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Vond je dit boek leuk om te lezen?  

Wie heeft het gedaan? - Victor Escandell    
25 mysteries die om een oplossing vragen. 25 mysteries die je brein 
doen kraken. Lukt het om uit te vinden hoe de vork in de steel zit? 
Logisch nadenken. Je verbeelding gebruiken.  
Echt een boek voor detectives-in-de-dop.  
 
 
Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou… 
 

Mysterie in het stadion - Pronto  
Ingrediënten: 3 voetbalraadsels, 10 verdachten, 1 dader.  
Een scheidsrechter die belachelijk gemaakt wordt, een gesaboteerde 
spelersbus, de chantage van een speler.. Je bezoekt de plaats delict, 
ontmoet de verdachten en verzamelt aanwijzingen door het oplossen van 
puzzels en raadsels. Weet jij de boosdoener te ontmaskeren?    
 
 
De avonturen van Joe Sherlock - David Keane 
Het mysterie van het spookschuurtje (MLP) 
Hoe kan een brievenbus in rook opgaan? En tulbandtaarten 
spoorloos verdwijnen? Hoe kan het dat het glazen oog van oma 
Knop zoek raakt? Er gebeuren onverklaarbare dingen in de 
Bakkersstraat. Het is aan de vastbesloten detective Joe Sherlock 
deze mysteries op te lossen.        
 
 
Rory de Raaf Detective - Andrew Clover / Ralph Lazar  
De grote geldroof (MLP) 
Rory Raaf is detective. Omdat hij dat echt wil. Omdat hij wil weten wat er 
met zijn vader is gebeurd. In dit 3e deel van deze spannende, hilarische 
en soms ontroerende serie, is er een tweede mysterie dat Rory 
bezighoudt. Wie heeft namelijk het geld voor het jaarlijkse schoolfeest 
gestolen?     
 
 
Opeens geheim agent (MLP) - Tom McLaughlin 
Als geheimagent Jake Rond het werk niet meer aankan vraagt hij de 
13 jarige Jesse Twigt die sprekend op hem lijkt, een paar dagen met 
hem te ruilen. Wat niet de bedoeling was gebeurt toch; Jesse neemt 
Jakes nieuwe missie over. Compleet met gadgets en superschurk 
meneer Snellens. Als dat maar goed komt. Een boek vol 
vertrouwelijke documenten. Strikt geheim!     
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