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Vond je dit boek leuk om te lezen?                                                                      

Gavity Falls: Dippers & Mabels gids vol grote geheimen en non-stop lol! 
Gravity Falls is geen geschikte plek om te verblijven, er gebeuren daar rare 
dingen. Dipper Pines woont in dat stadje en schrijft in een soort dagboekvorm 
over een van de vreemdste plekken op aarde en geeft tips en trucs om te 
overleven, bv. met geheimtaal. Zijn bijdragen worden onderbroken door zusje 
Mabel die absoluut haar stem wil laten horen. Ze geeft o.a. tips om 
spookdrankjes te maken, onzichtbaar te worden en hoe je een gaaf 
slaapfeestje kunt organiseren. Haar bijdragen zijn opgemaakt in een andere 
kleur, vooral roze. De knotsgekke ideeën en fantasievolle beschrijvingen 
bezorgen de lezer veel lol.  
A-boek,  AVI E4 (Makkelijk lezen met Disney), vanaf ca. 8 jaar 

 
Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou….. 
 

Big hero6  
Wonderkind Hiro maakt zelf robots. Met die robots kan hij vechten. Op een 
dag is zijn stad in gevaar. Met vijf vrienden maakt Hiro een nieuwe robot. Is 
deze robot sterk genoeg om de vijand te verslaan? 
 
A-boek, AVI E4 (Makkelijk lezen met Disney), vanaf ca. 8 jaar 
 
 
Niek de Groot flikt het 'm weer - Lincoln Peirce 
Niek (ik-figuur) heeft een hekel aan zijn klasgenootje Gina. Helaas moet hij 
samen met haar een werkstuk maken en is ze lid van Nieks honkbalteam. 
De tekst wordt afgewisseld met striptekeningen, illustraties en 
tekstballonnen. Dit zorgt voor veel afwisseling in typografie. Met daarnaast 
een quiz, een geheimschrift waar in het boek naar verwezen wordt, 
tekenopdrachten en een doolhof. 
 
B-Boek, MLP, Schoolverhaal, vanaf ca. 9 jaar 

 

Survival, zo doe je dat - Ruben Prins  
Hoe vind je de weg terug in een oerwoud? Lees van alles over 
overleven tijdens een schipbreuk, in een woestijn en op een vlot in 
zee. Met veel kleurenfoto's. 

J-boek, Zoeklicht Dyslexie, Meeluisterboek, sport en spel, vanaf ca. 9 
t/m 12 jaar 

 
 
Lezen is voor losers - Beth Bacon 
Wat als je niet van lezen houdt en toch twintig minuten moet lezen? Dan 
is dit hét boek voor jou. Het staat vol tips, zodat je iedereen kunt laten 
geloven dat je druk aan het lezen bent. En voordat je het weet, heb je 
het boek uit. 
A-boek, humor, vanaf ca. 8 jaar 
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