
  

Ronde 3: Boekomschrijvingen 

 
Vul op het antwoordenformulier de titel en de schrijver van de onderstaande 

boekomschrijvingen in. 

 

1. De eerste safarigids voor kinderen vol met hilarische weetjes die je niet in volwassen 

safarigidsen tegenkomt. Dat de olifant de grootste en de cheeta de snelste is, weet iedereen 

wel. Maar wat betekent het bijvoorbeeld als buffels je "de blik' geven? Wie zijn de BFF's van 

de bush? Welke broodjes aap moet je niet geloven en wat moet je doen als je een knorrig 

nijlpaard tegenkomt?    

 

2. Dit boek is het eerste deel in de spannende avonturenserie met een stoer meisje in de 

hoofdrol. Als de hoofdpersoon ontdekt dat haar broertje Waldemar is meegenomen door 

een geheime organisatie die jaagt op wilde monsters, is ze vastbesloten hem te vinden. 

Omdat meisjes bij de jacht niet welkom zijn, verkleedt ze zich als jongen en infiltreert ze in 

de groep. De hoofdpersoon traint mee met de andere jongens, die niet doorhebben wie ze 

eigenlijk is. Ze blijkt een van de meest getalenteerde jonge jagers van de groep… 

 

3. Olivier ziet een beetje op om zijn heel vakantie bij zijn oom en tante op Ameland door te 

brengen. Hij kent ze eigenlijk niet zo goed, zou het wel leuk worden? Als hij een man iets 

verdachts ziet doen bij een souvenirwinkel, is dat het begin van een spannend avontuur. 

Samen met de vriendinnen Klaas en Maddie probeert hij er achter te komen wat die man 

daar deed. Een speurtocht die ze in een aantal benarde situaties brengt!  

 

4. "Win een meet & greet met mij in Disneyland! Verzamel zoveel mogelijk likes op je Insta 

en ga met me mee!' De beroemde vlogger Nick Perez heeft een wedstrijd uitgeschreven met 

een geweldige prijs. Meral zet alles op alles om zoveel mogelijk hartjes te verzamelen voor 

haar foto. Maar Stijn wil ook naar Disneyland. Hij bedenkt samen met zijn vriend Amed een 

plan waarbij Stijns foto de meeste likes krijgt. Het is een nek-aan-nekrace tussen Meral en 

Stijn, totdat er opeens een nieuwe concurrent bij komt. 

5. De veertienjarige Nick verhuist met zijn vader en broertje naar het huis van hun oudtante 

Greta. De zolder – Nicks nieuwe slaapkamer – ligt vol oude, nutteloze apparaten. Nick besluit 

eens goed op te ruimen en een garageverkoop te organiseren. Nadat hij overal flyers heeft 

verspreid en alle spullen naar buiten heeft gesleept, begint het keihard te regenen. Ondanks 

het noodweer komen er massa's mensen opdagen. Ze lijken stuk voor stuk door een 

specifiek voorwerp te worden aangetrokken. Nick blijft verwonderd achter als bijna alle 

apparaten zijn verkocht. Dan blijkt dat er iets vreemds aan de hand is met de spullen. De 

ouderwetse bandrecorder neemt op wat je liever niet zegt, de fotocamera maakt foto's van 

de toekomst en de oude accu wekt een dode goudvis tot leven. Nick moet zorgen dat hij alle 



voorwerpen terugkrijgt, voor er onomkeerbare rampen gebeuren. Wat hij niet weet is dat 

een geheim genootschap precies op hetzelfde uit is…  

6. De twaalfjarige Jeff en de genetisch gemanipuleerde spionagehond Chipper zijn op de 

vlucht voor een geheime organisatie die Het Instituut wordt genoemd. Dankzij heel veel 

moed, geluk en een aantal buitengewoon handige foefjes in Chippers software zijn ze er tot 

nu toe in geslaagd om uit handen van hun achtervolgers te blijven. Maar nu komen de 

agenten van Het Instituut wel heel dichtbij – en als Jeff en Chipper levend willen 

ontsnappen, zullen ze slimmer, sneller en moediger dan ooit moeten zijn… 

 

7. De Germaanse Folkrad en de Romeinse Chloe dienen als slaven bij heer Lucius in Pompeï. 

Ze hebben het zwaar. Folkrad besluit te vluchten, Chloe blijft in Pompeï. 

Dan barst de Vesuvius uit... Historisch jeugdboek dat rijk is aan gebeurtenissen en waarin in 

vlotte, korte zinnen een overtuigend beeld geschetst wordt van het leven binnen het 

Romeinse Rijk. Vrijwel geen aspect blijft onbelicht: de galeien, de slavenhandel, 

gladiatorengevechten, de positie van de vrouw. De hoofdpersonen krijgen heel wat ellende 

te verstouwen. De finale, met de uitbarsting van de Vesuvius, is ijzersterk: beklemmend en 

angstaanjagend. Het boek bevat een epiloog, waarin over de opgraving van Pompeï wordt 

verteld, een woordenlijst, een overzicht van Romeinse munteenheden en namen van steden 

en landstreken. Waren alle geschiedenislessen maar zo spannend! 

 

8. Wat doe je als jouw telefoon of laptop gehackt wordt en alles wat je hebt opgeslagen 

verdwijnt? De 13-jarige André is heel verbaasd en boos als hem dit overkomt. Hij besluit de 

strijd aan te gaan met de cybercriminelen. Hij bedenkt een game en het anti-hackplatform 

Hackshield, waarmee hij andere jongeren wil waarschuwen. Als DarkHacker13 dit ontdekt, 

valt hij op allerlei manieren aan. André komt steeds dieper in de problemen. Iemand 

verstuurt vanuit zijn naam vervelende berichten en hij wordt zelfs door de politie opgepakt. 

Hoever durft André te gaan in zijn strijd tegen de kwaadaardige hacker? 

 

9. Er vliegen ufo’s rond het paleis en president Pablo Fernando krijgt een boodschap uit de 

ruimte. Wezens van een verre planeet willen hem als leider. Maar dan moet hij wel een 

ruimtereis maken. De president vindt het geweldig, maar Rosa heeft haar twijfels. Wie zijn 

deze wezens eigenlijk, en zijn ze wel te vertrouwen? 

 

10. Petra is de dochter van een vuurtorenwachter. Samen met haar ouders en zus woont ze 

in de vuurtoren. Haar wereld bestaat uit avonturen in verborgen tunnels en griezelige 

verhalen over zeemonsters. Maar aan die zorgeloze jeugd komt een eind als de Tweede 

Wereldoorlog uitbreekt. De oorlog is ook in de vuurtoren voelbaar, en al snel beginnen er 

scheurtjes te ontstaan in het gelukkige gezin. Petra doet alles wat ze kan om de geheimen 

van het gezin te ontrafelen. 

 


