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Kaft

Titel

Auteur

De eerste keer

Caja Cazemier

Jorien maakt met drie meisjes en twee jongens
een fietstocht om het IJsselmeer zonder dat
haar ouders op de hoogte zijn. Onderweg leert
ze haar reisgenoten steeds beter kennen

Superboek

Manhatan

Rob Ruggenberg

Het verhaal start in oktober 1642. Peye wordt
door zijn alleenstaande moeder, een
prostituee, verwaarloosd. Op een dag hoort hij
wie zijn vader is: Willem Kieft, de gouverneur
van de Nederlandse kolonie NieuwAmsterdam. Peye besluit aan te monsteren op
een schip om zijn vader in de nieuwe wereld
op te zoeken. Het loopt echter heel anders:
het schip vergaat en Peye spoelt aan op een
eiland voor de Amerikaanse kust. Daar wordt
hij verzorgd door een indiaans meisje,
Waupatukway, die op de vlucht is voor haar
stamgenoten. Later voegt Manuel zich bij hen.
Hij is een ontsnapte slaaf. Van alle drie wordt
de levensgeschiedenis stukje bij beetje onthuld
in dit spannende verhaal, waarin Peye de
waarheid over zijn afkomst met veel pijn en
moeite leert kennen.
3
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GOT

Ik overleefde Auschwitz

Ferenc Göndör

Een joodse jongen van 16 jaar uit Hongarije
wordt in de Tweede Wereldoorlog
weggevoerd naar het concentratiekamp
Auschwitz.
In dit boek blikt de Joods-Hongaarse auteur
terug op zijn jeugd in Hongarije.

Superboek

Ademnood

Helene Bakker

Susan heeft een ongeneeslijke ziekte en weet
dat ze niet lang meer te leven heeft. Toch
probeert ze zo gewoon mogelijk te leven. Ze
wordt zelfs verliefd op haar nieuwe buurjongen
Jim.

Superboek

Karaokelezen
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Titel
Uitgehuwelijkt

Auteur
Marian Hoefnagel
Makkelijk lezen

Celien is door haar ouders naar Engeland
gestuurd. Daar moet ze trouwen met Serdar,
een Turkse man die ze nooit eerder gezien
heeft. Hij is de man van haar overleden tante.
Zelf wil ze dat helemaal niet. Toch blijkt haar
verblijf in Engeland minder erg dan ze van
tevoren dacht.
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GOT

Schaduwspits

Corien Botman

Milan is een jong voetbaltalent. Hij mag komen
proeftrainen bij de Titanen, de jeugdselectie
van Ajax. Zijn buurmeisje Freke interviewt hem.
Ze verovert daarmee een plaats in de redactie
van de schoolkrant. De twee kunnen nog heel
wat van elkaar leren!

Superboek

Tiffany Dop

Tjibbe Veldkamp

‘Ik was dertien en wilde een baby.´ Tiffany is
beslist van plan een baby te gaan krijgen.
Alleen jammer dat daar seks voor nodig is. Ze
heeft het nog nooit gedaan, zelfs nog niet echt
gezoend. Maar ja, haar besluit staat vast. Dus
gaat ze op zoek naar een verwekker..

Superboek

Een gang met gele deuren

Rom Molemaker

Martje komt na haar verhuizing terecht in een
clubje verkeerde vriendinnen. Als ze betrokken
raakt bij een valpartij, waarbij het slachtoffer
overlijdt, wordt zij als schuldige aangewezen.
Martje wordt in voorlopige hechtenis genomen.

Superboek

Karaokelezen

Karaokelezen
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Titel
Voor jou 10 anderen
Cynthia werd als baby samen met haar
tweejarige broertje achtergelaten bij ‘mama
Riet´. Ze mag niet naar school en ook niet vaak
buiten spelen, omdat ze illegaal is. Op een dag
komen er hulpverleners langs en moet Cynthia
weg bij mama Riet. Maar Cynyhia wil dat niet...
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GOT

Auteur
Mirjam Oldenhave &
Cynthia van Eck
Superboek
Karaokelezen

Aan de bal

Lieneke Dijkzeul

Rahmane wordt uitgekozen om te komen
voetballen bij een club uit de grote stad, ergens
in Afrika. Samen met zijn dorpsgenoot en vriend
Tigane wordt hij geselecteerd om opgeleid te
worden tot professioneel voetballer. Het lukt
Rahmane om uiteindelijk zelfs in Nederland te
komen voetballen!

Superboek

Blauwe plekken

Anke de Vries

Al doet Judith nog zo haar best, bij haar
moeder kan ze nooit iets goed doen. Driftig
slaat ze Judith bont en blauw. Niemand heeft in
de gaten wat er met Judith thuis gebeurt, maar
ten slotte krijgt haar vriend Michiel argwaan en
zorgt voor hulp.

Superboek

Piratenbloed

Annejoke Smids

Sebastiaan vaart voor het eerst met een
koopvaardijschip mee. Voor de kust van
Madagaskar lijden zij schipbreuk. Drie
bemanningsleden worden gered door piraten,
waaronder Sebastiaan. Vanaf dan is hij in dienst
van de piratenkapitein Fenmore. Hij vindt het
maar wat moeilijk om ´piraat´ te zijn.

Superboek
Karaokelezen

Leeslijst klas 2 BB

Nr.
13

14

Kaft

Titel

Auteur

Als je dit leest, ben ik dood

Sally Nicholls

Sam is ongeneeslijk ziek. In zijn dagboek schrijft
hij over de laatste maanden van zijn leven. Zijn
verhaal vult hij aan met allerlei briefjes,
tekeningen en wensen- en vragenlijstjes. Sam
verwacht niet dat al zijn wensen nog uit zullen
komen. Maar daar denkt zijn vriend en
lotgenoot Felix anders over.

Superboek

Broergeheim

Emiel de Wild

Hoi Stefan, wat ik tegen je wil zeggen
(schrijven): BEL MIJ. Ik geloof er niks van dat je
mij niet wil spreken. Zo ben jij niet.

Superboek

Wat als je broer plotseling verdwijnt? Joeri
overkomt het. Hij verhuist met zijn ouders en in
het nieuwe huis is zelfs geen kamer voor Stefan.
Joeri mist zijn broer verschrikkelijk. Hij weet niet
eens waar zijn broer is en niemand wil het
zeggen. Daarom schrijft hij brieven.
Als Joeri een schokkende ontdekking doet, wil
hij stoppen met broerzijn. Maar kan dat?
15
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GOT

Spijkerzwijgen

Simon van der Geest

De twaalfjarige Vonkie logeert bij haar opa op
de boerderij. Ze vindt het maar saai, tot opa
verhalen begint te vertellen over vroeger, toen
hij met zes broers op de boerderij woonde.
Verhalen over woedende zwanen en briesende
buurmannen.
Maar Vonkie merkt dat opa niet alles vertelt.
Wat is er toch gebeurd tussen hem en zijn
lievelingsbroer? Waarom mag ze niet in de
buurt komen van de oude molen? Samen met
haar achterneef Sven probeert Vonkie de
waarheid te achterhalen. En dan komt het
verleden ineens gevaarlijk dichtbij.

Superboek

Pokerface: ik steel, lieg en bedrieg

Buddy Tegenbosch

Sem de Wit, zestien jaar, 5 vwo, speelt al heel
zijn leven ijshockey. Als hij gevraagd wordt voor
het eerste team, bedenkt hij zich geen moment
en grijpt hij zijn kans. Hij krijgt twee weken de tijd
om zich te bewijzen, maar merkt al snel dat het
niet meevalt. Gelukkig is er één speler die
vriendschap met hem sluit. Dave helpt Sem een
hoger niveau te bereiken op het ijs en
introduceert hem in de wereld van het pokeren.
Sem lijkt aanleg te hebben en neemt steeds
meer risico's in het spel. Totdat het op een
avond gruwelijk uit de hand loopt …

Superboek

Karaokelezen

Karaokelezen
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Titel
De gele scooter

Elle van den Bogaart

Isis is op weg naar huis en ziet een gele scooter
in de berm liggen. Vanuit de bosjes hoort ze
een meisje om hulp roepen. Isis stopt, maar
durft niets te doen. Even later haalt een jongen
op een scooter haar in. Hij waarschuwt haar
niets te zeggen en dreigt dat hij anders met
haar hetzelfde doet. Tot haar grote schrik
herkent ze hem, al weet ze zo snel niet
waarvan.

Superboek

De gelukvinder

Edward van de
Vendel & Anoush
Elman

Dit boek vertelt het waargebeurde verhaal van
Anoush Elman (Hamayun in het boek). Hij
woont met zijn ouders, broers en zusje in Kabul
(de hoofdstad van Afghanistan). Omdat zijn
vader het niet eens is met de regering, moeten
ze vluchten. Zo komen ze in Nederland terecht.
Hamayun vertelt hoe het is om je vaderland en
familie achter te laten en als asielzoeker in
Nederland te leven.
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GOT

Auteur

Karaokelezen

Superboek
Karaokelezen

Air time

Marc van Velzen

Sebastiaan (Seb) is pas verhuisd naar
Amsterdam. Hij heeft het moeilijk op zijn nieuwe
school. Jort is de leider van de klas, maar Seb
weigert naar zijn pijpen te dansen. En dat is Jort
niet gewend. Dat betekent: oorlog!

Superboek

Echte helden zwijgen niet

Arend van Dam

Stijn wordt door zijn vrienden Morris en Karim
uitgedaagd: ze doen wie het verst met een
steen kan gooien. Als Stijn een steen gooit,
veroorzaakt dat een auto-ongeluk. De drie
vrienden zwijgen als het graf over wat er
gebeurd is. Maar het zit Stijn eigenlijk helemaal
niet lekker.

Superboek

Karaokelezen

Karaokelezen
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Auteur

Loverboy & girl

Joost Heyink

Fanny's vriendin is slachtoffer geworden van een
loverboy en sinds kort verdwenen. Fanny wil wel
eens weten hoe dat soort jongens te werk gaat.
Ze papt aan met loverboy Jeff en probeert hem
te betrappen. Maar dan loopt alles uit de hand.

Superboek

Schuld

Anne-Rose Hermer

John is zeventien jaar oud als hij een ongeluk
krijgt met zijn scooter. Omdat hij op de stoep
reed en omdat er iets mis is met zijn verzekering
moet hij alle boetes zelf betalen. John heeft
echter geen werk en geen diploma's. Wat nu?
Want hij wil ook een nieuwe telefoon, en mooie
kleren voor een familiefeest en hij wil ook een
nieuwe scooter. Er blijken verschillende manieren
te bestaan om aan geld te komen. Maakt John
een verstandige keuze?
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GOT

16 & zwanger

Marian Hoefnagel

Op haar zestiende verjaardag raakt Esther
zwanger. Van Joris, de coolste jongen van de
school. Wat nu? Is ze niet te jong om een kind te
krijgen? En wat zal Joris denken als hij hoort dat
ze zwanger is? Om antwoord te krijgen op al
haar vragen gaat Esther een paar dagen
logeren bij haar oma. Misschien helpt oma's
wijze raad bij het nemen van de juiste beslissing.

Superboek

Geen weg terug

Helen Bird

Tara is al meerdere keren van school gestuurd
en nu moet ze naar een speciale instelling: De
Barak. Ze raakt door haar klasgenoten, ze wil er
namelijk graag bij horen, aan de drugs. Als ze
drugs gebruikt voelt ze zich gelukkiger en heeft
ze ook nog eens minder ruzie met haar moeder.
Tara denkt dat ze ieder moment kan stoppen
met het gebruiken van verdovende middelen.
Dan ontmoet Tara Joost. Hij heeft vroeger ook
drugs gebruikt, maar hij is er echt mee gestopt.
Stopt Tara nu ook? Of kan ze er niet meer
zonder?

Superboek
Karaokelezen
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Hard tegen Hard

Marian Hoefnagel

De Antilliaanse Nardo en de Turkse Serkan
staan meer en meer tegenover elkaar. Serkan
en zijn vrienden hebben namelijk een hekel
aan zwarte jongens. Steeds meer leerlingen
van school doen mee aan hun heftige ruzies.
Een groot feest moet een einde maken aan
de strijd. Maar dan beginnen de problemen
pas echt, want Nardo en Serkan vinden
hetzelfde meisje leuk…

Superboek

De leugen

Marian Hoefnagel

Pelle (14) komt uit een arm gezin in het
Amsterdam van de 17e eeuw. Zijn vader
verkoopt hem aan de stuurman van een
zeilschip. Zo komt Pelle terecht in Kanton,
waar hij wordt betrokken bij een vreemd
complot. Een rijke, oude heer laat een
zeemansverhaal waarheid worden en
daarvoor heeft hij Pelle nodig.

27

Transfer

Marian Hoefnagel

Klaas Kop is 17 en voetbalt heel goed. Hij komt
in aanmerking voor een transfer naar een
grote club. Hij wil dat graag snel regelen,
zodat hij zijn ouders kan helpen. Die werken
heel hard in hun bakkerij. Ook Klaas werkt
daar naast zijn trainingen en wedstrijden. Hij
krijgt onverwachts een contract met PSV, dat
hij ongelezen tekent. Wat heeft Klaas nou
eigenlijk getekend?

28

Oppassen
Jasmijn (15) en Lonnie zijn hartsvriendinnen. De
nieuwe buren van Jasmijn hebben haar
gevraagd om te komen babysitten. Jasmijn
wordt verliefd op de knappe buurman. Als ze
samen met Lonnie gaat oppassen, wordt die
ook verliefd op Ranan. Dan blijkt dat Ranan
meer van de meisjes wil dan normaal is. Dat
voelt niet goed en uiteindelijk nemen ze een
verKstandig besluit.

GOT

Marian Hoefnagel
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Dit is geen dagboek

Erna Sassen
Superboek

30

Vier en een half jaar geleden is de moeder
van Boudewijn overleden. Hij was toen twaalf
jaar. Al die tijd heeft hij gedaan alsof het hem
niet interesseerde, maar ineens kan hij alleen
nog maar slapen en huilen. Hij sluipt 's nachts
naar de kamer van zijn zevenjarige zusje Pluis
omdat hij bang is dat iemand hem komt
vermoorden. Uiteindelijk is zijn vader ten einde
raad. Boudewijn moet van zijn vader vanaf nu
iedere dag iets schrijven in een schrift en naar
een stuk muziek luisteren. Doet Boudewijn dit
niet, dan laat zijn vader hem opnemen in een
psychiatrische inrichting. Boudewijn weet dat
zijn vader dit meent, Boudewijn zal namelijk
niet de eerste uit het gezin zijn.
Chatroom
De vriendinnen Floor en Marcia komen via
internet in contact met een modellenbureau.
Ze worden uitgenodigd voor een fotoshoot.
Maar al snel worden ze gevraagd dingen te
doen die ze niet willen. Hun modellenavontuur
verandert in een nachtmerrie.

Superboek

Afscheid van Arthur

Agave Kruijsen

31

Karaokelezen

Helen Vreeswijk

Karaokelezen

Lancelot is een van de beroemdste ridders
van de Ronde Tafel. Hij is dapper en eerlijk,
maar ook smoorverliefd op de koningin. En hij
heeft per ongeluk de broer van zijn beste
vriend gedood. Dat leidt tot oorlog onder de
ridders van de Ronde Tafel en uiteindelijk tot
de val van koning Arthur.

32

GOT

Jij tegen mij

Jenny Downham

Mikey leert Ellie kennen op een feestje ter ere
van haar broer. Hij is zojuist op borgtocht
vrijgekomen, nadat hij ervan werd verdacht
Karyn, de zus van Mikey, verkracht te hebben.
Als Ellie - veel later - begrijpt wie Mikey eigenlijk
is, komt hun verhouding onder druk te staan.

Superboek
Karaokelezen
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Wie is Libby Skibner?
Liesbeth is nogal eenzaam opgegroeid. Daar
komt verandering in door haar vriendschap
met haar klasgenootje Suzan, die haar de
'grote' wereld leert kennen. Liesbeth wil niet
langer Liesbeth heten; ze wordt Libby.

Daan Remmerts de
Vries
Superboek
Karaokelezen
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Vijftien

Marlies Slegers

35

Elena, 15 jaar, voelt zich na de dood van haar
vader eenzaam en onbegrepen. Online raakt
ze aan de praat met Tim, bij wie ze zich
meteen op haar gemak voelt en tegen wie ze
alles kan zeggen. Elena wordt verliefd en
besluit hem in het echt te ontmoeten. Maar
dan verdwijnt ze spoorloos…
Job, 17 jaar, probeert zijn ontspoorde
verleden met drank en drugs te vergeten.
Maar zijn grote verdriet en zijn dominante
vader maken het hem niet makkelijk. Gelukkig
kan hij zijn frustraties kwijt op de
kickboksschool en krijgt hij weer grip op zijn
leven. Dan doet hij een schokkende
ontdekking: het enige spoor van Elena’s
verdwijning leidt naar hem…
Het alfabet van Candice Phee

Barry Jonsberg

36

GOT

Candice Phee heeft op school de opdracht
gekregen om zichzelf te beschrijven aan de
hand van het alfabet. Ze levert alleen geen
A4’tje in, maar een heel boek. Zo komen we
te weten dat Candice allerlei plannen
bedenkt om de mensen om haar heen
gelukkiger te maken. Maar dit doet ze nogal
onhandig, waardoor niet alles zo uitpakt als ze
van tevoren dacht.

Superboek

Eilanddagen

Gideon Samson

Als de zomervakantie begint, stuurt de
moeder van de twaalfjarige Jakob hem naar
zijn vader in Griekenland. Hier heeft Jakob niet
zoveel zin in. Wat moet hij daar op dat eiland
bij zijn vader, met wie hij nauwelijks contact
heeft? De eerste dagen brengt Jakob zijn tijd
binnen door met het lezen van stripboeken.
Wanneer hij zijn oude maatje Michális
ontmoet, leert hij het eiland kennen. En als
Puck, het Nederlandse vriendinnetje van
Michális, ook op het eiland is, begint zijn
vakantie pas echt. Maar dan ontdekt Jakob
wat verliefd zijn is.

Superboek
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En ik dan?

Ingrid Kluvers

38

De dertienjarige Joop heeft twee vaders en
twee moeders. Tot overmaat van ramp
wonen al die ouders ook nog eens met z'n
allen in één huis. Het is knap lastig om zoveel
ouders te hebben die zich overal mee
bemoeien. Wanneer Joop via Facebook in
contact komt met de Franse Emma, houdt ze
haar nieuwe vriendin niet alleen geheim voor
haar ouders, maar ook voor haar BFF's Mees
en Juul. Voor Joop breekt er een verwarrende
periode aan. Wie is deze Emma, en wat wil ze
van Joop? Is het vriendschap, of iets anders?
Wanneer Joop met Mees en Juul naar een
zeilkamp gaat waar Emma instructeur blijkt te
zijn, volgt er een dramatische ontknoping die
Joops leven volledig op zijn kop zet.
Alaska

Anna Woltz
Superboek

39

Op de eerste dag van het schooljaar weet
Sven het zeker: hij moet een briljante stunt
uithalen. Anders is hij meteen die zielige
jongen uit 1b.
Parker wil juist onzichtbaar zijn. Ze heeft net de
ergste zomer van haar leven achter de rug en
vertrouwt niemand meer. Dan ontdekt ze dat
Alaska, de hond die eerst van háár was, nu bij
Sven woont – als zijn hulphond.
Overdag wil Parker niks te maken hebben met
Sven, dus er zit maar één ding op. Als ze
Alaska ooit nog wil zien, moet dat ’s nachts.
Afgesloten
Niets lijkt een geweldige week op Texel in de
weg te staan wanneer Dana en de andere
derdeklassers uitgelaten in de bus stappen.
Tot het onwaarschijnlijke gebeurt. Als ze door
een tunnel rijden, vindt er een enorme
explosie plaats. Dana raakt samen met Mirko
afgesloten van de de rest. Wat is er gebeurd?
Een aanslag? Een ongeluk? En kunnen ze
samen een uitweg vinden voor de tunnel
compleet instort?

Superboek

Haaieneiland

Rob Ruggenberg

1722. Roemer is matroos op een van de drie
schepen die op ontdekkingsreis zijn in de Stille
Zuidzee. Al maanden varen ze daar rond en
het leven aan boord wordt steeds zwaarder.
Het regent en stormt, het eten is bedorven, de
matrozen worden afgebeuld en velen
hebben scheurbuik. Als een van de schepen
op een klif loopt en vergaat, grijpt Roemer zijn
kans en loopt weg. Met vier anderen blijft hij
achter op een koraaleiland. Het eiland lijkt
een klein paradijs: het is groen, er is eten in
overvloed en er worden parels gevonden.
Roemer sluit vriendschap met een meisje van
het eiland en ontdekt dat het er

Superboek

40

GOT

Natasza Tardio

Karaokelezen
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levensgevaarlijk is – en niet alleen omdat de
zee er vol zit met haaien…
Superhelden.nl
De dertienjarige Iris is dol de game
Superhelden.nl. De spelers die het laatste level
bereiken worden ontvoerd naar het eiland
Pala, dat erg lijkt op het virtuele Pala uit de
game. Daar worden de jongeren door de
geheimzinnige Mr. Oz getraind en opgeleid
tot superspion. Maar dat is niet alleen maar
leuk.

GOT

Marcel van Driel
Superboek

