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‘De woorden van de Panter’ van 
Jérémie Moreau voor de stripleeskring.

‘Het zotte geweld’ van Joris 
Vermassen: een ontroerend verhaal 

dat je aan het lachen én aan het 
huilen brengt. Prachtig verteld en 

getekend.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?

turnhout.bibliotheek.be/ik-lees-wat-lees-jij

Deel jouw  
leestips via



JO
RI

S
het nieuwste werkje van de 

geniale Joke van Caesbroeck: ‘Vijf 
weesgegroetjes twee onzevaders’. 

Haar zeer korte kortverhalen zijn 
scherp, origineel en hilarisch. 

‘De prins en de naaister’ van 
de Amerikaanse Jen Wang. Een 
wonderlijk en bedrieglijk simpel 

sprookje met kastelen, prinsen en 
prinsessen. Fris, hedendaags en 

heerlijk escapistisch voor jong en oud.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?

turnhout.bibliotheek.be/ik-lees-wat-lees-jij

Deel jouw  
leestips via
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‘De tovenaar’ van Colm Tóibín, een 
biografische roman over het leven van 

Thomas Mann. Boeiende figuur en 
periode. Een vlot leesbare biografie, 

maar dan met dialoog. 

moeilijk. Zeker als je veel en breed 
leest. Eén van de boeken die indruk 

maakte is ‘Het achtste leven (voor 
Brilka)’ van Nino Haratischwili. Geeft 

aan de hand van één familie de 
belangrijkste gebeurtenissen weer 

van de 20ste eeuw. Het leukste is 
dat je dit ziet voor de ogen van de 

toenmalige Sovjet-Unie.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?

turnhout.bibliotheek.be/ik-lees-wat-lees-jij

Deel jouw  
leestips via
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‘Succes’ van Lion Feuchtwanger, 
een boek dat verscheen in 1930 in 

Duitsland. Deze Joodse schrijver geeft 
een uitgebreide zedenschets van 

München in de jaren ‘20, toen politieke 
chaos en normvervaging golden en 

het antisemitisme overhands toenam. 
Neem je graag de tijd voor een paar 
bladzijden onvervalste geschiedenis, 

dan is dit je boek!

‘De Welwillenden’ van Jonathan Littell, 
2006. Opgepast voor deze bijbel van 

het kwaad, compromitterend vanaf 
de eerste bladzijde. Hier kom je als 

lezer niet ongehavend uit. Niettemin 
een absolute ‘must read’!

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?
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Deel jouw  
leestips via
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veel verschillende prentenboeken 
waaronder ‘Opruimen’ van 

Merel Eyckerman. Ik lees graag 
prentenboeken omdat met weinig - 
maar wel de juist gekozen woorden 
- veel gezegd wordt. De illustraties 

ondersteunen, verduidelijken en geven, 
zoals hier ook, extra details prijs.

‘De nacht van Ronke’ van Jef Aerts. 
Het boek schetst het leven van het 

blinde meisje Ronke dat op een 
sterrenkamp Nouri ontmoet. Nouri wil 

zijn opa liever niet ontmoeten, maar 
uitgerekend die duikt dan onverwacht 

op als een helpende chatvriend. 
Fantasie en wetenschap komen in dit 

verhaal mooi samen.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?

turnhout.bibliotheek.be/ik-lees-wat-lees-jij

Deel jouw  
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de Thompson Bijbel. De personages 
die besproken worden, zijn heel 

divers en spreken me erg aan. Ik lees 
graag in de bibliotheek als rustig 

toevluchtsoord.

het verhaal van koning David en de 
dood van Urie. Een minder bekend 
verhaal dat ook vandaag nog zijn 

betekenis heeft.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?
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Deel jouw  
leestips via
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‘Tom Groot: Goeie smoes!’ van Liz 
Pichon. Nadat ik mijn vriendin het 

boek zag lezen, was ik er ook heel 
benieuwd naar.

‘De waanzinnige boomhut’ van Andy 
Griffiths en Terry Denton omdat ik 

het zelf een heel leuk boek vind en er 
staan veel prentjes in.

Momenteel  
lees ik (Stien)

Mijn absolute  
aanrader is (Lars) 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?
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Deel jouw  
leestips via
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‘All the bright places’ van Jennifer 
Niven. Het is echt mooi geschreven 

met complexe personages. Het gaat 
over een onderwerp dat niet veel 

besproken wordt.

‘Lore’ van Alexandra Bracken. Het 
is een soort cross-over tussen ‘The 

Hungergames’ en ‘Percy Jackson’. Echt 
leuk om te lezen.

Momenteel  
lees ik

Mijn absolute  
aanrader is 

Ik  
lees
Wat  

lees jij?
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