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Venster voor de Belgische literatuur
Deze tweedelige folder heeft als doel lezers vertrouwd te maken met een selectie
van Belgische kinderen jeugdboeken in de
andere landstaal. Aan één zijde vind je
een lijst Franstalige boeken, gecreëerd
door Franstalige Belgische auteurs of illustratoren, voor Nederlandstalige lezers.
De andere zijde bevat een lijst Nederlandstalige boeken voor de Franstalige lezers.
Een uitnodiging om de andere gemeenschap en de andere taal beter te leren
kennen.
De Nederlandstalige selectie werd gemaakt door de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Brussel, op vraag van de Bibliothèque Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale et du Centre de littérature de
jeunesse de Bruxelles.

0-3 jaar

Mama heeft het erg druk. Gelukkig is
Anna er om haar te helpen. Terwijl
mama kookt, speelt ze gezellig samen met haar broertje. Wat is het
leuk om een broertje te hebben !

Amant Kathleen
Anna en haar broertje
Clavis 2011
28 p. - € 10,95

Berebrouckx Annemie
Jules op de boerderij
Zwijsen 2010
10 p. – € 6,95

Van Tafel tot Ster is een boek vol
eenvoudige woorden en zinnetjes uit
het dagelijks leven met verrassende,
hedendaagse afbeeldingen erboven.

Bosschaert Greet
Van tafel tot ster
Clavis 2009
134 p. - € 16,95

Beertje vaart graag met zijn boten. Hij
heeft een speedboot en een piratenschip, een vissersboot en een vrachtschip, een roeibootje en een duikboot
… Met welke boot wil jij meevaren ?

Daenen Frank
Beertje vaart
Clavis 2010
18 p. – € 10,95

Dreesen Jaak; ill.
Soetkine Aps
Telfeest
De Eenhoorn 2009
32 p. - € 14,95

Slegers Liesbet
Kijkboek - Kies mee
met Rik
Standaard Uitgeverij
2011
48 p. – € 12,95

Timmers Leo
Broem
Clavis 2010
14 p. - € 6,95

Jules is op bezoek bij Oom Gust. Die
heeft een kinderboerderij. Jules mag
helpen in de vele dierenhokken. Maar
daar krijg je honger van !

Een klein konijn is dol op tellen. En
er valt heel wat te tellen, want hij is
binnenkort jarig. Er moeten kaartjes
geschreven worden, wafels gebakken… Het verjaardagsfeest van
konijn wordt een vrolijk telfeest.

Het regent buiten en Rik kleedt zich aan.
Wat kies jij ? Aan jou om te kiezen uit
de vele kledingstukken die staan afgebeeld. Met per dubbele pagina een
thema en telkens drie vragen moeten er
heel wat keuzes gemaakt worden.

Werkwagens en hun chauffeurs kunnen er
heel verschillend uitzien. In dit boekje
komen er enkele voorbijgereden. Broem !
Opgepast, daar komt de eerste al !

Van Genechten
Guido
Knisperbeestjes Water
Clavis 2010
8 p. - € 8,95

Hallo, kijk je mee naar de dieren in het
water ? Dit is een lekker ritselend kijken speelboekje over beestjes dat baby’s overal mee naartoe kunnen ne-

Van Hooff Marieke
Kaatje de kip heeft
de hik
De Eenhoorn 2008
18 p. – € 6,95

Kaatje is een aardig, maar wat onhandig kippetje. Als Kaatje de hik krijgt, is
dat lastig, maar ook grappig. Het
duurt een hele poos voor ze van die
vervelende hik afgeraakt. Hoe ze dat
doet lees je in dit leuk kartonboekje.

Winok Seresia
Kapitein Winokio
speelt
Lannoo 2010
32 p. - € 16,95

Kapitein Winokio brengt een ode aan de
fantasie en neemt je mee naar een wereld
waarin alles tot leven komt. Een kartonnen
doos verandert in een autobus, een stapel
blokken in een heuse bouwwerf !

3 en +
Heer Morf is een circushond. Hij kan heel
veel kunstjes opvoeren en is erg geliefd.
Toch is hij niet gelukkig: alle andere
dieren zijn met zijn tweetjes, terwijl hij
alleen is. Op een dag besluit hij om de
ware liefde te gaan zoeken.

Cneutt Carll
Het ongelooflijke
liefdesverhaal van
heer Morf
De Eenhoorn 2003
26 p. - € 12,5

De Kinder Jan
Van de ezel die
bleef staan
De Eenhoorn 2009
40 p. – € 15,5

Er was eens een sterke ezel. Op een dag
knoopte een man een touw om zijn nek.
'Jij bent nu van mij,' zei de man. Hij laadde zijn hele hebben en houden op de rug
van de ezel. 'Vort, ezel, vort!' brulde de
man. Maar de ezel bleef stokstijf staan.

De Pelseneer
Reine
De kast van Stien
De Eenhoorn 2011
32 p. – € 14,5

In Stiens kamer staat een kast waar alles wat
Stien leuk vindt net in past: een beer, een
bak, een boek, een spiegel en een koek, een
autootje, een zwaard, drie doosjes en een
roze paard, een brief, een kleine slee en ook
een foto van de zee. Ga maar mee met Stien,
ze wil je alles laten zien.

Gaudesaboos Pieter
en Lorraine Francis
Het boek van mannetje Koek
Lannoo 2009
16 p. – € 9,95

Vandaag is Mannetje Koek jarig. Het
wordt een dag vol verrassingen! Mannetje Koek is dol op verrassingen en
elke keer wanneer de bel gaat staat er
eentje voor de deur… Bing-Bong !

Misschaert Inge ;
ill. Soetkine Aps
Teun en Keun
De Eenhoorn
2011
26 p. – € 14,5

Het kuiken Teun verveelt zich. De andere
kuikens plagen hem omdat hij nooit iets durft.
‘Ik sluip door het gras’, denkt Teun. ‘Zie je
wel dat ik veel durf.’ Teun is plots erg ver van
huis. Hoe moet hij weer thuis geraken ? Gelukkig is konijntje Keun er om hem te helpen.

Pottie Marjolein
Tram
Lannoo 2010
32 p. - € 16,95

Rijd een dagje mee met de tram door Brussel.
Op elke plaat stappen nieuwe mensen op en
af en ontdek je nieuwe dingen. Vind je de
verloren portefeuille ? Welke dieren zitten op
de tram? Wat heeft de dief gestolen ?

Schamp Tom
Otto in de sneeuw
Lannoo 2010
16 p. - € 12,95

Vanden Heede Sylvia;
ill. Thé Tjong-Khing
Het grote boek van vos,
haas en uil
Lannoo 2009
48 p. – € 22,95

Verplancke Klaas
Appelmoes
De Eenhoorn 2010
32 p. - € 14,95

Vrancken Kaat ;
ill. Noëlle Smit
Beu
Querido 2010
32 p. – € 13,95

Dit boek kan je in twee richtingen lezen.
Ga samen met Otto op skivakantie,
neem de skilift naar boven en ski weer
naar beneden. Het boekje zit boordevol
verrassingen; op elke plaat doe je weer
een nieuwe ontdekking.

Het grote boek van Vos, Haas en Uil
bundelt drie eerder uitgegeven prentenboeken opnieuw op groot formaat:
Een buur voor Vos en Haas, Vos en
Haas op zoek naar koek, en tenslotte
Vos en Haas op het feest van Uil.

Een kleuter vertelt over zijn papa. Hij heeft
gladde wangen, een appel in zijn keel en
sterke spieren, hij kan pijn wegblazen en
zijn vingers smaken naar appelmoes. Maar
soms wordt deze appelmoespapa een
donderpapa, en dat is niet zo leuk…

Julia wil dansen! Maar balletles is saai en
moeilijk, dus wil Julia iets anders. Diepzeeduiken, ja! Maar dan moet je eerst leren zwemmen, bah! Is er eigenlijk wel iets wat Julia
niet beu wordt ? Ja, hoor, er is iets wat ze
altijd graag doet. Ze doet het de hele tijd,
maar niemand lijkt het op te merken.

5 en +

De Kockere
Geert ; ill. Loes
Verhaert
Van uil tot mol
Medaillon 2009
32 p. – € 14,95

Dendooven Gerda
Hoe het varken aan
zijn krulstaart kwam
Querido 2009
40 p. – € 13,95

Dombrecht Bert
(ill.) ; Tine Mortier
(auteur)
Angèle de verschrikkelijke
De Eenhoorn 2010
26 p. - € 15,5

Godon Ingrid
Is het nog ver ?
Querido 2010
40 p. – € 14,95

Mortier Tine ; ill.
Kaatje Vermeire
Mare en de dingen
De Eenhoorn 2010
32 p. - € 16,5

Peeters Elvis ;
ill. Paul Verrept
Het paard
Larrios 2011
40 p. – € 9,95

Roets Jo en
Greet Vissers ;
ill. Ellen Vrijsen
Cantecleir
De Eenhoorn
2010
34 p. - € 14,95

Sollie André
Konijntjesbrood
Querido 2011
40 p. – € 14,95

Vandermeeren
Hilde ; ill. Elsje
Dezwarte
Binnenpoes buiten
De Eenhoorn 2010
32 p. – € 14,50

Edward van de
Vendel ; ill. Verster
Alain
De duif die niet kon
duiken
De Eenhoorn 2011
32 p. - € 17,50

Hoe rood is een muis en hoe roze is een
nijlpaard? Hoe lui zijn de armen van een
octopus en hoe vindt een kameleon het
puntje van zijn tong terug ? Je komt het
allemaal te weten in deze fabels. Een beetje
gek, soms wat eng en af en toe héél slim.

In de tijd toen de dieren nog spraken hadden
ze nog geen kleur, geen vacht, geen naam.
Ze waren roze en bloot, er viel werkelijk niets
te aaien. Dus kwam God op de aarde om alle
dieren iets te geven : een naam, en pluimen of
haren. Maar één diertje was te laat…

Op een mooie zomermorgen wordt Angèle
geboren. Ze is een schattige, kleine orkaan
die vreselijk veel zin heeft om brokken te
maken. Maar dan krijgt plots De onvermoeibare Zébédé alle aandacht. Daar zal
Angèle snel een stokje voor steken !

Leon wil al heel lang de vogels en de
wolken van dichtbij zien. Op een dag
neemt hij zijn langste ladder, zet die
tegen een boom en begint aan zijn
klimtocht naar boven.

Mare is klein en erg ongeduldig. Haar
oma is net als zij en de twee komen
uitstekend overeen. Op een dag wordt
oma ziek en ze verliest haar woorden.
Mare is de enige die haar nog begrijpt.

Een paard zoekt een plek om de nacht
door te brengen en belandt op de kamer
van Ali. De ruit die daarbij sneuvelt,
belooft hij ’s anderendaags te zullen
vervangen. Ali heeft geen bezwaar. Die
is al blij dat het geen nachtmerrie is.

Cantecleir is een fiere haan. Voor dag en
dauw begint hij te kraaien. Veel te vroeg,
vinden zowel de dieren van de dag als die
van de nacht. Maar Cantecleir blijft kraaien, tot hij mevrouw Fazant ontmoet…

De koning en de koningin zijn in blijde
verwachting van hun eerste kind. De koningin wil o zo graag een wit konijntje, maar
de koning koestert een heel andere kinderwens: een eekhoorntje als troonopvolger.
Daar komt ruzie van in het paleis…

Binnenpoes zit voor het raam. Zoekt ze
de buitenpoes ? De poes mag nooit
buiten van mama. Het meisje weet niet
waarom. 'Er zijn binnen- en buitenpoezen,' zegt mama. 'En dat blijft best zo.'
Maar heeft mama wel gelijk ?

Het is de dag van het afduiken. De
jonge duiven zitten in de dakgoot en
duiken een na een naar beneden.
Maar Telemark heeft nog nooit een
goede duikvlucht gemaakt. Hij krijgt
vast een nul! Of toch niet ?

8 en +

Rosie en haar moeder gaan wonen in een
groot flatgebouw aan de andere kant van de
stad. In de kamer precies boven die van Rosie
woont Moussa, een jongen van haar leeftijd.
Rosie en Moussa gaan op een dag stiekem
naar het dak van het flatgebouw. Maar dan
worden ze opgesloten...

De Cock Michael
Rosie en Moussa
Querido 2010
86 p. - € 12,95

De Doncker Wally ;
ill. Karolien Vanderstappen ; muziek
Jan Coeck
Is beter nog ver ?
Lannoo 2010
74 p. - € 19,95

De Vlieger Evelien ;
ill. Wendy Panders
Hoe maak ik een
vriend ?
Lannoo 2010
80 p. – € 15,95

Vrouwtje is beroemd. Ze werd rijk van
haar kunst. Samen met haar hondje
Fala vlucht ze weg van de drukte.
Tijdens hun tocht ontmoeten ze allerlei
vreemde figuren. Ze besluiten samen
op zoek te gaan naar Beter.

Felix gaat op kamp, een kamp waar hij
niemand kent. Zijn moeder zegt dat hij
wel een vriend zal maken. Maar hoe doe
je dat? Hoe maak je een vriend? Felix
gaat meteen aan de slag. Bestaat er een
ultiem recept om een vriend te maken ?

Goeminne Siska ;
ill. Rudi Bogaerts
William wil de
wereld zien
De Eenhoorn 2011
96 p. - € 15,5

Met zeven zijn ze. Zeven broers in een
doos. Drie zijn scherp en fel, drie zijn
zacht en stil. En die in het midden ? William ? William is anders, William is wild.
Hij wil de wereld zien ! Op een zonnige
dag in oktober springt hij uit de doos.

Leroy Benjamin
(ill.) ; Jaap Robben (auteur Nederland)
De zuurtjes
De Geus 2010
161 p. – € 14,9

In een rijtjeshuis in een gewone straat wonen de
Zuurtjes, twee broers die nooit lachen. Niemand
wil naast de broers wonen. Binnen is het een
troosteloze bende. Zijn de broers altijd zo zuur
geweest, of is er misschien iets gebeurd waardoor ze zo nors en vrekkig zijn geworden ?

Minne Brigitte
Drie keer minne
De Eenhoorn 2009
320 p. – € 19,95

Deze omnibus bevat drie verhalen. Mijn broer
is een Marsmannetje gaat over de confrontatie
van een gezien met de ziekte van een kind.
Mama is verliefd gaat over het verzet van een
meisje tegen de nieuwe liefde van haar moeder. Misschien herkent ze mij wel vertelt over
de dementie van een grootmoeder.

Vandermeeren Hilde
Operatie Bernie
Buiten
Davidsfonds /
Infodok 2009
62 p. - € 14,5

Voor de achtjarige Cath hoeft haar moeder niet aan een nieuwe relatie te beginnen : de vorige twee mannen hebben hen
niet bepaald gelukkiger gemaakt. Ook al
lijkt Bernie anders, toch is Cath er op
gebrand om hem snel buiten te werken…

Van Look Hugo
(ill.) ; Paul Van Loon
(auteur - Nederland)
Weerwolfbende
Leopold 2010
160 p. - € 15,95

Wie zijn die grommende gedaantes en die
grote, onbekende weerwolf, die af en toe
opduikt? Wat doet mevrouw Krijtjes in haar
tuin met haar gietertje en rare plantjes ? En
wat is er aan de hand met sommige klasgenootjes van Dolfje, die doodmoe zijn, de dag
na volle maan ?

Verhelst Peter ; ill.
Carll Cneut
Het geheim van de
Keel van de
Nachtegaal
De Eenhoorn 2008
64 p. - € 24,95

Een Chinese keizer droomt van een nieuwe
Keizerlijke Tuin der Tuinen. Een tuinman
slaagt erin om die droom werkelijkheid te
maken. En wanneer de keizer een nachtegaal hoort, weet hij dat die muziek ook
deel moet uitmaken van zijn tuin.

Wille Riet ; ill. Jan
De Kinder
Lapje
De Eenhoorn 2010
73 p. - € 17,5

Ver weg lag ooit een piepklein dorp : Lapje. Lapje
stond op geen enkele kaart. Niemand kwam langs,
niemand ging weg. In Lapje leken alle mensen op
elkaar. Allemaal behalve één : Lara. Lara wou
andere kleren, andere spelletjes, andere boeken en
droomde van de wereld buiten het dorp...

10 en +

Boets Jonas
Sam Smith - De code
van Autumn
Manteau 2010
272 p. - € 15,95

In dit zevende boek moet Sam Smith gaan
lesgeven! Het zegt hem aanvankelijk
niets, tot blijkt dat er in De School een
verrader actief is. Iemand wil de Codex
van Autumn in handen krijgen, wellicht met
de hulp van iemand uit zijn klas.

De Braeckeleer Nico
Vampiervirus
Kramat 2011
114 p. - € 12,95

De twaalfjarige Ilian is blind geboren.
Als er een bron wordt ontdekt die genezende krachten bezit, drinkt Ilian ervan.
Hij hoopt eindelijk te kunnen zien, maar
dan begint hij plots te veranderen in een
monster van de nacht… een vampier.

Roger schilderde als kleine jongen
al. Later, later zal hij beroemd zijn,
maar dat weet nu nog niemand, ook
hijzelf niet. Ja, zijn moeder weet
het, al heel vroeg, haar hele leven
kijkt ze er stilletjes naar uit.

De Moor Paul ; ill.
Roger Raveel
De schilder, de duif
en de dingen
Lannoo 2009
77 p. - € 12,95

Alien is verhuisd naar Sint-MartensLatem, amper 15 kilometer bij haar
vriendje Sander vandaan. Ze krijgt een
baantje als honden-uitlaatster van een
stokoude buurvrouw, maar dan willen
twee boeven het hondje ontvoeren !

Didelez Guy ; ill.
Jan Bosschaert
Poedelnaakt
Abimo 2010
168 p. – € 13,5

Dieltiens Kristien
Met flaporen de wereld
rond, en andere bijzondere voorleesverhalen
over de geschiedenis
van België
Manteau 2010
188 p. – € 16,95

Lesage Annick (ill.) ;
Pieter Gaudesaboos
(auteur)
Herr Luna
Lannoo 2010
136 p. - € 18,95

In dertig voorleesverhalen word je
meegenomen door de geschiedenis van
België, op kindermaat verteld. Van het
stenen tijdperk tot René Magritte
komen dertig hoogtepunten uit onze
geschiedenis aan bod, telkens gezien
door een kind van toen.

Op 17 februari 1963 verdwijnt het kindsterretje Alberiek ‘Briek’ Vierstraete en jij
moet meehelpen de waarheid te achterhalen. Wat is er gebeurd met Briek na zijn
ontsnapping uit de televisiestudio's ? Een
razend spannende luisterdetective !

Leue Dimitri ; ill.
Vanessa Verstappen
Armandus de zoveelste
Lannoo 2010
192 p. - € 19,95

Koning Armandus de Zoveelste heeft
geen zin meer in regeren. Zijn vrouw is
op onverklaarbare wijze in een eeuwige
slaap gesukkeld, en hij zal alles doen
om haar daaruit te bevrijden.

Moeyaert Bart
De Melkweg
Querido 2011
160 p. - € 12,95

Op een van de laatste dagen van de
zomer zitten drie kinderen in hun clubhuis boven op een muur. Het is of de tijd
stilstaat en het altijd zomer zal blijven.
Dan stelt Bossie een weddenschap voor,
en plots komt alles in beweging.

Nielandt Dirk
Over Arne
Manteau 2008
188 p. - € 15,95

Arne is elf als zijn ouders uit elkaar gaan.
Dat valt niet mee. Vooral niet wanneer
Arne ontdekt dat zijn moeder een beroemd
halssnoer heeft gestolen. Zijn vader, die
speurder bij de politie is, krijgt de opdracht om de juwelendief op te sporen.

Verrept Paul
Het meisje de
jongen de rivier
De Eenhoorn
2006
32 p. - € 14,95

Een vis is verdwaald in de rivier. Een man
vangt hem, zijn vrouw maakt hem klaar en
hun zoon eet hem op. De jongen valt
meteen in een diepe slaap en wordt niet
meer wakker. Hij slaapt wel honderd jaar.
Dan komt er een meisje…

12 en +

Bracke Dirk
Mijn lieve vijand
Abimo 2009
200 p. - €
15,95

Victor woont in een grensdorp tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Voor hem is de
oorlog vooral een boeiende, spannende
tijd. Zijn zus Tilleke is verliefd op Ulrich,
een Duitse grenswachter. Maar verliefd op
een Duitser ? Kan dat wel ?

De Bel Marc
Epinona
Manteau 2009
416 p. - € 18,95

Epinona groeit samen met haar moeder en broer
Brent op in het land van de Eburonen. Ze is goede
maatjes met Timon, met wie ze later zal trouwen.
Maar bij een aanval van de Atuatuken worden zij
en haar moeder gevangengenomen en als slaven
meegevoerd naar de Rotsburcht.

Elias Bettie
Dichter bij de maan
Manteau 2009
240 p. - € 14,95

Vik wordt door zijn oudste broer Alex naar
de zolder verbannen en opgesloten. Vik
ondergaat alle pesterijen en trekt zich
terug in zijn eigen wereld. Tot hij op school
bevriend wordt met Nicolas, een uitbundige
jongen die ook zijn jaar overdoet.

Franck Ed ; ill. Gitte
Vancoillie
Wereldberoemde
dwarsliggers, ettertjes
en doordouwers
Manteau 2010
143 p. - € 19,95

Waren alle genieën zoals Mozart, Einstein en
Picasso als kind al geniaal? Deden ze tijdens
hun jeugd al opmerkelijke dingen ? Of waren
ze toen maar luie leerlingen met slechte rapporten, of ettertjes die hun ouders tot wanhoop
dreven en alleen hun eigen zin deden ?

Lagrou Patrick
De grote ramp
Clavis 2010
212 p. - € 19,95

In het Caribische gebied en langsheen de
hele oostkust van Amerika wordt door een
superorkaan een ware ravage aangericht.
Nog nooit tevoren was de moderne mens
het slachtoffer van zoveel natuurgeweld.

Leenaert Sebastiaan
Misschien een
engel
Clavis 2010
123 p. - € 14,95

In een dorp aan de zee blijft alles altijd
hetzelfde, tot er op een dag een gruwel
wordt geboren: twee meisjes vergroeid met
elkaar bij de romp. Ze delen één groot hart.
Dan komt er een prins in het dorp. De prins
en de gruwel vinden elkaar, of toch niet ?

Schoemans Roger
Het mes van
Milosh
Davidsfonds
Infodok 2010
126 p. - € 15,95

In het tuintje van het college ligt het dode
lichaam van Ellen. Is ze van de toren
gevallen of is ze naar beneden gesprongen? Heeft iemand haar over de rand
geduwd ? Er zijn verdachten genoeg…

Vandenabeele Isabelle
(ill.) ; auteur Pieter van
Oudheusden
Het circus van Dottore
Fausto
De Eenhoorn 2010
90 p. - € 39,95

Van Olmen Peter
De kleine Odessa
Van Goor 2009
476 p. - € 18,99

Van Ranst Do
Dina - Verre vrienden en een vlek
Davidsfonds/Infodok
2010
193 p. - € 15,95

Op een dag staat er een oud, versleten circus in Titos dorp. Het magische optreden van de circusdirecteur
intrigeert Tito en hij sluit zich bij het
circus aan. Maar de circusdirecteur
heeft een groot geheim…

Odessa wil haar vader leren kennen en
trekt daarvoor naar Scribopolis, een stad
bevolkt door overleden schrijvers. Na een
hoop avonturen en teleurstellingen weet
ze dat jonge meisjes niet hoeven onder te
doen voor beroemde schrijvers.

Dit is het vijfde boek in de Dina-reeks.
Wanneer haar ouders besluiten om naar de
andere kant van het land te verhuizen, stort
Dina's wereld in. Dina weet een ding zeker :
in haar nieuwe dorp, in de saaie nieuwbouwwijk zal ze nooit vrienden maken !

14 en +

Beerten Els
Allemaal willen we
de hemel
Querido 2008
498 p. – € 17,95

1943. Jef droomt ervan om een held
te worden, liefst samen met zijn beste
vriend Ward. Voor zijn zus Renée
hoeft dat heldendom niet zo nodig. Zij
heeft genoeg aan Ward, zijn hemelse
saxofoonspel, en zijn fluwelen blik.

Billiet Daniel
Alles gaat voorbij,
maar niets gaat over
Clavis 2008
45 p. - € 12,95

Een op 200 jongeren speelt wel eens met
het idee van zelfdoding. Iedereen kent
wel iemand wiens ouder of zus of vriend
of schoolmaat uit het leven is gestapt.
Wat valt er nog te zeggen als je dierbare liefste plots en totaal het leven afwijst?

De Leeuw Jan
Bevroren kamers
Davidsfonds/Infhodok
2009
112 p. - € 15,95

Een jongeman staat op een brug in het
park. In zijn handen heeft hij een brief
en een roos. Hij wacht. Hij wacht op de
ontknoping van een verhaal dat begon
met een broer en een zus die in hun
eentje in een slagerij wonen.

Descamps Luc
Opgefokt !
Abimo 2010
152 p. - € 14,95

Meisjes, drank en razendsnelle scooters: meer
heeft Kenneth niet nodig om gelukkig te zijn.
Zijn vrijheid gaat boven alles en hij laat zich
door niemand de wet dicteren. Tegen tweehonderd per uur raast hij door het leven en niets of
niemand kan hem tegenhouden. Of toch...?

De Sterck Marita
De hondeneters
Querido 2009
198 p. - € 13,95

Eind 1917, in volle oorlogstijd, loopt
Victor weg van huis om zijn herdershond
te zoeken. Hij hoorde immers dat in deze
hongerwinter elke hond gevaar loopt. Een
spijkerharde roman over de grote oorlog
en de grenzen van de menselijkheid.

Elpers Noëlla
Vuurkraal
Van Goor 2011
437 p. - € 14,99

Jocinda zat op een van de banken in de wagen
van de waarzegster en keek toe hoe haar
moeder een ster borduurde op het binnendoek
van de woonwagen. Daarna naaide ze met
plechtige gebaren een vuurkraal in het midden
van die ster. 'Liefhebben is het mooiste wat je in
het leven zult leren,' zei haar moeder toen.

Kustermans Paul
Feun en de zwarte
magiër
Manteau 2009
181 p. - € 14,95

Feun is sjamaan van de stam. Ze wordt door
iedereen gerespecteerd. Op een dag krijgen
ze bezoek van de zwarte magiër. Hij boezemt ontzag in, maar Feun voelt aan dat
zijn bedoelingen niet helemaal zuiver zijn.
Dan gaat het één na het ander fout.

Marien Tom
Vuist
Manteau 2010
160 p. - € 14,95

Een jongeman, onvoorzien net vader
geworden, komt in Zonnewind terecht,
een afdeling van een psychiatrisch centrum. Het liefst van al wil hij ‘niks’ meer
zijn, want iemand die niks is, kan niks
meer verkeerd doen, en dat is wat hij wil.

Pollet Frank
De noodrem!
Abimo 2010
144 p. - € 14,95

Jon Christiaens is zanger en tekstschrijver
van De Noodrem!, een rockbandje dat
aardig in de lift zit. Maar met Jons studies wil het niet echt lukken, zijn ouders
gaan scheiden, en zijn vrienden willen
muzikaal een andere weg op dan hij.

Van Rijckeghem
Jean-Claude en
Pat Van Beirs
Galgenmeid
Manteau 2010
496 p. - € 19,95

Antwerpen 1582. De veertienjarige Gitte wordt
ter dood veroordeeld. Ze ontsnapt aan de galg
door te zeggen dat haar vader een Spaanse
hertog is. De Nederlanden zijn in oorlog en in
ruil voor haar leven moet Gitte spioneren voor
de Nederlandse prins van Oranje.

