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Superboek
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.
main.cls?surl=superboek
Ben je dyslectisch en onder de 18 jaar?
Dan kan je gratis lid worden van Passend Lezen. Je krijgt dan toegang tot
Superboek. Hier vind je heel veel gesproken leesboeken, tijdschriften en kranten.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich door hun ouders laten inschrijven. Vanaf 12 jaar
mag je jezelf inschrijven.
De Passend Lezen - app
De gesproken titels zijn ook via de Passend Lezen-app te beluisteren. Hiermee kun
je altijd en overal op je mobiele telefoon of tablet luisteren naar gesproken boeken,
kranten en tijdschriften. Ook kun je de titels downloaden in de app, zodat je ook
zonder internet de titels kunt beluisteren.
Om gebruik te kunnen maken van deze app, moet je als klant
ingeschreven te staan bij Bibliotheekservice Passend Lezen en
beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de
online dienstverlening. Na het inloggen krijg je jouw persoonlijke
boekenplank gepresenteerd met daarop jouw boeken en/of
kranten en tijdschriften.
Je kunt de Daisylezer-app van Passend Lezen voor iOS of Android gratis
downloaden.
iOS:
Download de app in de App Store
Download de handleiding voor iOS
Android:
Download de app in de Google Playstore
Download de handleiding voor Android

Karaokelezen

Karaokeboeken zijn digitale boeken die gecombineerd zijn met de gesproken versie
van het boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een karaokebalkje, dat
meeloopt met de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen door een menselijke stem.
Zo zie je per woord waar je op de bladzijde bent als het boek wordt voorgelezen.
Daarnaast kun je de snelheid en de lettergrootte naar wens aan te passen.
Vind je dit iets? Maak dan een account aan op de website www.karaokelezen.nl
NB: lees de tips op de site door vóórdat je je aanmeldt.
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Kaalkop en Gifkikker

Willem Bek

Sarah en Mart chatten regelmatig met elkaar,
maar ze ontmoeten elkaar ook echt. Bij een van
die ontmoetingen vangen ze een gesprek op
tussen twee studenten die spreken over een virus
in de waterleiding. Kort daarop sterven er twee
mensen door een onbekend virus. Mart maakt
een website met het signalement van de
studenten en vraagt om informatie. Een
onbekende plaatst op die site een vervolgverhaal
met steeds engere gegevens. En Sarah raakt in
een griezelige studentenflat verzeild. Steeds
onduidelijker wordt wie er nog te vertrouwen is.

2

Yoro

Marc de Bel

De Ghanese Koyoro droomt van een voetbalcarrière bij een grote internationale club. Op een
dag wordt hij uitgenodigd om te trainen bij een
voetbalschool. Samen met zijn ouders, zijn broer
Imano en zijn kleine zusje verhuist hij naar de
grote stad, in de hoop dat hij door een scout
ontdekt wordt.

3

Voor eeuwig de jouwe

Greet
Beukenkamp

Op een dag ontvangt Chantal een e-mail van
Dylan, haar vriend. Daar lijkt niets geks aan, maar
dat is het wel als je bedenkt dat Dylan vier
maanden geleden is overleden in de discotheek.
Chantals eerste gedachte is dat dit mailtje in
cyberspace is blijven hangen en nu pas wordt
bezorgd, maar dat past helemaal niet bij de
inhoud van het bericht.
Superboek

4

Ontsnapt aan de Taliban

André Boesberg

Sohail (ik-figuur) leeft in Afghanistan waar de
wrede Taliban aan de macht is. Samen met zijn
moeder en zus moet hij het land ontvluchten.

Superboek
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Jules: een verborgen jongen

André
Boesberg

Jules is een Joodse jongen, die twaalf jaar is als
de oorlog begint. Voor Joden gelden speciale
wetten en Jules mag zelfs niet meer naar zijn
oude school. Als het gezin een oproep krijgt om
zich bij de Duitsers te melden, duiken ze onder.
De rest van de oorlog moet Jules zich verborgen
houden. Tweeëneenhalf jaar lang...

6

Protest
Vlak voor de zomervakantie voeren zes vrienden
met flink wat lef actie tegen de zeehondenjacht.
Daarnaast trekt ook de overlast van de
motorbende hun aandacht, daar willen ze ook iets
tegen doen. Maar hoe ver kun je dan gaan? Wie
is er echt te vertrouwen en wie niet? Hun
vriendschap wordt flink op de proef gesteld.

7

Free Run
Ward heeft geen identiteitsbewijs, hij is nooit
aangegeven bij de burgerlijke stand - hij bestaat
niet. Als zijn eveneens illegale, Venezolaanse
moeder op een dag wordt opgepakt en uitgezet,
staat Ward er alleen voor. De enige die daar
verandering in kan brengen, is zijn biologische
vader, die hem bij zijn geboorte nooit erkend
heeft. Dan begint een spannend verhaal over de
zoektocht naar Wards vader. Wat Ward op de
been houdt, is zijn passie voor freerunning.

8

Challenge: hoe ver wil je gaan?
Jens baalt ervan dat hij met zijn moeder en
broertje in een toeristisch oord in Spanje moet
door-brengen. Gelukkig ontmoet hij al snel Sofie
en Frank, waarmee hij en een vriend uit
Nederland verder wil reizen. Ze overtuigen hun
ouders en trekken samen een Spaans
natuurgebied in. Onderweg dagen ze elkaar uit tot
steeds spannendere acties. Totdat Jens zich
afvraagt of hij nog wel door wil gaan…

Arno
Bohlmeijer

Superboek

Annemarie
Bon

Superboek

Annemarie
Bon

Superboek
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Geesten

Klaas Bond

De 15-jarige Bono is zo'n grote spijbelaar dat de
rector dreigt hem van school te sturen, tenzij hij
een opstelwedstrijd wint door een bloedstollend
griezel-verhaal te schrijven.

10

Vermist
Vier vriendinnen gaan met vakantie naar Kroatië.
Op een nacht keert een van hen niet terug na een
avondje stappen. Eerst denken de meisjes dat de
roekeloze Eva met een jongen mee is gegaan,
maar ze beseffen als snel dat er iets grondig mis
is!

11

Krassen

Elle van den
Boogaart

Superboek

Elle van den
Boogaart

Het is nu twee maanden geleden dat de moeder
van Kars
zelfmoord pleegde.
Volkomen
onverwacht en zonder een afscheidsbrief achter
te laten. Kars is verdrietig en wil uitzoeken wat zijn
moeder tot haar daad bewoog. Het wordt een
moeilijke tijd voor Kars.
Superboek
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Schaduwloper

Christien
Boomsma

Op een middag hoort Luca een verlaten mobieltje
afgaan. Het is niet haar toestel, maar ze neemt
wel op. De mysterieuze beller zit in nood en heeft
hulp nodig. Vanaf dat moment is er nog weinig
van haar saaie leven over en komt ze in
aanraking met duistere, bedreigende wezens uit
Schaduw.

4
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Het halve graf

Stefan
Boonen

Vlak voor de vakantie wordt er een gemene grap
uitgehaald met Josse's zus Irme. Ze is verzeild
geraakt in een groep hooligans, die flink blowen.
Josse's vader, grafdelver, agressief en net als
Josse fervent voetballer en supporter, belandt
door een wraakactie voor zijn dochter in de
gevangenis. Josse gaat op onderzoek uit en komt
terecht in dreigende situaties vol leugens en halve
waarheden, met het kerkhof als geheimzinnig
middelpunt.

14

Korte lontjes

Chris Bos
Nicole Jongman

Sabine heeft ADHD en dat zit haar vaak danig
dwars. Ze is nogal wispelturig en kan haar draai
maar lastig vinden. Ze vindt een uitlaatklep in het
schermen, een sport die ze op topniveau
beoefent. Haar vader maakt haar leven er niet
makkelijker op: sinds hij als militair uit Bosnië
terug is, is hij onvoorspelbaar en kan hij zomaar
enorm boos worden.

15

Een leven voor een leven

Nicole
Boumaâza

De 14-jarige Tjetsjeense Sergej gaat aan het
begin van het verhaal weer naar school. De
Russen hebben zijn vaderland verlaten na
jarenlange oorlogsstrijd. Wanneer hij zijn
Russische klasgenoot Ivan ontmoet, komen er
veel herinneringen naar boven.

16

Catwalk

Dirk
Bracke

Geweldig vindt Polly het: ze heeft een modellenwedstrijd gewonnen! Ze krijgt veel opdrachten,
maar merkt ook dat de wereld van de glamour
een keerzijde heeft. Tot welke prijs wil Polly
doorgaan met dit werk?

Superboek
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Over tijd

Dirk
Bracke

Dorien gaat naar een opvanghuis voor jonge
moeders. Ze is ruim zeven maanden in
verwachting en wil niet vertellen wie de vader is
van haar baby. Alleen met haar oudere broer
onderhoudt ze nog contact. Na de bevalling valt
het Dorien best zwaar: ze gaat naar school en
moet voor haar kindje zorgen. Vaak voelt ze zich
eenzaam...

18

Jordi

Jacques
Brooijmans

Zonder dat iemand het weet schrijft Jordi liedjes
en songteksten, alleen zijn gitaarleraar en zijn
oom weten dat hij met muziek bezig is. Hij sleutelt
aan zijn liedjes en wordt steeds beter. Jordi zal op
het lustrumfeest voor het eerst gaan optreden,
maar dan gebeurt er iets onverwachts waardoor
zijn optreden niet door kan gaan..

19

Neil en ik
Kick (14) wordt in zijn nieuwe buurt beschuldigd
van het veroorzaken van overlast en zelfs het
molesteren van mensen. Het blijkt dat hij een
dubbelganger heeft: Neil. Zelfs zijn ouders, broer
en zus kunnen hen niet uit elkaar houden...

20

Voor mijn verre prins
Iris ontmoet de jongen van haar dromen. Er is
maar één probleem: Iris zit nog op school in
Nederland en Roshan woont in Sri Lanka.
Gelukkig is er e-mail! Maar wanneer Iris hem niet
kan bereiken, kan ze niet geloven dat het voorbij
is. Ondanks de protesten van haar ouders en de
twijfel van haar vrienden blijft ze in de liefde
geloven. Ze zet dan ook alles op alles om naar Sri
Lanka te kunnen reizen en uit te vinden wat er
aan de hand is…

Jacques
Brooijmans

Reina
ten
Bruggekate

Superboek
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Flashback

Eva Burgers

Lynn wordt op een avond plotseling van haar fiets
gesleurd en in elkaar geslagen. Als ze in het
ziekenhuis bijkomt, kan ze zich zo goed als niets
meer herinneren. Wat is er gebeurd? En wie heeft
haar dit aangedaan? Lynn wordt bang en
achterdochtig en heeft het gevoel dat ze niemand
meer kan vertrouwen...

22

Stille getuige

Eva Burgers

Nikki ziet op de avond na een schoolfeest dat de
populaire Diane door een aantal jongens een
busje in wordt getrokken. Later blijkt dat Diane die
nacht is vermoord. Nikki voelt zich schuldig, maar
durft tegen niemand te zeggen wat ze heeft
gezien..

23

24

Selfie

Caja Cazemier

Mirte is er een beetje klaar mee dat haar ouders
haar behandelen als een klein kind. Wanneer ze
Twan op social media ontmoet voelt ze zich
eindelijk serieus genomen en begrepen. Hij noemt
haar ‘een mooie vrouw´. Ze appen iedere dag en
al snel wil Twan skypen. Hij vraag haar steeds
meer van zichzelf te laten zien, waardoor Mirte
zich af begint te vragen wie Twan echt is...

Superboek

Mission impossible

Caja Cazemier

Het is liefde op het eerste gezicht tussen Vince en
Mare. Maar als ze elkaar beter leren kennen,
merken ze steeds meer dat ze tegenpolen zijn.
Vince heeft grote plannen voor de toekomst en
werkt hard voor school. Ook zorgt hij voor zijn
moeder, die ziek is. Mare leeft voor het moment.
Ze is nú jong, en ze wil nú plezier maken. De
toekomst, dat ziet ze allemaal later wel… Allebei
willen ze dat de ander verandert. Heeft hun liefde
een kans?

Superboek
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Familiegeheim
Eva en Annefloor zijn nichtjes die elkaar
ontmoeten op de begrafenis van een oom. Hun
moeders hebben bijna geen contact, dat komt
door het oorlogsverleden van de overleden oom:
een NSB'er van het eerste uur. Eva en Annefloor
willen het naadje van de kous weten, en gaan –
tegen de wil van hun familie – op onderzoek uit.

Caja Cazemier
&
Martine
Letterie

Superboek

26

Ademnood

Marion
v.d. Coolwijk

Moon en Vince zitten allebei in een moeilijke
periode: Moon is onlangs bijna verdronken en
heeft angstaanvallen; de ouders van Vince zijn uit
elkaar gegaan. De twee kunnen goed met elkaar
praten. Langzaam ontstaat er een bijzondere
vriendschap.
Superboek
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Actie!

Marion
v.d. Coolwijk

Iris zit op amateurtoneel en wil niets liever dan
actrice worden. En ze is bereid daar veel voor te
doen. Als ze na en periode waarin ze alleen
figurantenrolletjes heeft uiteindelijk auditie mag
voor een filmrol, hapt ze gretig toe. Maar dat
betekent wel dat ze niet meer kan oefenen met
haar toneelgroep. En daar had ze nog wel de
hoofdrol. Iris staat voor een moeilijke keuze...

28

Arthur: de zienersteen
De 13-jarige Arthur krijgt van zijn oude vriend
Merlijn een steen cadeau. Het blijkt een hele
bijzondere steen te zijn; hierin kan hij terugkijken
naar een leven dat vele honderden jaren eerder
geleefd werd. Langzamerhand komt Arthur
erachter dat het leven van de jongen in de steen
grote overeenkomsten vertoont met het zijne.

Kevin CrossleyHolland

Superboek
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De ring
Kavita Daswani
Op 14-jarige leeftijd verhuist Shalini (ik-figuur) met
haar ouders en zusje vanuit India naar Amerika
omdat haar vader daar tijdelijk gaat werken. Het is
in het begin heel moeilijk. Shalini mist Vikram,
haar verloofde, de jongen aan wie ze al op
driejarige leeftijd beloofd is. Ze moet ook erg
wennen op school. Haar moeder raakt depressief,
omdat haar niks gevraagd is over de verhuizing.
En het gezin voelt zich heel alleen omdat ze het
uitgebreide familieleven in India gewend zijn.

30

Sam, er is zoveel dat ik je wil vertellen

Mario
Demesmaeker

Mika (ik-figuur) krijgt nieuwelinge Sam pal naast
zich te zitten in de klas. Daar is hij aanvankelijk
niet blij mee, maar dat verandert snel. Sam heeft
weliswaar ‘geen kont en geen tieten’ zoals zijn
klassenvrienden spottend waarnemen, maar wel
heel mooie ogen. Er volgt een schuchtere
toenadering tussen de twee, die uitloopt in een
wederzijdse verliefdheid. Toch blijft Sam telkens
iets verdrietigs over zich houden, waar Sam niets
van begrijpt.

31

32

Kopbal

Carl Driessen

Stefan kan goed voetballen. Al jong wordt hij
samen met zijn vriend Skip geselecteerd voor een
jeugdelftal op professioneel niveau. Maar Stefan
blijkt niet fanatiek genoeg. Als dan ook Skip nog
overlijdt en Stefan bij de club nauwelijks ruimte
voor verdriet krijgt, beseft hij dat hij niet past in de
wereld van het profvoetbal.

Superboek

De jongen in bubbeltjesplastic

Phil Earle

Charlie Han staat al zijn hele leven bekend als dat
onderdeurtje van het Chinese afhaalrestaurant.
Zijn enige vriend is Sinus, een jongen die naar
muren staart. Maar Charlie gelooft dat iedereen
wel ergens goed in is en ontdekt zijn eigen,
geheime talent: skateboarden. Dit is zijn kans om
populair te worden. Het enige wat hij nu moet
doen is heel veel oefenen, niets kan hem nog
tegenhouden. Maar hij heeft geen rekening
gehouden met zijn overbezorgde moeder. Maar
dan doet Charlie een hartverscheurende
ontdekking die alles te maken heeft met de
bezorgdheid van zijn moeder.

Superboek
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Mistland: de Sobmanwetten

Ludo
Enckels

Na een wereldwijde milieuramp leeft Alman (14,
ik-figuur) in een mistig grottenstelsel. De gemeenschap volgt de strenge wetten van Sobman, hun
stichter. Maar sommige bewoners hebben een
geheim, zoals de vader van Alman.

34

35

36

Schimmen uit het verleden

Theo Engelen

Sander is pas verhuisd. Hij merkt aan de
dorpelingen dat er dingen in het nieuwe huis zijn
gebeurd, waar men liever niet over praat. Bij het
opruimen van de zolder ontdekt Sander dat er nog
een extra ruimte moet zijn. Door wat hij daar vindt
en wat hij hoort over vroeger leert hij het verleden
van zijn vader kennen.

Superboek

Dat stomme boek

Tiny Fisscher

Ivan krijg op school de stomste opdracht ooit, hij
moet namelijk een boek gaan schrijven. Hij besluit
gewoon maar een paar dagen uit zijn eigen leven
te gaan beschrijven en dit wordt uiteindelijk een
bizar, spannend en grappig verhaal. Het gaat over
de zoektocht naar zijn vader, die weer eens
verdween en over de toevallige ontmoeting met
Jo en haar hond Max.

Superboek

Vermist
De 15-jarige Tobias wordt wakker in een ziekenhuis en hoort dat hij de enige overlevende is van
een auto-ongeluk. Als hij aan zijn opa en oma
vraagt hoe het met zijn zusje Julia is, ontkennen
ze haar bestaan en nergens is nog een
herinnering aan haar, behalve een kleine
haarspeld. Hoewel alles erop wijst dat ze nooit
heeft bestaan, is Tobias vastbesloten haar terug
te vinden. Gesteund door Valerie, een vriendin
van de basisschool, start hij een zoektocht
waardoor hij in een levensgevaarlijk avontuur
belandt.

Gerard v.
Gemert

Superboek
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Uitgespeeld

Gerard v.
Gemert

De vrienden Levi en Roald doen niets liever dan
samen voetballen, maar hun vriendschap komt
tijdens de Tweede Wereldoorlog erg onder druk te
staan. Levi is Joods en zijn vader neemt
onderduikers huis en Roalds vader blijkt aan de
kant van de Duitsers te staan en is een fanatieke
NSB’er. Kan hun vriendschap dit overleven?
Superboek

38

Misslag
Damian en Mary zijn topsporters en zitten op de
Allsports Academie. Daar kunnen ze sport en
studie combineren. Damian doet aan ijshockey en
Mary schaatst lange afstanden. Ze doen er alles
aan om hun sportprestaties te verhogen en
blessures te voorkomen, maar helaas hebben ze
niet overal vat op...

39

Dood door wc-papier
Benjamin en zijn moeder het thuis financieel niet
breed, ze dreigen het huis uit gezet te worden.
Met zijn grootste hobby, het verzinnen en
opsturen van slogans, probeert Benjamin een
geldprijs te winnen waarmee hij hun problemen
kan oplossen. Hij hoopt vurig dat het lukt, want hij
heeft zijn overleden vader beloofd om zijn moeder
te helpen.

40

Die dag aan zee
Terugkijkend probeert de toen 12-jarige Sip de
tragische dood van haar 17-jarige broer Cham te
begrijpen. Cham was een eenzame zwerver die te
veel dronk, 's nachts weinig in zijn bed lag, en "af
en toe het Neptunus College bezocht", "niemand
vroeg hem ooit wat hij precies had uitgespookt".
Pa (kunstenaar) trekt zich terug in zijn atelier en
schuwt contact en emoties, ma poetst en wordt
nooit echt boos.

Gerard v.
Gemert

Donna
Gephart

Superboek

Peter
v. Gestel

Superboek
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Projekt 1065

Alan Gratz

De Ierse Michael (13, ik-figuur) woont met zijn
ouders
in
Berlijn.
Tijdens
de
Tweede
Wereldoorlog gaat hij bij de Hitlerjugend, om te
spioneren voor de geallieerden. Daar hoort hij
over een geheim project dat de hele oorlog kan
veranderen.
Superboek
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Het huis

Yves Grevet

In een geheel geïsoleerde inrichting op een eiland
wonen 64 jongens. Ze worden bewaakt door
strenge wachters en leerkrachten die allen een
gebrek vertonen. De jongens kunnen zich niets
herinneren over hun leven voor de komst in het
huis. Geregeld verdwijnen er grotere jongens,
zonder dat iemand weer waarheen. Meto wil meer
te weten komen en ontdekt al snel dat er ´s
nachts mensen ronddwalen en dat jonge jongens
gehersenspoeld worden. Hij komt in verzet.

43

Gevaarlijk geheim

Jan Heerze

Tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt Ward
illegale kranten rond voor zijn broer Henk. Als
Ward door heeft dat hij gevaar loopt als hij alleen
onderweg is, vraagt hij Minke mee. Een meisje en
een jongen samen zijn minder verdacht. Maar als
Henk moet onderduiken, klasgenoten verdwijnen,
een joodse vriendin in gevaar is, komt de oorlog
wel heel dichtbij.

44

Bajaar

Martha
Heesen

Julia en haar vijf zusjes wonen bij oma. Hun
moeder is overleden en vader is niet
teruggekomen na de oorlog. Op een dag
verschijnt er een paard bij de boerderij.

Superboek
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Black-Out
Daan is verliefd op Melissa maar is zij ook verliefd
op Daan? Dat is de vraag als de vriendengroep
zich op vrijdagavond verzamelt voor het
‘indrinken’. Het is het begin van een noodlottige
nacht, maar de volgende dag weet Daan niet
meer wat er is gebeurd. Hij heeft een black-out.
Toch wil hij weten wat er zich heeft afgespeeld.
Stukje bij beetje ontdekt hij dat, maar het uur van
de waarheid slaat pas als het opnieuw
vrijdagavond is.

46

De indringer

Tineke Hendriks

Superboek

Joost
Heyink

Floris vindt Van Gelder, de nieuwe vriend van zijn
moeder, maar niks. Hij vertrouwt hem niet.
Gewoon jaloezie, denkt zijn moeder en misschien
heeft ze gelijk. Maar de man is wel erg vaag over
zijn verleden. Gesteund door Sanne, het meisje
op wie hij verliefd is, onderzoekt Floris de
achtergrond van de man. Hij vindt allerlei dingen
die niet kloppen, maar Van Gelder heeft overal
een verklaring voor. Dan doet Floris een
huiveringwekkende ontdekking..

47

48

Loverboy & girl

Joost
Heyink

Fanny wil wel eens weten hoe die loverboy Jeff
zijn zaken aanpakt. Ze papt met hem aan en
probeert hem te betrappen. Maar dan loopt alles
uit de hand. Fanny kan nog net op tijd gered
worden!

Superboek

Ramiro kindsoldaat

Ineke Holtwijk

Een 13-jarige Colombiaanse jongen leeft thuis in
armoede en besluit om zich aan te melden bij het
Volksleger. Ramiro voelt zich eerst belangrijk en
sterk, maar dat verandert wanneer hij ontdekt dat
zijn lidmaatschap niet op vrijwillige basis is. Als
een ontvoerd meisje uit de rijke klasse goede
kanten blijkt te hebben en als hij eigenhandig een
kameraad moet doden die trachtte te vluchten,
neemt hij zelf de benen.

Superboek
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Filippijnse patatas, mysterieuze
verdwijningen en een rokende vuilnisberg

Peter
Hoogenboom

Opnieuw een spannend verhaal over de vrienden
Pieter, Jochem en Sharila. Dit keer gaat de reis
naar Manilla. De drie hebben samen met anderen
geld opgehaald voor de arme straatkinderen in die
Filipijnse stad.

50

Hete loempia's, vreemde weeshuizen en Peter
Hoogenboom
een Thaise tweeling
Pieter en Jochem gaan naar Thailand voor het
wereldkampioenschap gamen. Ze zamelen vooraf
geld in voor een Thais weeshuis. Dat geld gaan
ze zelf brengen, maar het weeshuis blijkt niet
veilig te zijn.
Superboek
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(ff) Out!

Theo & Marianne
Hoogstraaten

Zes jongeren razen ’s nachts in een auto over de
weg. Ze worden achtervolgd, vermoedelijk door
een scooter. Wat is er gebeurd? En kan dit wel
goed aflopen?
Karaokelezen
Superboek

52

YoungStars
Daisy doet mee aan de talentenjacht YoungStars.
Ze wordt een bekende Nederlander en krijgt veel
extra aandacht nu ze regelmatig op tv komt. Daisy
is erg blij dat ze mee mag doen aan YoungStars,
maar ze merkt ook dat het niet altijd even leuk is
om een bekende Nederlander te zijn.

Theo & Marianne
Hoogstraaten

Superboek
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Webcam girls

Theo & Marianne
Hoogstraaten

Na een wedstrijd wie het meest kan drinken, raakt
de 16-jarige Cindy buiten bewustzijn. Haar
vriendinnen laten haar in een jongerenkeet achter
om hulp te halen. Als de keet afbrandt, vreest
iedereen dat Cindy om het leven is gekomen.

Superboek

54

Juul on fire
Juul is gek op muziek, ze zingt, speelt gitaar en
schrijft zelfs haar eigen liedjes. Ze wil dolgraag
beroemd worden, maar vraagt zich af of ze daar
wel goed genoeg voor is. Dan besluit ze de
sprong te wagen en een liedje op YouTube te
zetten, onder een fake naam natuurlijk, want
straks flopt het. Maar dat blijkt totaal niet waar te
zijn.

55

Salsameisje

Yvonne
Huisman

Superboek

Hanneke
de Jong

Tijdens een vakantie op Curaçao leert Freya
Guido kennen. De avond voor haar terugkeer
naar Nederland, gaan de twee met elkaar naar
bed. Acht weken later weet Freya dat ze zwanger
is! Wat nu? Ze durft er niet met haar ouders over
te praten en zoekt steun bij haar oma.

56

Sterke schouders

Hanneke
de Jong

Willem woont voor zijn studie bij zijn oom en tante
op het vasteland. Zijn ouders en zus wonen nog
steeds op Texel. Toen Willem 8 jaar was, woonde
hij ook al een tijdje bij zijn oom en tante. Er waren
problemen op het eiland waar zijn vader het
middelpunt van vormde. Willem weet niet wat er
toen is gebeurd, hoewel er allerlei beelden uit die
tijd terugkomen.
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Dubbel vermist

Tanja
de Jonge

Mitchell vindt een oud koekblik met een
geboortekaartje en een tekening. In het blik staat
ook een naam: Chris Peeters. Mitchell besluit
samen met zijn vriend Brent de eigenaar van het
blik op te zoeken om hem het blik terug te kunnen
geven. Ze ontdekken dat Chris al jaren vermist is,
maar de vraag is of Chris eigenlijk wel gevonden
wil worden…

58

Tijdrovers
Siem en zijn zusje Marit zijn een middag alleen
thuis. Siem moet van zijn moeder op zijn zusje
passen omdat ze het niet prettig vindt als er
niemand bij Marit in de buurt is. Siem vindt dat
onzin en sluit een deal met Marit: ze doen lekker
waar ze zin in hebben en zorgen ervoor dat ze om
5 uur weer thuis zijn. Maar Marit komt niet thuis
en Siem is radeloos, wat moet hij doen?

59

Syntopia

Tanja
de Jonge

Superboek

Tanja
de Jonge

In de stad waar Timo woont, is een
indrukwekkende woontoren gebouwd, waarin
alles via een ingenieus computersysteem
geregeld wordt. Samen met Robin, de klasgenoot
die in dit gebouw woont, gaat Timo op zoek naar
de verborgen plekken in het gebouw. Al snel blijkt
dat er vreemde dingen gebeuren.

60

Vuurbom. De geschiedenis van een
vriendschap

Harm
de Jonge

Jimmy ligt in het ziekenhuis. Hij kan niets zien,
omdat zijn hoofd in het verband zit en zijn arm
blijkt verbrand. Hij herinnert zich weinig van wat er
gebeurd is. Dat vertelt hij ook aan de rechercheur
die hem bezoekt. Wel erkent hij schuld: hij gooide
de vuurbom die zijn vriend Bram het leven kostte.
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Zwarte lieveling

Susanne
Koster

Saskia is jarenlang mishandeld en misbruikt door
haar stiefvader. Haar tante zorgt ervoor dat ze in
een tehuis geplaatst wordt. Dan begint het
gevecht om te ontdekken wie zij is en wat ze wil.

62

63

64

Ik word nooit normaal

Anke
Kranendonk

Praten over niets met vriendinnen, ouders die
altijd maar werken, dingen doen die ze eigenlijk
niet wil doen, wel of niet verliefd, te krappe
zwemkleding en de eerste BH: twaalfjarige Anne
raakt er soms behoorlijk onzeker van. Bij oma
voelt ze zich wel altijd op haar gemak. Maar oma
gaat steeds meer vergeten en kan eigenlijk niet
meer zelfstandig wonen.

Superboek

Achter de draad

Hans
Kuyper

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er een hek
van elektrische draden langs de grens tussen
Nederland en België gezet. Mars woont samen
met Geert vlak bij die dodendraad waarlangs een
groep smokkelaars goederen en mensen de
grens over brengt. Mars mag van Geert nooit mee
over de grens, maar op een dag kan hij niet
anders en zal hij de dodendraad moeten
passeren.

Superboek

Bizar

Sjoerd Kuyper

Sallie Mo (13) mag drie maanden niet meer lezen
van Dokter Bloem, daarom gaat ze schrijven.
Tijdens de vakantie houdt ze een dagboek bij over
haar verovering van Dylan, op wie ze verliefd is.
Dylan wordt echter verliefd op Jackie, een rijk
meisje dat is weggelopen van huis en zich met
haar broertjes schuilhoudt in een bunker. Samen
maken ze grootse plannen om de wereld te
veranderen. Al snel verliezen ze grip op de
situatie en loopt alles uit de hand.

Superboek
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Het groene gen

Els
Launspach

Na een natuurramp is de oude wereld verwoest.
In 2180 is de wereld totaal veranderd en is er
geen plaats voor familie en de emoties die
daarmee samenhangen. June, die geboren is met
het groene gen waardoor zij beelden uit het
verleden kan oproepen, lijkt dit als enige niet te
accepteren. Doordat zij beelden krijgt van haar
broer die in 2005 leeft, gaat zij tegen alle regels in
op zoek naar hem.

66

Skatespotting

Inez v. Loon

Levi en zijn vrienden zijn echte skaters. Als ze in
een verlaten houtzagerij een skatepark bouwen,
blijkt daar van alles niet pluis te zijn.

67

Speed

Inez v. Loon

Het is zomervakantie en er is helemaal niets te
beleven in het dorp waar Levi en zijn vrienden
wonen. Het skatepark dat in de cacaofabriek zou
moeten komen schiet ook niet erg op. Levi en zijn
vrienden proberen hier een oplossing voor te
vinden. De ontmoeting met Finn, een rondtrekkende skater, brengt hen op een geniaal plan.

68

Verdoofd

Cis Meijer

Lotte ontvangt onverwacht een ansichtkaart van
haar zus Nina, die als fotomodel naar Parijs is
vertrokken. Lotte krijg argwaan en ontdekt een
geheime noodkreet op de kaart, waardoor ze
beseft dat Nina in gevaar is. Lotte vertrekt naar
Parijs en begint daar aan een beklemmende
zoektocht.
Superboek
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Moordspel
Robin en haar tweelingbroer Kai gaan met hun
klas naar de Ardennen, maar vlak voor vertrek
wordt Kai wegens agressief gedrag van school
gestuurd. Robin is woedend. In de Ardennen haalt
ze haar vrienden over om tijdens een moordspel
de leraar die Kai heeft weggestuurd een lesje te
leren. Dat blijkt een gevaarlijke zet, want hij is
ineens spoorloos. Robin vreest dat haar leraar
echt in de problemen zit en gaat naar hem op
zoek. Wanneer haar beste vriendin ook verdwijnt,
verandert de zoektocht in een regelrechte
nachtmerrie.

70

Lang zal ze leven

Cis de Meijer

Superboek

Koos
Meijnderts

Onderweg naar school ziet Eva een oude vrouw
op het spoor staan terwijl de slagbomen al
rinkelend naar beneden gaan. Net op tijd trekt ze
de vrouw weg. Eva is de held op school, op tv en
in de krant, maar weet eigenlijk niet waarom de
oude vrouw daar stond. Nieuwsgierig gaat ze bij
de vrouw op bezoek.
Superboek

71

Duet met valse noten

Bart
Moeyaert

De liefde tussen Liselot en Lander wordt zwaar op
de proef gesteld wanneer Liselot een ernstig
ongeluk krijgt.

72

Tegenwoordig heet iedereen Sorry
Bianca wordt door haar omgeving als
‘onhandelbaar’ bestempeld. Zij woont samen met
haar broertje Alan bij haar moeder; vader is met
een nieuwe liefde vertrokken en bij hem is Bianca
niet zo welkom. Omdat Alan hartproblemen heeft,
krijgt en vraagt hij veel aandacht van hun moeder.
Bianca verstopt zich zowel letterlijk als figuurlijk.
Totdat een door Bianca bewonderde soapactrice
de moeder blijkt te zijn van Alans vriendje. Deze
vrouw komt op bezoek en dan verandert er van
alles voor Bianca.

Bart
Moeyaert

Superboek
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De Melkweg

Bart
Moeyaert

Bossie, zijn broer Oskar en hun vriendin Geesje
hebben een clubhuis, zonder muren, zonder dak,
zonder club eigenlijk ook. Ze zitten op een muur,
op een zomerse dag en kijken naar de tijd die stil
lijkt te staan. Een weddenschap van Bossie zet
opeens alles op z´n kop...
Superboek

74

Crisis

Rom
Molemaker

Maikel heeft er net een half jaar gevangenisstraf
opzitten als hij getuige is van een laffe aanval op
een man en vrouw. Hij herkent de daders meteen:
het zijn de leden van de gang waartoe hij
behoorde. En wat erger is: ze zien hem ook!
Superboek

75

Moord op school

Rom
Molemaker

De conciërge op Jorricks school is vermoord. Uit
nieuwsgierigheid gaat Jorrick kijken op het plaats
delict, maar dat had hij nooit moeten doen. Nog
nooit had hij een dode van zo dichtbij gezien. Een
onbezonnen actie waarna de nietszeggende ogen
van de dode zullen hem nog lang blijven
achtervolgen…
Superboek

76

Een dodelijk kaartspel

Rom
Molemaker

De 15-jarige vrienden Poppe en Ingel (ik-figuur)
wonen in een klein armoedig saai dorp. De
jongens willen wel wat avontuur. Dat krijgen ze op
een presenteerblaadje, als er een geheimzinnige
lelijke
oude
vrouw
(heks)
met
een
onweerstaanbaar kaartspel in de herberg van
Ingels ouders komt logeren. Ze beweert dat ze
met haar kaartspel de Weg naar de Rijkdom kan
berekenen. Dorpsbewoners wensen zich een
beter leven en spelen het kaartspel. Maar hierna
zijn ze spoorloos verdwenen.
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De eerste steen

Rom
Molemaker

Veertienjarige Marten is voetbalsupporter, hij volgt
elke thuiswedstrijd van zijn club Robur. Ongeruste
vragen van zijn ouders over supportersgeweld
wimpelt hij af: daar merkt hij niets van, zegt hij.
Maar op een dag gebeurt er iets ergs wanneer
Marten met zijn vriend Johny in een gevecht
tussen supporters en ME’ers belandt.

78

Moordmeiden
Anouk is stapeldol op Max, maar hij ziet haar niet
staan. Max is op Laura, haar beste vriendin. Dat
brengt de vriendschap tussen de twee meiden in
gevaar. Ze besluiten dan ook wraak te nemen! Ze
duiken in voodoo, zwarte magie en de tarotkaarten...

79

Virus

Mirjam Mous

Superboek

Mirjam Mous

Kris en zijn neef Hopper zijn samen op vakantie,
maar raken in Spanje betrokken bij een dodelijk
ongeval. Ze slaan op de vlucht en komen in het
schimmige bergdorpje Odrín terecht. Plotseling
steekt daar een zeer besmettelijk en dodelijk virus
de kop op en het hele dorp wordt in quarantaine
geplaatst. Ze kunnen geen kant meer op.
Superboek

80

Nee!

Mirjam Mous

Denise is nieuw op school en wil er graag
bijhoren. Ze doet daarom dingen die ze vroeger
nooit zou hebben gedaan. En ze gaat steeds
verder... Totdat ze slachtoffer wordt van een
groep jongens, die wel heel ver met haar gaan!
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Password
Als Mick terugkomt van het toilet vindt hij zijn
vriend Jerro bewusteloos op bed. Hij slaat snel
alarm en Jerro wordt opgehaald door een
ambulance. Mick mag niet mee, omdat hij geen
familie is. Wanneer hij op de fiets bij het
ziekenhuis aankomt, blijkt Jerro daar niet te zijn.
Pas later komt hij daar aan. Wat is er in de
tussentijd met Jerro gebeurd? Mick krijgt
argwaan, en dat blijkt terecht...

82

2C
De als lastig bekendstaande klas 2C gaat op
werkweek naar de Ardennen. De busreis is net
begonnen, wanneer iedereen een mysterieus
bericht op zijn telefoon krijgt: er moet een dvd
afgespeeld worden, 'anders breekt de hel los'. Op
de dvd laat een onherkenbare man weten dat er
een bom aan boord is en dat niemand de bus in of
uit mag. Wie is die man? Kent iemand hem?
Waarom jaagt hij een stel leerlingen angst aan?
Wat wil hij precies?

83

Truth or dare
Als je elke leugen doorziet
Jessie heeft een bijzondere gave, ze ziet het
namelijk als iemand liegt. Ze wordt daarom
benaderd door een geheime organisatie die graag
wil dat Jessie meewerkt aan een geheime missie.
De directeur van een bedrijf dat virusremmers
maakt is namelijk gevaarlijk bezig en moet
ontmanteld worden. Aan Jessie de taak om hem
te betrappen op een leugen.

84

Pitstop
Arnolds vader is na een lange en heftige ruzie
vertrokken. Sindsdien komt zijn moeder niet meer
uit bed, ze begint al te stinken. Arnold kijkt iedere
dag bij de post of er een brief van zijn vader bij zit,
hij heeft beloofd dat hij zou schrijven. Terwijl hij op
de brief blijft wachten krijgt Arnold een bijzondere
band met Sjon, de postbode.

Mirjam Mous

Superboek

Mirjam Mous

Superboek

Wieke
v. Oordt

Superboek

Sanne
Parlevliet

Superboek
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Vals nest

Beatrijs
Peeters

Drago wordt uit huis geplaatst en door het
‘sociomens’ bij het (pleeg)gezin van Lisa’s ouders
geplaatst. Lisa’s moeder, door Drago ‘de moeder’
genoemd, stelt alles in het werk om hem een
veilig nest te geven, maar hij werkt tegen, want hij
ziet dat als verraad aan zijn échte moeder. Lisa
blijkt ook al snel geen lieverdje te zijn en de twee
kunnen onmogelijk op een normale wijze onder
één dak wonen. In de proloog wordt al duidelijk
dat er iets vreselijks gebeurd moet zijn, waarbij
een vlijmscherp mes een rol heeft gespeeld.

86

Manhatan
Het is 1642. Peye besluit als scheepsjongen de
oversteek naar de nieuwe kolonie NieuwAmsterdam in Amerika te maken. Op een eiland
voor de Amerikaanse kust sluit hij vriendschap
met een indiaans meisje en een ontsnapte jonge
slaaf.

87

Gladiator vechten voor vrijheid

Rob
Ruggenberg

Superboek

Simon Scarrow

Na de moord op zijn vader worden Marcus en zijn
moeder als slaven meegenomen. Marcus komt op
een gladiatorenschool terecht. Hij is vastbesloten
zijn vader te wreken en zijn moeder te bevrijden.
Vechten voor vrijheid, deel 1 van de serie
Gladiator.
Karaokelezen
Superboek

88

Vijftien
Via Facebook komt Elena in contact met Tim. Ze
kunnen samen eindeloos kletsen en Tim begrijpt
Elena´s verdriet om haar overleden vader. Al snel
is Elena verliefd op hem. Na een paar maanden
spreken ze af om elkaar te ontmoeten, maar
Elena komt na dit afspraakje niet meer thuis...

Marlies
Slegers

Karaokelezen
Superboek
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Onder mijn huid

Marlies
Slegers

Coco is helemaal in de wolken als ze een relatie
krijgt met Nick. Als hij haar vraagt om naaktfoto’s
te maken voor de webcam twijfelt ze even, maar
ze doet het toch als Nick belooft ze meteen te
verwijderen. Helaas komt hij zijn belofte niet na...

Superboek

90

Piratenbloed
De 15-jarige Sebastiaan wordt na een schipbreuk
bij Madagaskar in 1697 gered door piraten en
maakt al gauw carrière op het schip.

Annejoke Smids

Karaokelezen
Superboek

91

Dreadlocks & lippenstift

Maren Stoffels

Sofie leert tijdens haar vakantie in Frankrijk Floor
en haar broer Menno kennen. Met Floor raakt ze
al snel bevriend. En Menno... die vindt ze ook
heel leuk!

Superboek

92

Sproetenliefde

Maren Stoffels

Amber is verliefd op de jonge leraar Nederlands,
Thijs. Ze durft er met niemand over te praten,
zelfs niet met haar beste vriendin Ezra. Ze schrijft
een hartenkreet op de muur van een afgelegen
wc op school. Daar wordt op gereageerd en er
ontstaat een hele correspondentie.

Superboek
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Je bent van mij!
Moira heeft geen flauw idee van wie ze brieven
krijgt, die eerst nog vlinderlicht en verliefd klinken,
maar steeds beklemmender van toon worden. Ze
hoopt dat ze van Nino komen. Maar schrijft hij zo
mooi? En was hij in haar slaapkamer? Moira heeft
het gevoel dat er een web om haar heen wordt
geweven. Dan komt haar nieuwe buurjongen met
een onverwachte aanwijzing die haar hele leven
op z’n kop zet.

94

Omdat jij anders bent

Maren Stoffels
Hans Kuyper

Superboek

Maren Stoffels

Ronja (ik-figuur) en Mats zijn het al niet eens met
de sloop van hun oude middelbare school, maar
ze hebben ook slechts één nacht om iets in de
school te zoeken wat Mats' opa nodig heeft om
bewijs te leveren van een geheim uit het verleden.

95

Met mijn ogen dicht

Maren Stoffels

De ouders van Donna hebben een pannenkoekenhuis. Dat geeft veel drukte en daarom is
Donna vaak alleen. Zeker nu Jen haar beste
vriendje Stijn van haar heeft afgepikt! Haar leven
verandert als ze Iris en Simion leert kennen.
Superboek

96

Rattenvanger
Lori is 14 jaar; een klein meisje met een grote
mond. Ze neemt nooit haar klasgenoten mee naar
huis, want haar moeder is vreemd. De komst van
een nieuwe buurman verandert Lori’s leven
behoorlijk. Bij hem kan ze uithuilen. En in MarieLouise krijgt ze een echte vriendin, die, hoe
onzeker het ook lijkt, woorden in daden kan
omzetten.

Karlijn Stoffels

Superboek
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Scarablue

O.M. Teule

Ted (14) en vriend Finn gaan samen met hun
families de strijd aan met de Orde van de
Scarabee. Deze orde doet er alles aan om de
maatschappij te infiltreren tot aan politie en
politiek toe. De orde heeft een programma
ontwikkeld dat Nanofutur wordt genoemd en dat
tot doel heeft om ‘pure’ mensen te laten leven en
niet pure mensen uit te schakelen. Daarbij wordt
gebruikgemaakt
van
Nanobots,
digitaal
bestuurbare torretjes, die geprogrammeerd hun
destructieve werk doen.

Superboek

Hitlers kanarie

Sandi Toksvig

Bamse is tien jaar als de Duitsers Denemarken in
de Tweede Wereldoorlog bezetten. Samen met
zijn vriend Anton doet hij klusjes voor zijn broer,
die in het verzet zit. De twee zijn natuurlijk best
bang. Zeker ook, omdat Anton Joods is.

Superboek

99

Masker af

Marlies
Verhelst

Bill heeft op school geen vrienden. In de pauzes
en tussenuren fietst hij wat rond of tekent hij. Dan
ontmoet hij Ramon, een oudere jongen die zijn
tekeningen mooi vindt. Ramon spuit graffiti en
vraagt of Bill meedoet. Samen spuiten ze graffiti.
Illegaal, want dat is spannend!

100

Cyberbabe

Karel
Verleyen

Sam wil op zijn computer het ideale virtuele
meisje maken, maar als hem dat lukt, komt hij in
de greep van Serena, cyberbabe uit het land
Cyberia. Sam raakt helemaal van de kaart...
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De guillotine

Simone v.d. Vlugt

De adellijke Sandrine heeft als enige van haar
familie de Franse Revolutie overleefd; ze heeft
veel moeite zich aan te passen aan het moeilijke
leven van het schoenmakersgezin dat haar met
gevaar voor eigen leven heeft opgenomen.

Superboek

102

Vlinders
Zoë heeft haar draai gevonden op haar nieuwe
school en vrienden gemaakt. Over haar
paranormale gave heeft ze nog niemand iets
verteld. Op een dag wordt haar aandacht
getrokken door een jongen. Al snel blijkt echter
dat niemand anders hem kan zien: hij is door een
stel jongens op het schoolplein doodgetrapt. De
daders zijn nooit gepakt. Nu zoekt hij contact met
Zoë. Zij kan hem helpen de daders achter de
tralies te krijgen.

103

Bloedgeld
Het is 1653. De VOC heeft een groot tekort aan
zeelieden. Reinout van Veghel grijpt zijn kans
door aan te monsteren op het koopvaardijschip de
‘Hollandia’, voor een reis naar Java. Al voordat
Kaap de Goede Hoop is bereikt, lijdt een groot
deel van de bemanning aan scheurbuik. Dit
probleem kan alleen worden verholpen door vers
voedsel en fruit in te slaan. Maar de kapitein wil
doorvaren, want tijd is geld…

104

De amulet
Nina’s moeder vond de dood op de brandstapel,
veroordeeld als heks! En nu blijkt Nina ook over
bijzondere gaven te beschikken. De roddels
rondom haar worden steeds grimmiger en haar
tante besluit dat ze maar moet trouwen met een
oudere boer. Nina vlucht weg, een onzeker lot
tegemoet.

Simone
v.d. Vlugt

Superboek

Simone
v.d. Vlugt

Superboek

Simone
v.d. Vlugt

Superboek
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Belledonne kamer 16

Anke de Vries

Een jongen vindt na 30 jaar een oud notitieboekje
en een kogel en ontdekt bij nadere
onderzoekingen
dat
er in
de
Tweede
Wereldoorlog een moord is gepleegd op een
joodse verzetsstrijder, door de grootvader van het
meisje op wie hij intussen erg gesteld is geraakt.
Superboek

106

Zonder zusje
Dagmar heeft bij een verkeersongeluk haar twee
jaar oudere zus Femke verloren. Het jaar na het
ongeluk ervaart zij hoe het is, met alle ups en
downs, om de draad weer op te pakken. Bij
Dagmar komt alles ineens, woede en verdriet,
haar ouders verwerken het verlies ieder op hun
eigen manier. De enigen bij wie Dagmar terecht
kan, zijn haar vriend Thor en de vriendinnen van
Femke.

107

Rafels van Rio

Wendela Walta

Superboek

Gijs Wanders

Als in de aanloop naar het WK in Brazilië de
wereldcup wordt gestolen, komt het leven van
Hiago en Julia, bewoners van de favela van Rio
en van politieagent Renato behoorlijk op zijn kop
te staan.
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Wie ik ben

Emiel de Wild

In de eerste klas gaat de veertienjarige Jeroen om
met Jelmer, maar als Jeroen ook met Willem
bevriend raakt doen ze er alles aan om van
Jelmer af te komen. Dan is er heftig nieuws over
Jelmer en Jeroen en Willem vragen zich af of zij
de schuldigen zijn. Als niemand iets door heeft zal
het wel meevallen, toch?
Superboek
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ANI

Honderd uur nacht
Emilia vlucht, zonder dat iemand het weet, naar
New York nadat haar vader iets verschrikkelijks
heeft gedaan en de sociale media ontploft. Ze
boekt met de creditcard van haar vader een ticket
en regelt een appartement, maar bij aankomst
blijkt dat appartement helemaal niet te bestaan.
Samen met haar nieuwe vrienden bereidt Emilia
zich voor op de orkaan die op de stad afkomt.
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Slagveld
De 13-jarige Burton (bijnaam Dikzak) heeft een
vriend in elkaar geslagen op het schoolplein. Hij
wordt geschorst en naar Liz, een maatschappelijk
werkster, gestuurd. Dat maakt aanvankelijk weinig
indruk, want met verbazing en blijdschap merkt hij
hoe zijn klasgenoten met ontzag naar hem
opkijken. Oudere, stoere jongens zien hem
opeens staan. Te laat beseft Dikzak dat ze hem
alleen voor hun karretje spannen… En is zijn
vader eigenlijk wel zo geweldig als hij Liz wil doen
geloven? Gaandeweg gaat Dikzak inzien waarom
hij die jongen heeft geslagen, waarom dat
verkeerd was en ook wat hij wil met zijn leven.

Anna Woltz

Superboek

50 Cent

Superboek
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