Leesplein Doorleestips januari 2018

Leesplein 6-12 jaar: fantasievolle boeken voor lezers van Jorrik de Ork – Thijs
Goverde
Ze zijn anders dan jij. Ze zijn anders dan iedereen. Maar is niet iedereen anders
dan alle anderen?
Jorrik de Ork – Thijs Goverde
Jorrik is oersterk. Hij is namelijk half mens, half Ork. Dat is een
soort monster. Jorrik wordt gepest, daarom verhuist hij een tijdje
naar een magisch dorp. Daar wonen nog veel meer bijzondere
kinderen.

Doorleestips:
Ben jij fan van Jorrik de Ork? Dan vind je deze boeken vast ook leuk.
Jorrik de Ork. De steen van de schimmen – Thijs Goverde
Het tweede boek over Jorrik, waarin een goede toverspreuk voor
de herfst gemaakt moet worden. Maar niemand in het
herfstkwartier kent spreuken. Jorrik en zijn vrienden gaan in het
Wisselwoud op zoek naar een magisch voorwerp.

Dolfje Weerwolfje – Paul van Loon
Stel je voor dat je in de nacht van je zevende verjaardag ineens
overal haar krijgt en wilt huilen naar de maan... dat je een
weerwolfje wordt? Het overkomt Dolfje. Over deze bijzondere
kinderboekenheld schreef Paul van Loon een enorme serie
boeken. (kijk ook eens bij de Doorleestips bij Dolfje Weerwolfje!)
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De piraten van hiernaast – Reggie Naus
Leuk hoor, zomervakantie... maar niet voor Michiel. Zijn beste
vriend is pas verhuisd en zelf gaat hij dit jaar niet met vakantie. En
dan komen er nieuwe buren: piraten! Weg is de verveling...
Lees ook de andere delen over Michiel en Billy!

De Gorgels – Jochem Myjer
Op een nacht zit er een gek wezentje op Melles bed, een Gorgel.
Gorgels beschermen kinderen tegen de griezelige Groenlandse
Brutelaars. Melle en zijn vader, die bioloog is, besluiten de Gorgels
te helpen.

Dit lijstje doorleestips is gemaakt door Linda Vogelesang van de Bibliotheek Cultura.
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