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Leesplein 6-12 jaar: vijf knotsgekke en doldwaze Graphic Novels voor meiden! 

 

Wie heeft al kennis gemaakt met Kaatje Knal…?? Lees hier mee in haar doldwaze 

dagboek vol plaatjes.  

Helaas doen mijn uitvindingen vaak KNAL! Kaatje Knal heeft het dik naar 

haar zin met haar beste vriend (of, eigenlijk hond…) Einstein. Samen 

vinden ze de gekste spullen uit en gaan ze op een geheime missie om de 

baan van Kaatjes vader te redden. Ondertussen probeert ze een 

uitnodiging voor het verjaardagsfeestje van haar klasgenootje Vicky Vals 

los te krijgen. Die heeft alleen maar gemene plannen met haar, maar 

Kaatje zet door om haar missie te voltooien. Een beetje avontuur gaat 

deze junior uitvinder & spion nooit uit de weg! Auteur: Emily Gale.  

 

 

Doorleestips: 

Nog meer knotsgekke avonturen over meiden lezen? Kijk dan ook eens naar de 

deze boeken!! 

 

 

‘Ik heet Lotte, ben tien jaar oud en nogal gewoontjes. In elk geval 

veel gewoner dan mijn ouders en mijn tweelingbroers. En daarom 

begrijp ik helemaal niet waarom ik de laatste tijd zoveel gekke 

dingen meemaak. Zoals toen er op school ineens heel gênante zinnen 

op het bord verschenen en dat mijn lievelingseten plotseling naar 

spruitjes smaakte. Bah! Of heeft die Indische blokfluit die ik van 

mama gekregen heb hier misschien iets mee te maken? Ik heb daar 

eigenlijk ook geen tijd voor. Ik wil namelijk koste wat het kost een 

eigen huisdier hebben. En ik heb al een plannetje bedacht hoe ik dat 

voor elkaar kan krijgen. Als die stomme blokfluit maar niet de hele 

tijd roet in het eten zou gooien...’ 

Geniet van de belevenissen van Lotte Wirwar in haar eigen, gekke 

wereldje! Auteur: Alice Pantermüller.  

 

 

 

 

 

Tina Talent wil eindelijk beroemd worden! Sinds haar legendarische 

overgrootmoeder Elodie ooit een grote ster in Hollywood was, zijn alle 

vrouwen en meisjes van de familie Talent beroemd geworden. Zelfs Tina's 

kleine zusje Fleur stond pas nog in de krant, met een foto! Nu is Tina aan 

de beurt. Met haar gedichten wil ze de wereld veroveren. Alleen stom dat 

behalve zijzelf niemand haar gedichten goed vindt. En dan duikt er ook nog 

een mopperende oude dame op die haar plannen wil dwarsbomen. Zal 

Tina's wens toch nog in vervulling gaan? Auteur: Alice Pantermüller.  
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Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, 

zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, 

ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke 

eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder 

coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden 

negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer 

eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien 

haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. 

Ellendiger kan het niet. Toch? 

Dagboek van een muts. Auteur: Rachel Renée Russell.  

 
 

 
 
 
Isa Bella heeft maar liefst VIJF broers! Probeer dan maar eens een 

lief, mooi, perfect MEISJE te zijn, zoals buurmeisje Bibi. Dat valt niet 

mee... 

Alsof haar vijf stinkende broers nog niet genoeg ellende 

veroorzaken, moet Isa Bella ook nog eens haar slaapkamer delen 

met de verschrikkelijke tweeling. Die vindt het grappig om slakken 

in haar bed te stoppen en alles wat meisjesachtig is kapot te maken. 

Isa's liefste wens is dan ook een eigen slaapkamer, waarin alles roze 

is en die verboden is voor JONGENS! Als de familie onverwacht een 

erfenis krijgt, is daar ruimte voor. Maar !sa moet er heel wat voor 

over hebben. 

Isa Bella, verboden voor jongens Auteur: Poppy Harper 

 
 
 
 
 
 


