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Vond je dit boek leuk om te lezen?  

Ga niet naar de kelder – Jeremy Strong                                                  
Daan is net verhuisd naar een huis, waar op de muren staat, dat 
hij niet naar de kelder moet gaan. Samen met Laura, die bij hem 
komt logeren, ontdekt hij in de schuur achter een schot een 
toegang tot de kelder. Daar staat een machine die voor 
verwarring zorgt: het huis en de familieleden komen 
achtereenvolgens in een horrorverhaal, sprookje, humoristisch 
verhaal, detective en een romantisch verhaal terecht. AVI E4. Onderdeel van de 
serie *Piraatjes* en Mijn Griezelclub. Meeluisterboek. Vanaf ca. 8 jaar. 
 
 
Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou…..  
 

 

Er zit een weerwolf in mijn tent – Pamela Butchart 
Izzy en haar vrienden hebben mega veel zin in het schoolreisje. Ze 
gaan met de hele klas kamperen in het bos. Marshmallows roosteren 
boven het kampvuur en lekker vies worden. Maar er gebeuren 
vreemde dingen. Wat is dat griezelige gehuil elke nacht? 
Met zwart-wit illustraties. Vanaf ca. 8 jaar. 
 
 
 

 
De familie Duistermuis  - Geronimo Stilton 
Op een dag sleept Duifje Duistermuis Geronimo mee naar haar 
familie in het Schedelslot. Niets is daar normaal! Bij de ingang 
staat een vleesetende plant, in de slotgracht woont een 
veelvraat, Het Ding, en zelfs de aardbeien happen wild in het 
rond. Ook naar de wc gaan is een avontuur, want de toiletpot 
leeft en dreigt Geronimo zelfs op te slokken! Vanaf ca. 9 jaar. 
 
 

 
Monsterallergie – Katja Centemo & Francesco Artibani 
Evi verhuist, maar haar nieuwe buurjongen Dex is RAAR. Aangezien 
Evi raar toevallig heel interessant vindt, gaat ze er meteen op af. Ze 
komt erachter dat Dex nog raarder is dan ze al dacht; hij is niet alleen 
allergisch voor alles, hij ziet ook monsters! Een griezelkomedie. 
Stripverhaal in boekvorm. Vanaf 7 jaar.  
 
 

 
 

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Annemieke Rusman van 
Bibliotheek Amstelland (2019). 


