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Emma, Lisa en Remko wonen bij een duingebied. 

Hun nieuwe klasgenoot Mats loopt alleen het gebied 

in. Hij weet de weg best, zegt hij. Maar Emma, Lisa 

en Remko vertrouwen het niet. Het wordt donker, 

er komt mist opzetten en Lisa heeft gehoord dat er 

een enge man in de duinen loopt. 

Ze gaan Mats achterna…

Duinmist
Ingrid Bilardie   Robbert Damen

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 9 jaar

makkelijk en spannend

AVI E4

E4
Je hoeft geen vrienden te z

ijn 

met iemand om hem te redden! 

Suze, over Duinmist



Jannekes moeder Nelle wordt vals beschuldigd van 

hekserij. De schout bedreigt ook Janneke. Om Janneke 

te redden, bekent Nelle dat ze een heks is. Als straf 

zal ze verbrand worden. Janneke voelt zich vreselijk 

schuldig. Alles lijkt verloren, maar dan duikt er een 

onverwachte bezoeker op. 

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

www.delubas.nl
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Anneriek van Heugten   Marlon Teunissen

Mijn moeder 
is geen heks!

vanaf 10 jaar

makkelijk en spannend
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Henk Hardeman   Jan Lieffering

De Grote Zambini houdt een hypnoseshow. 

De moeder van Tosca en Wieke mag op het podium 

komen. De hypnose lijkt te mislukken, maar Tosca en 

Wieke hebben hun twijfels. Hun moeder gedraagt 

zich na de show namelijk erg vreemd. En dat heeft 

grote gevolgen! 

De Grote 
Zambini

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 9 jaar

makkelijk en spannend

AVI M5
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Sunny Jansen   Maarten Gerritsen
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Tijdens een wedstrijd voor het kampioenschap hon-

denfrisbee wordt Lisa’s hond Sterre plotseling ziek. 

Ze blijkt vergiftigd. Lisa verdenkt Jesse, een jongen 

die ze eigenlijk maar eng vindt. Heeft ze gelijk? 

En… wordt Sterre weer beter?
Vergif

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 9 jaar

makkelijk en spannend
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Het bloedhuis

Manon Sikkel   Leo de Wijs
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Storm woont in het dorpje Bommel. Een keurig dorpje, 

waar nooit iets gebeurt. Op een middag komt zijn 

beste vriend Boris bij hem spelen. Van Storms moeder 

mogen ze niet in de kelder spelen. Maar daar trekken 

ze zich niets van aan. 

En dan ineens is Boris verdwenen. 

Het bloedhuis
Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 9 jaar

makkelijk en spannend
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Henk Hardeman   Peter Fitzverploegh

Verdw
aald in het kasteel

Verdwaald 
in het kasteel
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Met haar vrienden viert Fleur haar verjaardag in een 

kasteel. Ridder Roland leidt hen rond. Hij vertelt dat 

er ooit twee kinderen verdwenen in de onderaardse 

gangen. Fleur en Bas gaan stiekem op onderzoek uit, 

maar ze verdwalen … Dan doen ze een griezelige 

ontdekking.

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 9 jaar

makkelijk en spannend

AVI E5

9 7 8 9 0 5 3 0 0 6 1 9 1

E5



Tims stiefbroer Danny houdt zich bezig met onfrisse 

klusjes. Dan wordt Tim tegen zijn wil meegesleurd 

in een klus die Danny moet opknappen voor een be-

ruchte crimineel: een schilderij stelen uit een museum. 

Maar iemand is hen voor geweest… Hoe redden ze 

zich hieruit? 

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!
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Rovers
overvallen

Theo-Henk Streng   Robbert Damen
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Babbeltruc

Ruben Prins - Joeri van den Anker
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Bij Alex thuis is weinig geld om leuke dingen te doen. 

Daarom knapt hij soms klusjes op voor de rijke, oude 

mevrouw Verhaagen. Zijn vriend Davy stelt voor om 

samen de oude dame te beroven met een babbeltruc. 

Alex stemt toe, maar dat heeft grote gevolgen...

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

Babbeltruc
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makkelijk en spannend
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Piet van der Waal   Aad Bijloo
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Sinds zijn opa dood is, fantaseert Miklas allerlei 

verhalen bij elkaar. Daarom geloven zijn ouders eerst 

niet dat hij getuige was van een winkeloverval. Tot 

de politie aan de deur komt. 

Later ziet Miklas dat dezelfde overvaller een oude 

man berooft. Wat moet hij doen? Dankzij opa weet 

hij het opeens. 

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

Ramkoers!
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Peter Vervloed   Aad Bijloo

De vlucht van de poppenspeler

www.delubas.nl

Tijdens de voorstelling van poppenspeler Narmitja 

valt de kop van de schurk van het poppenlijf. 

Dat brengt ongeluk, zegt men in het dorp. Die nacht 

overstromen de rijstvelden. Narmitja krijgt de schuld 

en vlucht. Woeri en zijn vriendin Doeda trekken het 

oerwoud in om hem te zoeken. 

De vlucht van 
de poppenspeler

Spannend! is een serie echt spannende verhalen die makkelijk 

te lezen zijn. De boeken zijn niet te dik en staan vol leuke 

tekeningen. Voor iedereen die van spannende boeken houdt!

vanaf 10 jaar

makkelijk en spannend

AVI E6
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