxim heel 
andere plannen heeft met zijn leven. 
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Speelduur: 2:55. Boeknummer: 28736. 
 

Lyne Uytterhoeven. 
Nete. 
Historische verhalen. 
Brabant, 15e eeuw. Nete (13) heeft bepaalde gaven van haar moeder gekregen, die 
als heks is vervolgd en op de brandstapel is overleden. Na de dood van haar vader 
gaat Nete op zoek naar haar verdwenen zus. Dan blijkt dat ze wordt achtervolgd. 
Speelduur: 7:29. Boeknummer: 28756. 
 

Jenny Jägerfeld. 
Comedy queen. 
Nadat haar depressieve moeder een einde aan haar leven heeft gemaakt, probeert 
Sasha (12, ik-persoon) zich staande te houden. Ze bedenkt strenge leefregels voor 
zichzelf en wil zo min mogelijk op haar moeder lijken. Zo wil ze stand-up comedian 
worden: iemand die mensen laat lachen en niet laat huilen. 
Speelduur: 6:16. Boeknummer: 28791. 

* 

Vanaf 15 jaar. 

Kristen Ciccarelli. 
De gevangen koningin. 
Fantasy. 
Roa trouwt met Dax, de broer van Asha, die kroonprins van Firgaard is. Roa hoopt 
op deze wijze haar volk, de struiklanders, te helpen. Maar door allerlei politieke 
intriges en het spanningsveld tussen haar en Dax is het zeer onzeker of ze hierin zal 
slagen. 
Speelduur: 11:02. Boeknummer: 28531. 
 

Christine Geysen. 
Als je bloeddruk daalt. 
Romans. 
Helia en Lex, die voor elkaar hebben gekozen, worden geconfronteerd met de 
gevolgen van deze keuze. Helia dient haar negen jaren als afgevaardigde van een 
aartsengel te volbrengen, maar wat is hierbij de rol van Lex? Is hun relatie hiertegen 
bestand en welke rol speelt Michaël, de engel van de dood hierbij? 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 28538. 
 

Elke Sannen. 
Eén is altijd gelijk aan één. 
Elia (17, ik-persoon) en Segundo: de eerste moet zich gedeisd houden voor het 
regime, terwijl de tweede de zoon is van de dictator van Beleza No Mar. Als Elias 
positie inneemt tegen Segundo, moet hij daarvoor boeten. Maar daardoor leert hij 
veel over ongelijkheid en verzet en krijgt hij nieuwe vrienden. 
Speelduur: 9:49. Boeknummer: 28548. 
 

Evy Danckers. 
Mijn negen levens. 
Waargebeurd. 
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Hijran wordt als kind door zijn moeder weggestuurd uit Afghanistan. Het is er te 
gevaarlijk voor hem. Hij vertrekt in zijn eentje naar Europa. Na twee jaar rondzwerven 
komt hij terecht in België. Hij probeert een nieuw leven op te bouwen. Met vallen en 
opstaan. Dit is zijn verhaal. 
Speelduur: 3:28. Boeknummer: 28616. 
 
Justin A. Reynolds. 
Het omgekeerde van altijd. 
Romantische literatuur. 
Jack (18) ontmoet de mooie, grappige Kate. Maar voordat hun liefde tot volle bloei 
komt, overlijdt Kate aan een erfelijke ziekte. Op hetzelfde moment is Jack zes 
maanden terug in de tijd en krijgt hij een nieuwe kans met Kate. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 28642. 
 

Jeanne Ryan. 
Lef : life is not a game. 
Thrillers volwassenen (Volw) 
Ook verschenen onder de titel Nerve. 
Vey (ik-figuur) wil bewijzen dat ze geen muurbloempje is. Ze meldt zich aan voor 
LEF, een extreem spel dat online wordt uitgezonden. De spelmakers blijken alles van 
haar te weten en wat als spel begon, lijkt steeds minder op een spel. 
Speelduur: 8:37. Boeknummer: 28663. 
 

Laini Taylor. 
Zonderling. 
Fantasy. 
Lazlo (20) is zijn hele leven al een dromer en gefascineerd door de mythische, 
verloren stad Ween. Als een groep legendarische krijgers vakmensen zoekt voor een 
missie naar Ween, grijpt Lazlo de gelegenheid aan om zijn droomstad te kunnen 
zien. 
Speelduur: 17:17. Boeknummer: 28678. 
 

Luc Descamps. 
[Gewoon] kwetsbaar. 
Romans. 
Herwerkte versie van het eerder verschenen Roodkontje. Naar aanleiding van enkele 
reacties van lezers heeft Descamps een extra hoofdstuk aan toegevoegd. 
De 15-jarige Yana wordt op school heel erg gepest. Thuis vangt niemand haar op, nu 
haar ouders net gescheiden zijn. Een leraar die hulp biedt, gaat echter veel te ver. 
Speelduur: 3:28. Boeknummer: 28690. 
 

Tille Vincent. 
Noor. 
Romans volwassenen (Volw) 
Noor (17, ik-persoon) reist in haar eentje naar Brazilië, maar al snel wordt ze 
bestolen en aangerand. Ze wordt gered door Dani, dochter van een steenrijke 
zakenman. Noor geniet van het luxeleven waarin Dani haar meeneemt. Ze ontwikkelt 
gevoelens voor haar nieuwe vriendin, totdat ze ontdekt waar Dani zich mee 
bezighoudt. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 28730. 
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Luc Descamps. 
[Gewoon] verliefd. 
Romans volwassenen (Volw) 
Nee 
Charlotte (16) is het populairste meisje van klas 4. Als er een superaantrekkelijke 
nieuwe leraar Engels komt, wedt ze met de meiden uit de klas dat ze hem in bed 
weet te krijgen. Waarom gedraagt Charlotte zich zo uitdagend? Vinden haar 
vriendinnen haar echt zo stoer? 
Speelduur: 6:18. Boeknummer: 28751. 
 

Inge Verbruggen. 
Duivels spel. 
Thrillers 
Lynsey (ik-persoon) heeft adhd en is gek op haar vriendje Noah. Als Noah op een 
dag ineens verdwenen is, ontdekt ze dat hij met een groepje vrienden aan 
geocoaching deed. Lynsey vindt allerlei gps-coördinaten en gaat samen met haar 
hond Max op zoek naar Noah. Maar hoe goed kende ze hem eigenlijk? 
Speelduur: 8:39. Boeknummer: 28774. 
 

Amy Giles. 
Alles is nu. 
Romans. 
Hadley (17, ik-persoon) wordt door haar vader lichamelijk en emotioneel mishandeld. 
Hij wil dat ze in alles de beste is en drilt haar met strenge schema's. Als Hadley een 
vriendje krijgt, wordt hij steeds agressiever, ook tegen haar 10-jarige zusje. Dat kan 
Hadley niet laten gebeuren. 
Speelduur: 12:04. Boeknummer: 28788. 
 

Marissa Meyer. 
Harteloos. 
Fantasy. 
Vertaald uit het Engels. Voordat lady Catherine Pinkerton de bittere Hartenkoningin 
van Wonderland was, droomde ze vol passie over het openen van een 
banketbakkerij en was ze smoorverliefd op de hofnar. Maar de Hartenkoning en haar 
ouders hebben andere plannen. 
Speelduur: 18:30. Boeknummer: 300042. 
 
Ludo Enckels. 
De prijs van het graan. 
Romans. 
Een eenvoudige boer in een Afrikaans dorp heeft een goed bestaan totdat een 
multinational ingrijpt in zijn leven. 
Speelduur: 8:34. Boeknummer: 300594. 
 
Sandro Veronesi. 
Nauwelijks geraakt. 
Romans. 
Vertaald uit het Italiaans. Als zijn 17-jarige halfzus bij hem logeert, probeert een 
jongeman zijn erotische gevoelens voor haar te ontlopen. 
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Speelduur: 11:07. Boeknummer: 300745. 

Daisy-boeken in het Engels. 

Van 12-14 jaar. 

J.K. Rowling. 
Harry Potter and the Chamber of Secrets. 
Fantasy. 
Het is zomervakantie en Harry wordt in de gaten gehouden en zelfs opgesloten door 
zijn oom, tante en neefje. Na heel wat fratsen en toeren bereikt Harry tijdig de 
tovenaarsschool, waar hij nu in het tweede jaar zit. 
Speelduur: 9:39. Boeknummer: 800033. 
 

J.K. Rowling. 
Harry Potter and the prisoner of Azkaban. 
Fantasy. 
Harry Potter, een Engelse jongen van ongeveer 13 jaar met toverkracht, zit op de 
toverschool Zweinstein waar hij het doelwit wordt van een ontsnapte moordenaar. 
Speelduur: 11:59. Boeknummer: 800034. 
 

J.K  Rowling. 
Harry Potter and the Goblet of Fire. 
Fantasy. 
Als tovenaar-in-de-dop Harry Potter deelneemt aan een internationaal 
tovenaarstoernooi, dreigt er onverwacht gevaar. 
Speelduur: 23:21. Boeknummer: 800035. 

Brailleboeken. 

Van 6-8 jaar. 

Anna Böhm. 
Eenhoorn zijn is kinderspel. 
Fantasieverhalen. 
Op haar tiende verjaardag krijgt Emma eindelijk een eigen fabeldier. Maar het is niet 
de eenhoorn waar ze op gehoopt had. Ze krijgt een varken met een hoorn. Als ze er 
maar niet mee gepest wordt. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17404. 
 

Jochem Myjer. 
De Gorgels en de grote operatie. 
Prentenboeken. 
De Gorgels moeten de mensenkinderen beschermen tegen Brutelaars, de nare 
wezens die kinderen grieperig of verkouden maken als de R in de maand zit. Gaat 
het ze lukken met drankjes en zalfjes? 
1 brailleband. Boeknummer: 45550. 
 

Selma Noort. 
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De zee kwam door de brievenbus. 
Bekroond met de Thea Beckmanprijs, 2016. Zeeland, 1953. Als de storm rond het 
huis raast en het water alsmaar stijgt, moeten Liesje (8, ik-figuur) en haar familie naar 
zolder vluchten. Zullen ze op tijd gered worden? Leesboek met informatie over de 
watersnoodramp. 
2 braillebanden. Boeknummer: 45770. 

* 

Van 9-11 jaar. 

Rachel Renée Russell. 
Op tourNEE! : avonturen van een niet-zo-beste bestie. 
Humor jeugd (Jgd) 
Nikki en haar vriendinnen mogen optreden in het voorprogramma van de Bad Boys. 
Ze gaan vier weken op tournee door de VS. Maar wie gaat er ook mee? Aartsrivaal 
MacKenzie! 
7 braillebanden. Boeknummer: 45540. 
 

Andy Griffiths. 
De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen. 
Humor jeugd (Jgd) 
Andy en Terry hebben weer dertien fantastische nieuwe verdiepingen gebouwd. Ze 
zijn op zoek naar een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een 
race tegen de tijd. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45543. 
 

John Dillow. 
Mijn eerste bijbel. 
Bewerkingen van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. 
5 braillebanden. Boeknummer: 45579. 
 

Annemarie Van den Brink. 
Oorlog in inkt : dagboekverhalen. 
Oorlogsverhalen. 
Hoe was het om in de Tweede Wereldoorlog het bombardement van Rotterdam mee 
te maken? Lees ook hoe George drie concentratiekampen overleefde en Felix de 
slag om Arnhem meemaakte. Kinderen van 10 tot 18 vertellen erover in veertien 
verhalen, gebaseerd op dagboeken. Met zwart-witte pentekeningen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45598. 
 

Tjerk Noordraven. 
Het schedelrijk. 
Griezelverhalen. 
Graaf Dracula is verjaagd uit Transsylvanië en probeert in Parijs een vampierleger op 
te richten. Kermismeisje Nera, faun Eus (half jongen, half geit), de mummie Prins 
Toet, de vriendelijke vampier Dragos en de Hellehond doen er alles aan om dat te 
voorkomen. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45603. 
 

Annette Verspoor. 
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De wens in het water. 
Oorlogsverhalen. 
Zomer en Aisha vinden in het bos een dagboek van een 11-jarige jongen, 
geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze willen weten wat er met die jongen 
gebeurd is, en met Simon, zijn vriend die zich schuilhoudt in het bos. Samen met Jur 
en Storm proberen ze de schrijver op te sporen. 
6 braillebanden. Boeknummer: 45765. 

* 

Van 12-14 jaar. 

Liesbeth van Binsbergen. 
Vriend of vijand. 
Tanja (14) brengt het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog door op een boerderij 
met onderduikers. Ze raakt bevriend met Chris, wiens vader bij de NSB zit. Chris zal 
moeten kiezen tussen de NSB of Tanja. 
13 braillebanden. Boeknummer: 45556. 
 

John Grisham. 
De medeplichtige. 
Thrillers. 
Als zijn beste vriend Woody samen met zijn oudere broer Tony in de gevangenis 
belandt, moet Theo alles op alles zetten om er voor te zorgen dat zij vrijgesproken 
worden. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45607. 
 

Martine Letterie. 
Wij blijven bij elkaar. 
Oorlogsverhalen. 
De joodse familie Birnbaum weet na de Kristallnacht in 1938 met veel moeite van 
Berlijn naar Nederland te komen. Uiteindelijk komen beide ouders en hun zes 
kinderen terecht in Westerbork. Hier spelen ze een belangrijke rol bij het verzorgen 
van weeskinderen. Deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45643. 
 

Manon Sikkel. 
Villa Valentijn. 
Chicklit. 
Isa (12) logeert bij haar twee ooms aan zee. Net als ze denkt dat dit de saaiste 
vakantie ooit wordt, ontmoet ze Zachar. Hij loopt altijd op blote voeten en heeft een 
paard. Ze maakt ook andere vrienden en haar beste vriendin komt op bezoek. En wie 
is toch die akelige man die in de oude villa woont? 
7 braillebanden. Boeknummer: 45662. 
 

John Flanagan. 
De terugkeer van de Temujai. 
Fantasy. 
Hal en zijn broederband, de bemanning van De Reiger, worden op missie gestuurd 
om Skandia tegen de Temujai te beschermen. Zullen deze oorlogszuchtige krijgers 
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van de Oostelijke Steppen via de smalle bergpas komen of via de IJsrivier? De 
broederband komt terecht in gevechten en levensgevaarlijke stroomversnellingen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 45754. 
 

Lydia Rood. 
Blauwtje. 
Liesbeth (19, ik-persoon) studeert communicatie. Samen met haar vriend Beer 
begeleidt ze autistische kinderen, onder wie haar stiefbroer Franta, tijdens een 
vakantiekamp. Liesbeth heeft een heftig verleden, waarin ze vaak met zichzelf 
overhoop lag. Tegenwoordig organiseert ze haar gevoelsleven op een bijzondere 
manier. 
11 braillebanden. Boeknummer: 45760. 
 

Lydia Rood. 
Survival. 
Liesbeth (13, ik-figuur) wordt door haar ouders tegen haar zin op survivalkamp 
gestuurd. Net als thuis lijkt het of ze altijd alles verkeerd doet en niemand aandacht 
voor haar heeft. Maar is dat wel zo? 
8 braillebanden. Boeknummer: 45761. 

* 

Vanaf 15 jaar. 

Jean-Claude Van Rijckeghem. 
IJzerkop. 
Historische literatuur. 
Gent, 1808. Als de familie van Stans (18, ik-figuur) in financiële problemen komt, 
wordt ze uitgehuwelijkt aan een rijke handelaar. Stans vlucht en treedt in het geheim, 
verkleed als man, toe tot het leger van Napoleon. Haar broer Pier (ik-figuur) wil haar 
terughalen. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17412. 
 

David Baldacci. 
Wereld vol gevaar. 
Fantasy. 
Uitgeverij Bruna (volwassenenfonds) geeft de delen Rennen voor je leven + Wereld 
vol gevaar uit in één boek onder de titel De waker als deel 2 in de Vega Jane-reeks. 
Vega Jane (15, ik-figuur) en Delph leren van tovenares Astrea Prine, de Waker van 
het Moeras, hoe ze de Vijf Cirkels van het Moeras kunnen doorkruisen. Maar is deze 
kennis voldoende om de vele gevaren te overleven? 
8 braillebanden. Boeknummer: 45557. 
 

Sabaa Tahir. 
De heerschappij van de maskers. 
Fantasy. 
Maskers onderdrukken de Geleerden. Laia is een Geleerde en wil haar 
gevangengenomen broer redden. Elias is een Masker die het oneens is met het 
regime. Hij wil ontsnappen, maar wordt gedwongen deel te nemen aan een 
beproeving. 
23 braillebanden. Boeknummer: 45566. 
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Sabaa Tahir. 
Een fakkel tegen het duister. 
Fantasy. 
Laia en Elias zijn ontsnapt aan het regime van de Maskers en het keizerrijk. Ze 
proberen Laia's broer Darin te redden uit de gevangenis Kauf. Maar op bevel van de 
nieuwe keizer Marcus wordt er op hen gejaagd. 
24 braillebanden. Boeknummer: 45576. 
 

Nina De Pass. 
Mijn jaar na jou. 
Romans. 
Cara (17, ik-persoon) verloor haar beste vriendin Georgina bij een auto-ongeluk. 
Sindsdien sluit ze zich op in haar kamer. Haar moeder stuurt haar naar een 
kostschool in Zwitserland, hopend dat Cara zich weer voor anderen zal openstellen. 
Kunnen haar nieuwe vrienden, zoals de charmante Hector, door Cara's pantser heen 
breken? 
17 braillebanden. Boeknummer: 45692. 
 

Kiera Cass. 
De beminde. 
Romantische literatuur. 
Hollis (ik-persoon) is dolgelukkig wanneer de knappe jonge koning Jameson van 
Coroa met haar wil trouwen. Ze geniet van alle aandacht en het luxeleven. Al snel 
ontdekt ze dat het leven als koningin ook een schaduwzijde heeft. Hollis moet een 
belangrijke keuze maken. 
13 braillebanden. Boeknummer: 45724. 
 

Suzanne Collins. 
De ballade van slangen en zangvogels. 
Sciencefiction. 
Prequel bij De Hongerspelen. 
Voor de tiende editie van de Hongerspelen zullen voor het eerst leerlingen als 
mentor aan een tribuut worden gekoppeld. Een van hen is de 18-jarige Coriolanus 
Snow. Hoe ver zal zijn tribuut komen? 
32 braillebanden. Boeknummer: 45753. 
 

Lara Reims. 
Home : Rémi 3.0. 
Sciencefiction. 
Rémi verblijft nog altijd in het Creodroom, een door magische technologie van de 
buitenwereld afgesloten leefwereld. Hij moet mysteries oplossen over verleden, 
heden en toekomst waarbij ook de toekomst van het Creodroom op het spel staat. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45758. 
 

 

 
 

 

 


