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Inleiding 
De bibliotheek van Kortrijk heeft in haar collectie meer dan 2000 boeken die iets te maken hebben met 

fantasy, bijna 800 strips en enkele tientallen dvd’s. 

Fantasy is een apart genre binnen diverse media-, kunst- en cultuurvormen zoals films, televisie, literatuur, 
computerspellen, festivals, muziek, en dergelijke. Het is een genre dat zich kenmerkt door het gebruik van 
fictieve verhalen, verzonnen wezens en imaginaire werelden. Bovendien spelen magie en andere 
bovennatuurlijke elementen veelal een belangrijke rol in het genre. 

Toch is fantasy meestal duidelijk te onderscheiden van aanverwante genres als sciencefiction en horror, die 
de meeste van de bovenstaande kenmerken ook kunnen bezitten. Dit onderscheid is vooral te vinden in de 
toon, de stijl en de manier waarop diverse thema's behandeld worden. Daarnaast focussen sciencefiction 
en horror zich respectievelijk op bepaalde elementen als 'toekomst en techniek' en 'angst en mysterie', 
terwijl in fantasy de bovengenoemde kenmerken centraal staan. Vaak lijken fantasy-verhalen zich af te 
spelen in een onbestemd en mythisch verleden, waarin "bovennatuurlijke" verschijnselen of een daarmee 
samenhangende sfeer alledaags lijken (zoals tovenarij), terwijl het met name bij sciencefiction daarentegen 
veelal gaat om een setting in een al dan niet onbestemd "futuristisch" verschiet, waarin technisch vernuft 
een belangrijke rol speelt (zoals ruimtereizen). 

 

Infowijzer 
Een Werkgroep, van de Bibliotheeksector van de Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit 

specialisten, maakt over actuele thema’s en naar aanleiding van vragen uit het publiek, regelmatig een 

thematisch dossier. 

Die vind je boven de zoekresultaten in onze catalogus. 

Infowijzer: Fantasy  

Fantasy is een genre dat zich kenmerkt 
door het gebruik van fictieve verhalen, 
verzonnen wezens en imaginaire 
werelden. Bovendien spelen magie en 
andere bovennatuurlijke elementen 
veelal een belangrijke rol. 

Websites 

website Fantasy - Winob  

http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=format:boek%20AND%20type:fictie%20AND%20language:Ned

erlands%20AND%20age:volwassenen%20AND%20genre:fantasy  

Lijst van Nederlandstalige Fantasy boeken uit de collectie van de West-Vlaamse openbare bibliotheken.  
Je kunt de zoekresultaten verder verfijnen door in de linkerkolom op de gewenste categorieën te klikken. 

website Fantasy (genre) - Wikipedia  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(genre)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Televisie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Computerspel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Festival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fictie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verhaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_wezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fictief_universum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovennatuurlijke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sciencefiction
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horror
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Magie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Futurisme
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=format:boek%20AND%20type:fictie%20AND%20language:Nederlands%20AND%20age:volwassenen%20AND%20genre:fantasy
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=format:boek%20AND%20type:fictie%20AND%20language:Nederlands%20AND%20age:volwassenen%20AND%20genre:fantasy
http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=format:boek%20AND%20type:fictie%20AND%20language:Nederlands%20AND%20age:volwassenen%20AND%20genre:fantasy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(genre)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fantasy_(genre)
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Hier vind je informatie over het fantasygenre. 

website Iedereen Leest http://www.iedereenleest.be/Default.aspx?GenreID=67  

Op deze website vind je een lijst met leestips van andere lezers in het Fantasy/Sciencefiction genre. 

Iedereen Leest is een project van Stichting Lezen om de leescultuur te bevorderen. 

website Hebban.nl | Fantasy http://www.hebban.nl/fantasy  

Portalpagina voor liefhebbers van fantasy, sciencefiction en horror. Hier vind je nieuws, recensies, 
interviews, artikelen, giveaways en nog véél meer. Ook worden er regelmatig uitstapjes gemaakt naar 
gerelateerde films en series, games, comics en evenementen. 

website Hebban | Hebban Fantasytipper | Hebban.nl http://www.hebban.nl/artikelen/de-fantasytipper  

Wanneer je geregistreerd bent op Hebban kan je gebruik maken van de Fantasytipper. Je kiest je drie 
favoriete titels, licht je keuze toe en ontvangt op basis daarvan een boekentip op maat van het 
expertteam.  

website FantasyWereld | Stap in de wereld van Fantasy http://www.fantasywereld.nl/  

Nederlandse webpagina over fantasy boeken die in het Nederlands zijn verschenen. Er worden zowel 
volwassen boeken, graphic novels, young adults en kinderboeken besproken. Je vindt er onder andere 
een recensiedatabank, een boekendatabank en een auteursdatabank. 

website Fantasy en sf - Aeon: één wereld is niet genoeg! http://www.planet-aeon.nl/  

Een website van en voor liefhebbers van fantasy, sciencefiction en horror. De website heeft een blog met 
het laatste nieuws, een rubriek met boekrecensies en een forum. 

website Wikipedia - Lijst van science fiction en fantasy schrijvers http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_SF-
_en_fantasyschrijvers  

Een lijst met auteurs van sciencefiction en fantasy.  

 
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50ca01793b646972a0000034/baskets/4e8435063b6

4691d62000008?s=50ca01793b646972a0000034  

 

  

http://www.iedereenleest.be/Default.aspx?GenreID=67
http://www.iedereenleest.be/Default.aspx?GenreID=67
http://www.hebban.nl/fantasy
http://www.hebban.nl/fantasy
http://www.hebban.nl/artikelen/de-fantasytipper
http://www.hebban.nl/artikelen/de-fantasytipper
http://www.fantasywereld.nl/
http://www.fantasywereld.nl/
http://www.planet-aeon.nl/
http://www.planet-aeon.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_SF-_en_fantasyschrijvers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_SF-_en_fantasyschrijvers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_SF-_en_fantasyschrijvers
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50ca01793b646972a0000034/baskets/4e8435063b64691d62000008?s=50ca01793b646972a0000034
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/50ca01793b646972a0000034/baskets/4e8435063b64691d62000008?s=50ca01793b646972a0000034
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Jeugdboeken 

Vanaf 6 jaar (blauw) 
 

       
Het geheime koninkrijk (Rosie Banks, 2013-2015)  Jeugd: Boeken 6+ (blauw) BA 

1. Het betoverde paleis 
2. De vallei van de eenhoorns 
3. Wolkeneiland 
4. In de baai van de zeemeerminnen 
5. De toverberg 
6. Glitterstrand 
 
Jasmien, Ellen en Floor vinden op de rommelmarkt van hun school een oud doosje. Wanneer ze er mee 
thuiskomen, blijkt het een magisch toverkistje te zijn: er verschijnt een fee die de hulp van de meisjes 
inroept omdat de gemene koningin Vilein het Geheime Koninkrijk bedreigt. 

 

      
Monsterjacht (Adam Blade, 2008)  Jeugd: Boeken 6+ (blauw) B   

alleen in Buurtbib bellegm 
Zes delen - afhankelijk van elkaar te lezen, vervolgt niet 
Epos de vlammenvogel – Sepron de zeesla,ng – Tagus de centaur – Nanoek het sneeuwmonster – Ferno de 
vuurdraak – Arcta de bergreus 
Een spannend ridderverhaal waarin Epos de Vlammenvogel overwonnen moet worden voor hij het 
koninkrijk Avantia geheel vernietigt. Tom is de jonge held tegenover tovenaar Malvel. Magie en moed 
spelen de boventoon. Je moet je in kunnen leven in niet reële fantasiegebeurtenissen over vulkanen, macht 
van tovenaars die gebroken moet worden en een gevaarlijke reuzenvogel: bizarre, niet-alledaagse 
gebeurtenissen. Het taalgebruik is niet heel eenvoudig: vrij veel langere, samengestelde zinnen. 

 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/Het-betoverde-paleis/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710862&cs=resultlist&rctx=AWWMPW7CQBCFd@iVZaFgKQfgAmiPtBp7x2Li9SzsDlh0dLTUVETKCSg4T44SN6mQnvS$9xUPjJmCKXpkgan5aFEU8@m@oSzYtR1YdiwnDOxRqQlMollHhIpd5jBOKNV57qFS15PuooeJuT8Xvz$zMevXdQmfFypum@VjtTfVeEXSMJYDS6xhmaiFb7ApRrWBD0f2tuZaSO1AWbengCieEsm2xkzvMqE0O5@i3sdBbBeTJv7qimOmZOYS4A8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/De-vallei-van-de-eenhoorns/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733708&cs=resultlist&rctx=AW2PPU7EMBCFPSw@iiKKIA4QbcUWK@dIiJaaC1iTeCCzdsZgz25aRIG4Bg0H4HDUmBqkV7z3FU@6wJgVmGZGFrMyt4UyU7le35H2jzQRz9SHJCwh8y6sb@7n@dU9USgbaBt2DwEsO5YDRvaoNEYm0aK1QseucKwTWnWeZ$jUzaRT8nBkvr9OXz$Pay7e3s@g8oXAdPWEZGRsF5Y0wLknRY7wATanpDby8569HXgQUrtQ0e0hIoqnTLIdsNBfmFHGyef05NMiNqSsvwrNvqqbE4nwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/Wolkeneiland/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710864&cs=resultlist&rctx=AW2PPU7EMBCFPSw@iiKKIA4QbcUWK@dIiJaaC1iTeCCzdsZgz25aRIG4Bg0H4HDUmBqkV7z3FU@6wJgVmGZGFrMyt4UyU7le35H2jzQRz9SHJCwh8y6sb@7n@dU9USgbaBt2DwEsO5YDRvaoNEYm0aK1QseucKwTWnWeZ$jUzaRT8nBkvr9OXz$Pay7e3s@g8oXAdPWEZGRsF5Y0wLknRY7wATanpDby8569HXgQUrtQ0e0hIoqnTLIdsNBfmFHGyef05NMiNqSsvwrNvqqbE4nwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/In-de-baai-van-de-zeemeerminnen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726433&cs=resultlist&rctx=AW2PPU7EMBCFPSw@iiKKIA4QbcUWK@dIiJaaC1iTeCCzdsZgz25aRIG4Bg0H4HDUmBqkV7z3FU@6wJgVmGZGFrMyt4UyU7le35H2jzQRz9SHJCwh8y6sb@7n@dU9USgbaBt2DwEsO5YDRvaoNEYm0aK1QseucKwTWnWeZ$jUzaRT8nBkvr9OXz$Pay7e3s@g8oXAdPWEZGRsF5Y0wLknRY7wATanpDby8569HXgQUrtQ0e0hIoqnTLIdsNBfmFHGyef05NMiNqSsvwrNvqqbE4nwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/Glitterstrand/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8969616&cs=resultlist&rctx=AW2PPU7EMBCFPSw@iiKKIA4QbcUWK@dIiJaaC1iTeCCzdsZgz25aRIG4Bg0H4HDUmBqkV7z3FU@6wJgVmGZGFrMyt4UyU7le35H2jzQRz9SHJCwh8y6sb@7n@dU9USgbaBt2DwEsO5YDRvaoNEYm0aK1QseucKwTWnWeZ$jUzaRT8nBkvr9OXz$Pay7e3s@g8oXAdPWEZGRsF5Y0wLknRY7wATanpDby8569HXgQUrtQ0e0hIoqnTLIdsNBfmFHGyef05NMiNqSsvwrNvqqbE4nwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rosie-Banks/De-toverberg/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8803000&cs=resultlist&rctx=AW2PPU7EMBCFPSw@iiKKIA4QbcUWK@dIiJaaC1iTeCCzdsZgz25aRIG4Bg0H4HDUmBqkV7z3FU@6wJgVmGZGFrMyt4UyU7le35H2jzQRz9SHJCwh8y6sb@7n@dU9USgbaBt2DwEsO5YDRvaoNEYm0aK1QseucKwTWnWeZ$jUzaRT8nBkvr9OXz$Pay7e3s@g8oXAdPWEZGRsF5Y0wLknRY7wATanpDby8569HXgQUrtQ0e0hIoqnTLIdsNBfmFHGyef05NMiNqSsvwrNvqqbE4nwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Epos-de-vlammenvogel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984303&cs=resultlist&rctx=AWWMTW7CMBCFPfxFURYQqQfoBZCPZE3iiRjijFN7IOquR$gKie56Ae7AxRDZsEJ60vvet3hgzBJMOSALLM22Q1HM36$GqmTX9WDZsZwxsEelNjCJZp0RanaZwzyhUud5gFrdQHqIHhbmct88bqs5u79rAR8@VPx$7kZTz0ckLWM1scQGikQd@INNMaoN@HVibxtuhNROlHV@DojiKZHsG8z0LhNKe@Apjj5OYvuYNPGxL0$ZkllLgCc=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Sepron-de-zeeslang/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984310&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd0ggsiwKIw4QpUqEou1zBxousBp7J@LE61myO4nbXIMOTkBPxw04UraMhPSL@17xpQ@GzMBUI7KYmXnJlJjybvUaJSulA3a9rja3tFy@EQ15A3XFbj$AZcdyxsAelbrAJJq1VGjYZQ4FoVbneYRG3UjaRw935uf34fN7XvL097GA5wuBacoIScdYTyyxhUdPihzgC2yKUW3g44m9bbkVUjtR1u05IIqnRLJtMdN@mVC63qf47uMkdohJEx$G6lRumnsJcAU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Tagus-de-centaur/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984327&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd0ggsiwKIw4QpUqEou1zBxousBp7J@LE61myO4nbXIMOTkBPxw04UraMhPSL@17xpQ@GzMBUI7KYmXnJlJjybvUaJSulA3a9rja3tFy@EQ15A3XFbj$AZcdyxsAelbrAJJq1VGjYZQ4FoVbneYRG3UjaRw935uf34fN7XvL097GA5wuBacoIScdYTyyxhUdPihzgC2yKUW3g44m9bbkVUjtR1u05IIqnRLJtMdN@mVC63qf47uMkdohJEx$G6lRumnsJcAU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Nanoek-het-sneeuwmonster/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984315&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd0ggsiwKIw4QpUqEou1zBxousBp7J@LE61myO4nbXIMOTkBPxw04UraMhPSL@17xpQ@GzMBUI7KYmXnJlJjybvUaJSulA3a9rja3tFy@EQ15A3XFbj$AZcdyxsAelbrAJJq1VGjYZQ4FoVbneYRG3UjaRw935uf34fN7XvL097GA5wuBacoIScdYTyyxhUdPihzgC2yKUW3g44m9bbkVUjtR1u05IIqnRLJtMdN@mVC63qf47uMkdohJEx$G6lRumnsJcAU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Ferno-de-vuurdraak/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984336&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd0ggsiwKIw4QpUqEou1zBxousBp7J@LE61myO4nbXIMOTkBPxw04UraMhPSL@17xpQ@GzMBUI7KYmXnJlJjybvUaJSulA3a9rja3tFy@EQ15A3XFbj$AZcdyxsAelbrAJJq1VGjYZQ4FoVbneYRG3UjaRw935uf34fN7XvL097GA5wuBacoIScdYTyyxhUdPihzgC2yKUW3g44m9bbkVUjtR1u05IIqnRLJtMdN@mVC63qf47uMkdohJEx$G6lRumnsJcAU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/Arcta-de-bergreus/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6984339&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd0ggsiwKIw4QpUqEou1zBxousBp7J@LE61myO4nbXIMOTkBPxw04UraMhPSL@17xpQ@GzMBUI7KYmXnJlJjybvUaJSulA3a9rja3tFy@EQ15A3XFbj$AZcdyxsAelbrAJJq1VGjYZQ4FoVbneYRG3UjaRw935uf34fN7XvL097GA5wuBacoIScdYTyyxhUdPihzgC2yKUW3g44m9bbkVUjtR1u05IIqnRLJtMdN@mVC63qf47uMkdohJEx$G6lRumnsJcAU=
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Vanaf 9 jaar (geel) 
 

Heksengriep (Rob Baetens, 2012)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) BA 

Elles, Henkie en hun klasgenoten maken ongewild kennis met een “andere” wereld. 
Paranormale verschijnselen zijn Elles’ hobby, vandaar… 
In een gruwelijk spannend avontuur maken de kinderen kennis met de kracht van Elles’ 
geest. 
 

Heksengroepie (Rob Baeten, 2013)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) BA 

Tijdens een schoolsportdag wordt het paranormaal begaafde heksenkind Elles (10) samen 
met vriend Henkie, alle klasgenoten en juf Vicky op wonderbaarlijke wijze gelanceerd naar de 
donkere kant van de maan. Daar zijn nogal wat vreemde avonturen te beleven waarbij het de 
vraag is of het hele gezelschap nog wel veilig op aarde zal terugkeren. 

 

De kronieken van Avantia: 1. De eerste ruiter (Adam Blade, 2012)  

Jeugd: Boeken 9+ (geel) BL 

Alleen in Buurtbib Rollegem 
Willem is nog een kind wanneer zijn dorp wordt aangevallen, zijn vader wordt vermoord en 
zijn moeder ontvoerd. Acht jaar later wordt zijn dorp opnieuw aangevallen door dezelfde 
vijand. Willem is nu 15 jaar en Uitverkoren Ruiter van het Beest Vuurpos, een gigantische, 

magische vogel met vuurkracht. Samen strijden ze tegen het kwaad en krijgen hulp van een ander Beest, 
Gulkien, met zijn Uitverkoren Ruiter Gwen. Ze overwinnen de vijand, maar weten ook dat hij terug zal 
keren 
 

Heksengefluister (Anna Dale, 2004)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) DA 

Zonder het te weten raakt de ongeveer 12-jarige Sam, op weg naar zijn moeder en 
stiefvader, betrokken bij een heksenvete die verstrekkende gevolgen kan hebben. Samen 
met Takkie, een heks-in-opleiding, gaan hij op zoek naar de oplossing. Detective-achtig 
verhaal dat zich, anno nu, in Engeland afspeelt. Fantasie en werkelijkheid lopen naadloos in 
elkaar over. Het vaak humoristische verhaal is zeer gedetailleerd geschreven. Elk 

"onbenullig" voorval blijkt wel degelijk van belang te zijn voor de ontknoping. 
 

De blauwe maansteen (Tonke Dragt, 2008)  Magazijn Jeugd JM 686 

Joost staat op de speelplaats aan de kant. De andere kinderen spelen samen, ze sluiten hem 
uit en hij wordt door sommigen ook gepest. Nu hij tien is, vindt hij dat alles verandert: 
vroeger was hij dapper en had hij vrienden; nu lijkt alles grauw, zonder glans. Hij staat toe te 
kijken hoe de anderen magoggeltje spelen, tot Grietje hem erbij betrekt. En dan gebeurt 
het: de grond splijt open en een monsterachtig wezen komt te voorschijn: Magoggeltje, de 

koning van de Onderwereld. Hij daagt Joost uit hem te volgen... Dat is het begin van grootse avonturen, 
niet alleen van Joost, Jan en Grietje, maar ook een echte prins en een prinses, de jongste van Magoggeltjes 
dertig dochters 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Adam-Blade/De-eerste-ruiter/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8477875&cs=resultlist&rctx=AXVQu07EMBD0cjqJKFUkaKiiq6A4uac7HV@AD1ibeNEtdtacvUlaCkoKfoFfoKLg43CPkEajeUhTDBizAdNMyGI25lgoM5X73QP1ISdhCiT9gtIfKinj7vBf098$EoVyB23D7imAZceyYGSPSmNkEi1aJXTsCsdqoVXneYJO3UR6Sh4uzNvH5df3tuLm572Bq1cC09URkpGxXVnSANeZyhw1clH4BJtTUhv5PLO3Aw9Calcqul8ionjKJPsBC@0NM8p48jm9$LSKDSlr5ufQzPUCs5UIvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rob-Baetens/Heksengroupie/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8754877&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7DMBAEeTEcRVBhC1D6fMDgk4iTeIIuoo4JebKQzk9I5d6lP2a4TJvOalIFWGBnp1gwZgOmnJDlaWN2PYpi@vprqEp2@QiWHcsRA3tU6gKTaNYVoWaXOawTKnWeJ6jVTaRD9PBs7r@F7bpd05x@XqA5UfH9tj$Bqdcnko6xWlhiC6$J8hw0cFa4gE0xqg38ObO3LbdCahfKejgGRPGUSA4tZvovE0o3$BQ@fFzEjjFp4vexnDMls5UADw==
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 Drakenvallei (Salamanda Drake, 2007-2008) Jeugd: Boeken 9+ (geel) DR 

Cara wil graag drakenrijdster worden op haar lieveling Hemeldanser, ondanks haar vaders verbod. 

Hortense, een jaloerse dochter van een invloedrijke man, steelt Cara's favoriete draak. Cara gaat op zoek 

naar een oplossing. Vanaf ca. 10 jaar. 

De complete kronieken van Narnia (C.S. Lewis)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) LE 

Mooie, rijk geïllustreerde, sfeervolle tweekolomsuitgave met alle zeven delen van de 

inmiddels klassieke Engelse fantasysaga (1950-1956). 'Het neefje van de tovenaar', hier als 

deel een opgenomen, is een in de Victoriaanse tijd spelend verhaal waarin twee 

buurkinderen via een toveroom in een magische wereld terechtkomen, allerlei avonturen 

beleven en de leeuw Aslan ontmoeten. Het is het voorspel voor de andere zes verhalen 

waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog vier naar het platteland geëvacueerde kinderen via een kleerkast 

in het magische land Narnia terechtkomen en daar samen met de leeuw Aslan (de echte koning van Narnia) 

de strijd aanbinden met de boosaardige Witte Heks. Kleurrijke, avontuurlijke en spannende verhalen 

waarin de Britse auteur (1898-1963) christelijke, fantasy- en ridderelementen verwerkte 

   

De verborgen vallei (Miki Monticelli, 2010-2011)   Jeugd: Boeken 9+ (geel) MO 

Het lot bepaalt dat Cornelia haar bestemming moet volgen en haar gaven moet inzetten om het kwaad te 

bestrijden. Kenmerkende elementen van het fantasy-genre, zoals zwarte kraaien, aardmannetjes, 

verborgen trappen en mysterieuze kaarten spelen een rol bij de lotgevallen van Cornelia en haar twee 

vrienden. 

Lily Quench en de draak van Asrijk (Natalie Jane Prior, 2007) Jeugd: Boeken 9+ (geel) PR 

De familie van Lily Quench heeft Asrijk al eeuwen beschermd tegen draken. Wanneer er dus 

op een dag weer een draak ten tonele verschijnt, moet Lily de draak proberen te doden. Dat 

mislukt en eigenlijk is die draak de kwaadste niet. Lily leert inzien dat de eigenlijke 

slechteriken de Zwarte Graaf en zijn aanhangers zijn die alleen maar geïnteresseerd zijn in de 

omzet van de paperclipfabriek en geen zier geven om de bevolking. Dan volgt er een 

spannende zoektocht naar een orakel en een prins; Lily raakt verwikkeld in een spannend en magisch 

avontuur. 

 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Salamanda-Drake/Het-avontuur-begint/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3064755&cs=resultlist&rctx=AWWPMWoDMRBFNTGGLFstJI2r4CrGGPWuc4JcQGhXEzzW7MiWZr1tjhDICXKNHCQH8CFSR$kCgV@89z98$GDMAkwzehKzMNuCmbDs10@ZR5SLZ0Zab@7Sw$MzYiwbaBtyLxEsOfqtKHjFgQlFi1YLHblCXBFadYFG6NSNqIcU4MZc32$@PpdVq$$3Bu5eEUxXR1AG8u1Mknq4z1gmVqai8AE2p6SW6TxRsD31gmpnLLq7sPcSMKPsel@wf5i9DIeQ0ymkWWxMWTMdYzPVq2YpDD8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Miki-Monticelli/Het-magische-boek/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7627252&cs=resultlist&rctx=AW2PMU7EMBBFPaxWIkoVCSTKaCsoVi7RUnMCLmDZ8cAOccbseJK00MA5uAIlx$IEuAfpF@$@L33pgzEbMM3kic3GHAoKYbnb3WO@oIQsT8j94lNC2t3$A@vrB8Sx3EDbkHscwZIjrhVFrzgkQtai1UJHrlCqEVp1kSbo1E2oxxzhzHx@nP98bauu3t8auHhFMF0dQR7ItytxDnApWOakiYrCJ1jJWW2i00zRBgqMalcsul$S9xxRkPfBF@wLxfNwjJJfYl7ZjllU6Hls5nrcbDnBLw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Miki-Monticelli/De-zwarte-steen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7705482&cs=resultlist&rctx=AW2PMU7EMBBFPaxWIkoVCSTKaCsoVi7RUnMCLmDZ8cAOccbseJK00MA5uAIlx$IEuAfpF@$@L33pgzEbMM3kic3GHAoKYbnb3WO@oIQsT8j94lNC2t3$A@vrB8Sx3EDbkHscwZIjrhVFrzgkQtai1UJHrlCqEVp1kSbo1E2oxxzhzHx@nP98bauu3t8auHhFMF0dQR7ItytxDnApWOakiYrCJ1jJWW2i00zRBgqMalcsul$S9xxRkPfBF@wLxfNwjJJfYl7ZjllU6Hls5nrcbDnBLw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Miki-Monticelli/De-zeven-scharnieren/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7916069&cs=resultlist&rctx=AW2PMU7EMBBFPaxWIkoVCSTKaCsoVi7RUnMCLmDZ8cAOccbseJK00MA5uAIlx$IEuAfpF@$@L33pgzEbMM3kic3GHAoKYbnb3WO@oIQsT8j94lNC2t3$A@vrB8Sx3EDbkHscwZIjrhVFrzgkQtai1UJHrlCqEVp1kSbo1E2oxxzhzHx@nP98bauu3t8auHhFMF0dQR7ItytxDnApWOakiYrCJ1jJWW2i00zRBgqMalcsul$S9xxRkPfBF@wLxfNwjJJfYl7ZjllU6Hls5nrcbDnBLw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Salamanda-Drake/Als-water-en-vuur/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7011228&cs=resultlist&rctx=AWWPMWoDMRBFNTGGLFstJI2r4CrGGPWuc4JcQGhXEzzW7MiWZr1tjhDICXKNHCQH8CFSR$kCgV@89z98$GDMAkwzehKzMNuCmbDs10@ZR5SLZ0Zab@7Sw$MzYiwbaBtyLxEsOfqtKHjFgQlFi1YLHblCXBFadYFG6NSNqIcU4MZc32$@PpdVq$$3Bu5eEUxXR1AG8u1Mknq4z1gmVqai8AE2p6SW6TxRsD31gmpnLLq7sPcSMKPsel@wf5i9DIeQ0ymkWWxMWTMdYzPVq2YpDD8=
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De Elfenheuvel (Gert Goovaerts, 2011-2013) 

Elfenprins Dagmar wordt naar de mensenwereld gestuurd en komt als pleegkind bij de Ranonkels terecht. 

Mensen vallen best mee. Het verborgen houden van zijn identiteit is een stuk lastiger. Het is Dagmars 

missie om De Tussenwereld te redden door de magische meteoriet Oxus terug te krijgen van de mensen. 

De zoektocht van Gwyn (Jenny Nimmo, 2007)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) ST 

Als Gwyn 9 jaar wordt, krijgt hij van zijn oma vijf cadeautjes waarmee hij kan zien of hij - net 

als zijn voorouders - over toverkrachten beschikt. Gwyn blijkt inderdaad over speciale gaven 

te beschikken en ontdekt iets van het mysterie en het waarom van de verdwijning van zijn 

zusje Bethan. Daarmee valt ook een stuk van de spanning binnen het gezin weg, met name 

tussen Gwyn en zijn vader. 

Het magische zwaard (Michael Morpurgo, 2003)  Magazijn Jeugd JM 3109 

Met Mark gaat het niet zo goed: om indruk te maken op een vriendin is hij van een rots 

gesprongen en raakte daardoor blind. Zijn enige troost vindt hij in cassettes over Koning 

Arthur -- alleen in die fantasiewereld kan hij zijn leerproblemen en de financiële zorgen van 

zijn ouders vergeten. Hij spreekt ook zelf verhalen in op band. Op een dag zakt Mark op het 

veld van zijn vader in een put. Dit blijkt een oud graf te zijn, compleet met schatten erbij. 

 

  

 

 

 

Zilvervlerk (Kenneth Oppel, 2000)- Zonnevlerk (Kenneth Oppel, 2001) - Vuurvlerk (Kenneth Oppel, 2003) 

Alleen in Buurtbibs Heule en Kooigem 

Herkenbaar en onweerstaanbaar sympathiek is Schim uit het meermaals bekroonde Zilvervlerk, over 
vleermuizen. Kunnen lezers dieren met zo'n lage aaibaarheidsfactor aantrekkelijk vinden? Volmondig "ja"! 
We steken in dit verhaal ook wat op over het gebruik van beelden en geluiden bij vleermuizen, maar het is 
veel meer dan een kennismaking met de vleermuizenwereld. Ze ervaren alle mogelijke menselijke emoties; 
er zijn afzonderlijke gemeenschappen met wetten en goden, rivaliteit, vijanden, waarheid en misleiding, en 
vooral de strijd om eigenbelang en macht. We komen terecht in eerder angstaanjagende avonturen. 

 

 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/De-elfenprins/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8160567&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/De-amulet/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8287947&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Gert-Goovaerts/Het-testament-van-Kortan/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8478216&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Petra-Pardon/De-elfenjager/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8485227&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Petra-Pardon/De-elfenvloek/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710815&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Petra-Pardon/De-ontknoping/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726430&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7EMBBFPaxWEKWKBNSrraCI3FPvXoALWE48qwyZjMGeJC3XoKThQFRb7hk4AW4R0i@$e8WXPhizAVNNnsRsjM2YCPPT@oC7I59QBpwX5H37l3cPz4hjfoS6IncawZIjWTxT8Io9E4pmLRUacpm4INTqAk3QqJtQhxjgyvxcrr8$tiX35$8buH1HME0ZQenJ1ytJ7OAuYZ5ZmbLCJ9gUo1qmt5mC7agTVLti1nZh7yVgQmk7n@G@TF76IaT4GuIqdoxJE72M1Vzumq0w@AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michael-Morpurgo/Het-magische-zwaard/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2549214&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd4AILBdgBD0XQHuk1dg7iMHrWbI7xkpHlTpXoKDjBDlYSoQbqkhf$u$@4oMxUzBFhyyTqVkeUBTz17uhLNgdWrDsWC4Y2KNSE5hEs44IFbvMYZxQqvPcQaWuIz1GDzPz$J3@PWdj1t@3BWyuNP@Zra5gqvGJpGEsB5ZYwzZR7oMGzgo3sClGtYE@e@a25lpI7UBZ95eAKJ4Syb7GTP9lQmmOPsWzj4PYNiZNfGqLPlMyHxLgBQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jenny-Nimmo/De-zoektocht-van-Gwyn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6809312&cs=resultlist&rctx=AWWMwU0DMRAAvUQgnU6REgne0EBwH2nCWp8XbrFvl9h7OQEd0AUN8Ugh1MC94TczjwHnNuC6CVncxt2@K2XTYbSH5$VN5K9D33F4yuA5sJyxcEKjoTCJNVsR9hwal1Wht5B4gr2FiWzUBFfuM16Ol$PN9wfc@uzAbQWrMPYLi0a4O8XHWbLoIvAFvqqaL3yaOfnIUcj8Qs0O54IoiSrJIWKj@7GiDGOq$prWk89arfJL7uZG1V1LgV8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kenneth-Oppel/Vuurvlerk/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2649802&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd0AILBfEUqDmAtYeaTX2DmLwehZ2x1h0NGmiFLlCDsFlOAg1bqgifem@@4oPxszBFD2yzOZmvUdRzNd3Q1mw23dg2bFcMLBHpTYwiWadECp2mcM0oVTnuYdKXU96iB5W5vm9$rkvpmwfXwV83mj5u@u4gammJ5KWsRxZYgObRHkIGjgr@IFNMaoNfB7Y24YbIbUjZa0vAVE8JZK6wUz@ZUJpDz7Fk4$j2C4mTXzsiiFTMgsJ8AI=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kenneth-Oppel/Zonnevlerk/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2310343&cs=resultlist&rctx=AW2PMWrDQBBFd2IMESKFwEVK4SopzPYB49J9LrCMtGM81mo23h1ZpHOXxpdImz4XywmyfQK@eP8VHz4YswBTjchiFmaXKTHll@U$qo6U2tMkHFN7QFHM7$vt@759eiUa8jPUFbvDAJYdywUDe1TqA5No1oLQsMscSoVanecRGnUj6TF6uDO32@3P97Lk8eujgtWVwDRlhKRnrGeW2MGDJ0UO8Ak2xag28HlibzvuhNTOlHVzCYjiKZFsOsz0VyaU@uhTfPNxFjvEpIlPQzWV62YpAX4B
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kenneth-Oppel/Zilvervlerk/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2215355&cs=resultlist&rctx=AW2PMWrDQBBFd2IMESKFwEVK4SopzPYB49J9LrCMtGM81mo23h1ZpHOXxpdImz4XywmyfQK@eP8VHz4YswBTjchiFmaXKTHll@U$qo6U2tMkHFN7QFHM7$vt@759eiUa8jPUFbvDAJYdywUDe1TqA5No1oLQsMscSoVanecRGnUj6TF6uDO32@3P97Lk8eujgtWVwDRlhKRnrGeW2MGDJ0UO8Ak2xag28HlibzvuhNTOlHVzCYjiKZFsOsz0VyaU@uhTfPNxFjvEpIlPQzWV62YpAX4B
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De kronieken van Fantasia (Geronimo Stilton, 2010-2013) Jeugd: Boeken 9+ (geel) ST 

1. Het verloren rijk 
2. De betoverde poort 
3. Het sprekende woud 
4. De ring van licht 
5. Het versteende eiland 
6. Het geheim van de ridders 

 

Lang geleden werden de vele Rijken waar het gigantische gebied Fantasia uit bestond door feeën met 
elkaar verbonden. Ze plaatsten in elk Rijk een Poort waardoor vrede, wijsheid en harmonie verspreid 
konden worden. Maar heksen gebruikten ze om het Kwaad te verspreiden. Ook het Rijk van de Boselfen 
werd zo bezet en geïsoleerd. Gelukkig heeft na verloop van tijd een kleine groep helden, onder leiding van 
de jonge elf Saturno, de moed en de kracht om het Duistere Leger te trotseren. Deze spannende 
gebeurtenissen werden opgetekend door tovenaar Fabulus: "opdat men lessen zal trekken uit dat wat in 
het verleden is gebeurd … Het Kwaad slaapt immers nooit …" 

 

    
 
Ridders van Fantasia (Geronimo Stilton, 2013-2015)  Jeugd: Boeken 9+ (geel) ST 

1. Het dromenlabyrint 
2. Het kristallen zwaard 
3. Het ontwaken der reuzen 
4. De duistere kroon 

 
Drie jonge elvenridders worden op een gevaarlijke missie gestuurd naar het verborgen Dromerseiland. De 
wrede Lord Rabiaat probeert daar zijn kwade macht te vergroten. Wat volgt is een spannend avontuur vol 
actie en fantasie, vakkundig geleend uit de verhalen van Tolkien en de Ridders van de Ronde Tafel. 

 

      
Heksen van Fantasia (Thea Stilton, 2013-2015)   Jeugd: Boeken 9+ (geel) ST 

1. De heks van eb en vloed 
2. De heks van vuur en vlam 
3. De heks van klank en toon 
4. De heks van weer en wind 
5. De heks van stof en as 
6. De heks van geur en kleur 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geronimo-Stilton/Het-verloren-rijk/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7822484&cs=resultlist&rctx=AXWQPU7EMBCFPSw@ilJFAupoKyhW7mn5OQAXsCbxrHawMwZ7krQcgEvQcQKOgfZIuEdIr3jve9IrHhizAdNMyGI25rFQZip32wfqQ07CFEj6BaV@QlEsjNv7f6v$5pkolFtoG3b7AJYdy4KRPSqNkUm0aLXQsSsca4RWnecJOnUT6SF5ODE@3$fHr9Oq6$PHBVy$E5iujpCMjO3Kkga4ylTmqJGLwifYnJLayG8zezvwIKR2paK7JSKKp0yyG7DQX5hRxoPP6dWnVWxIWTO@hGauJ5gzifAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geronimo-Stilton/De-betoverde-poort/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7977814&cs=resultlist&rctx=AXWQPU7EMBCFPSw@ilJFAupoKyhW7mn5OQAXsCbxrHawMwZ7krQcgEvQcQKOgfZIuEdIr3jve9IrHhizAdNMyGI25rFQZip32wfqQ07CFEj6BaV@QlEsjNv7f6v$5pkolFtoG3b7AJYdy4KRPSqNkUm0aLXQsSsca4RWnecJOnUT6SF5ODE@3$fHr9Oq6$PHBVy$E5iujpCMjO3Kkga4ylTmqJGLwifYnJLayG8zezvwIKR2paK7JSKKp0yyG7DQX5hRxoPP6dWnVWxIWTO@hGauJ5gzifAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geronimo-Stilton/Het-sprekende-woud/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8175319&cs=resultlist&rctx=AXWQPU7EMBCFPSw@ilJFAupoKyhW7mn5OQAXsCbxrHawMwZ7krQcgEvQcQKOgfZIuEdIr3jve9IrHhizAdNMyGI25rFQZip32wfqQ07CFEj6BaV@QlEsjNv7f6v$5pkolFtoG3b7AJYdy4KRPSqNkUm0aLXQsSsca4RWnecJOnUT6SF5ODE@3$fHr9Oq6$PHBVy$E5iujpCMjO3Kkga4ylTmqJGLwifYnJLayG8zezvwIKR2paK7JSKKp0yyG7DQX5hRxoPP6dWnVWxIWTO@hGauJ5gzifAL
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Eerste deel in de serie 'Heksen van Fantasia' die als vervolg is bedoeld van de succesvolle zesdelige reeks 
'De prinsessen van Fantasia'. De vrede in het Grote Rijk, die na de overwinning op de Oude Koning en de 
Prins zonder Naam is ingetreden, blijkt van korte duur. Als de vijf prinsessen van de Wijze Koning de 
voortekenen van een groot naderend gevaar waarnemen komen ze bij elkaar en besluiten ze hun vader op 
te zoeken. Die moet hen een lang verzwegen geheim vertellen waarna zijn dochters op pad gaan om te 
strijden tegen de Grauwe Heksen en hun trawanten. Gemakkelijk leesbaar fantasy-avontuur met een 
voorspelbare en oppervlakkige verhaallijn. 

 
 

   v   
Prinsessen van Fantasia (Thea Stilton, 2010-2013)   Jeugd: Boeken 9+ (geel) ST 

1. De ijsprinses 
2. De koraalprinses 
3. De woestijnprinses 
4. De woudprinses 
5. De schaduwprinses 
6. De koningin van de slaap 

 
Nadat een dappere ridder de Oude Koning heeft verslagen, wordt het Grote Rijk in vijf verschillende rijken 
opgedeeld. De ijsprinses Nives krijgt de macht over het Rijk van het Eeuwige IJs. Alles lijkt pais en vree, 
want op Arcacia (haar ijskasteel) meldt zich een knappe prins die met haar wil trouwen. Die heeft echter 
andere bedoelingen. De prinses krijgt hulp van Gunnar, de witte wolf. 
 

De elfenprins (Magda Szabo, 2006) Jeugd: Boeken 9+ (geel) SZ 
Leander, de zoon van koningin Iris, groeit op in Elfenland, maar de gewone elfenbezigheden 
bezorgen hem geen voldoening. Hij is graag alleen en ongelooflijk nieuwsgierig naar wat er 
zich buiten de grenzen van Elfenland afspeelt. Hij wendt daartoe alle middelen aan die hem 
ter beschikking staan: hij neemt stiekem de koninklijke vleugels van zijn moeder uit de kast of 
ontvreemdt toverdrankjes die hem onzichtbaar maken of in een ander wezen veranderen. 

 
 

     
De bende van Teiresias (Mark Tijsmans, 2013-2015)   Jeugd: Boeken 9+ (geel) TI 

1. Van zilver zal de ketel zijn 
2. Het heilig hout brandt zonder pijn 
3. Strooi as van een verborgen held 
4. Een toverstaf, een tovenaar 
5. Het is de laatste daad die telt 

 
In het land Teiresië wonen mensen, kabouters en elfen. Die voeren al lange tijd oorlog, maar de stokoude 
koning Teiresias, half mens en half elf en opgevoed door de kabouters, weet als een volleerde mediator 
vrede te stichten. Men wenst hem onsterfelijkheid toe, wat zou moeten lukken met het recept van een 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-ijsprinses/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7822477&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-koraalprinses/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7977801&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-woestijnprinses/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8175313&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-woudprinses/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8312617&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-schaduwprinses/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8600444&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thea-Stilton/De-koningin-van-de-slaap/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710951&cs=resultlist&rctx=AXWQsU7EQAxE1xzoFKWKdPTRVVxx2p4G0VAjfmDlZI3OZOOFtZO0VHwCPb$EaGn5DtIjpClm3khTDDi3AVeNyOI27lapMOn1@r6wKKmStDNKe4diqIz7m3$K9uqBaNAD1BWHxwE8B5YZE0c06hOTmNpqoeGgnNYItYXIIzQWRrJTjnDmPt$279@nq3ZfP1vYvRK4Zh0h6RnrhSV3cFlIp2SJ1eADfMnZfOKXiaPvuBMyv5DacU6IEqmQHDtU$gsLSn$KJT@HvIgfcrHCT0M1rQe4C0nwCw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Tijsmans/Van-zilver-zal-de-ketel-zijn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8824796&cs=resultlist&rctx=AW1Pu07EMBD0ciCIUkU6$ugqKE7ukRANX4DorXW8p1virMHeJO39BTVfwJ@wLXS0uAdpipkp5gHGbMA0E7KYjXkolJnK3e6Rek8SqF9Q$mfiTIWx7O7@9@ubJ6Kx3ELbsDuMYNmxLBg5oNIQmUSLVgodu8KxSmjVBZ6gUzeRHlOAM3P6vPz$Oa@Yfr1fwfZEYLoaQjIwtitL8nBd$$aokYvCB9icktrIbzMH69kLqV2p6H6JiHVkJtl7LPTXzCjDMeT0GtIqdkxZM7$MzVzvmwuJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Tijsmans/Het-heilig-hout-brandt-zonder-pijn/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8969643&cs=resultlist&rctx=AW1Pu07EMBD0ciCIUkU6$ugqKE7ukRANX4DorXW8p1virMHeJO39BTVfwJ@wLXS0uAdpipkp5gHGbMA0E7KYjXkolJnK3e6Rek8SqF9Q$mfiTIWx7O7@9@ubJ6Kx3ELbsDuMYNmxLBg5oNIQmUSLVgodu8KxSmjVBZ6gUzeRHlOAM3P6vPz$Oa@Yfr1fwfZEYLoaQjIwtitL8nBd$$aokYvCB9icktrIbzMH69kLqV2p6H6JiHVkJtl7LPTXzCjDMeT0GtIqdkxZM7$MzVzvmwuJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Tijsmans/Strooi-as-van-een-verborgen-held/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9151766&cs=resultlist&rctx=AW1Pu07EMBD0ciCIUkU6$ugqKE7ukRANX4DorXW8p1virMHeJO39BTVfwJ@wLXS0uAdpipkp5gHGbMA0E7KYjXkolJnK3e6Rek8SqF9Q$mfiTIWx7O7@9@ubJ6Kx3ELbsDuMYNmxLBg5oNIQmUSLVgodu8KxSmjVBZ6gUzeRHlOAM3P6vPz$Oa@Yfr1fwfZEYLoaQjIwtitL8nBd$$aokYvCB9icktrIbzMH69kLqV2p6H6JiHVkJtl7LPTXzCjDMeT0GtIqdkxZM7$MzVzvmwuJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Tijsmans/Een-toverstaf-een-tovenaar/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9332950&cs=resultlist&rctx=AW1Pu07EMBD0ciCIUkU6$ugqKE7ukRANX4DorXW8p1virMHeJO39BTVfwJ@wLXS0uAdpipkp5gHGbMA0E7KYjXkolJnK3e6Rek8SqF9Q$mfiTIWx7O7@9@ubJ6Kx3ELbsDuMYNmxLBg5oNIQmUSLVgodu8KxSmjVBZ6gUzeRHlOAM3P6vPz$Oa@Yfr1fwfZEYLoaQjIwtitL8nBd$$aokYvCB9icktrIbzMH69kLqV2p6H6JiHVkJtl7LPTXzCjDMeT0GtIqdkxZM7$MzVzvmwuJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Tijsmans/Het-is-de-laatste-daad-die-telt/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9507448&cs=resultlist&rctx=AW1Pu07EMBD0ciCIUkU6$ugqKE7ukRANX4DorXW8p1virMHeJO39BTVfwJ@wLXS0uAdpipkp5gHGbMA0E7KYjXkolJnK3e6Rek8SqF9Q$mfiTIWx7O7@9@ubJ6Kx3ELbsDuMYNmxLBg5oNIQmUSLVgodu8KxSmjVBZ6gUzeRHlOAM3P6vPz$Oa@Yfr1fwfZEYLoaQjIwtitL8nBd$$aokYvCB9icktrIbzMH69kLqV2p6H6JiHVkJtl7LPTXzCjDMeT0GtIqdkxZM7$MzVzvmwuJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Magda-Szabo/De-elfenprins/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3038939&cs=resultlist&rctx=AWWMMU7DQBBFd7CisHFBLIGUkgtYe6TV2DtRBq9nye44VrocISWi4yIUHCHHocJNKqQv@fdf8cGYCowdkeWhMk97FMVyvjfUlv1$AMee5YSRAyr1kUm06ILQsC8clwm1$sAjNOpH0kMKsDE@n4$@36slu9uHhecLra$v2wuYZnki6RnrmSV18JKpTFEjF4UvcDkldZGPEwfXcSekbqai7SkiSqBM0nZY6L@MKP0h5PQe0ixuSFkzvw12KpTNSiL8AQ==
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drankje dat in een oud toverboek gevonden wordt. Een geheim genootschap van zeven uitverkoren leden 
zal de bestanddelen gaan verzamelen. Het verhaal gaat vooral over personen en de gebeurtenissen voor en 
tijdens de zoektocht om aan kabouterzilver te komen. Dat zilver is nodig om er een ketel van te maken 
waarin men de drank zal bereiden. 
  
 

De monsterlijke mzemoires van een machtige McMoedig (Ahmet zappa, 2007) Jeugd: 
Boeken 9+ (geel) ZA 
 
Twee kinderen, de ik-figuur Minerva McMoedig (11 jaar) en haar broertje Max, ontdekken 
dat ze tot een familie behoren die monsters vernietigt. Als hun vader ontvoerd wordt, gaan 
ze, geholpen door een levende encyclopedie van het monsterras en een vreemde prairiewolf 
naar hem op zoek. De tocht eindigt met een strijd tegen de koning van het kwaad 
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Vanaf 12 jaar (GROEN) 
 

Het oneindige verhaal (Michael Ende)  Jeugd: Boeken 12+ (groen) EN 

Bastiaan Balthazar Boeckx is een dik, bleek, angstig en eenzaam jongetje. Zijn moeder is 

gestorven en zijn vader heeft geen tijd voor hem. Op school wordt hij door iedereen 

geplaagd. Op een dag vlucht hij, achterna gezeten door klasgenoten, een stoffig 

boekwinkeltje binnen, hij gapt er een boek en verschuilt zich op de zolder van zijn school om 

het te lezen. In het verhaal en in zijn verlangens komt hij in kontakt met Fantásie ͏̈, een land 

waar alles mogelijk is. Daar leert hij zijn angsten en onzekerheden te overwinnen en zichzelf en anderen te 

accepteren. 

            
De Grijze jager (John Flanagan)    Jeugd: Boeken 12+ (groen) FL 
 

1. De ruïnes van Gorlan 
2. De branddende brug 
3. Het ijzige land 
4. De dragers van het Eikenblad 
5. De magiër van Macindaw 
6. Het beleg van Macindaw 
7. Losgeld voor Erak 
8. De koning van Clonmel 
9. Halt in gevaar 
10. De keizer van Nihon-ja 
11. De verloren verhalen 
12. De koninklijke leerling 

 
De 15-jarige weesjongen Will wordt in een middeleeuwse fantasyomgeving vol ridders, kastelen en 

monsters opgeleid tot een zogenaamde grijze jager: een spion van de koning, die nagenoeg onzichtbaar 

door het land trekt met pijl en boog en pony. Zijn vriend leert voor ridder, wat Will eerst jaloers maakt en 

hun vriendschap op de proef stelt. Zo ontstaat een – enigszins schematisch – verhaal over vriendschap en 

volwassen worden aan de hand van thema's zoals identiteit, oprechtheid en respect. 

 

     
Broederband (John Flanagan, 2012-2015)    Jeugd: Boeken 12+ (groen) FL 

1. De outsiders 
2. De indringers 
3. De jagers 
4. De slaven van Socorro 
5. De schorpioenberg 
 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-ruines-van-Gorlan/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7339192&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-brandende-brug/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7474329&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/Het-ijzige-land/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7483212&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-dragers-van-het-Eikenblad/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7483202&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-Magier-van-Macindaw/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7483199&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/Het-beleg-van-Macindaw/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7275863&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/Losgeld-voor-Erak/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8711238&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-koning-van-Clonmel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7668542&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/Halt-in-gevaar/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7879105&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-keizer-van-Nihon-ja/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8742343&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCERrpYIiOtFSIyFR8oHTOrdJFp@38O06FjwhL0CiouN1lNS4hm5mugHnFuCqHlncwt0qFSa9W91T81D4$Y2aR9xRWfk@obl$Iur0BuqKw7YDz4HlgIkjGm0Sk5jajLDkoJxmhdpC5B6WFnqyfY5w4n7e4Tgch@OvD4CL7ytwZ1sUQ32tJ5bcwmUhHZMlVoNP8CVn84mHkaNvuRUyP5Ha$pAQJVIhWbeo9D8WlM0$lvwS8yS$y8Xmla4a51t3Kgl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-verloren-verhalen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8362688&cs=resultlist&rctx=AXWPMU7DQBBFdwgUlosoEYg2Sh$t0lIjIeUSq3F2QiZez$KdcSw4Qk5AQcMFU1LjHtG9@371wLkZuKpDlpuZ2yoVJn1aP9PqpfDpg1Y7fKWy@veAuuJwaMFzYDlj4ohG$8QkpjYhLDgop2lCbSFyBwsLHdkxR7h1P59w6S@98voFcH99BDc@oBjqez2y5AYeCumQLLEafIMvOZtP3A8cfcONkPmR1DbnhCiRCsmmQaW@sqDsj7Hkt5hH8W0uNjW01TBVuTtJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-koninklijke-leerling/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8836654&cs=resultlist&rctx=AXWPMU7DQBBFdwgUlosoEYg2Sh$t0lIjIeUSq3F2QiZez$KdcSw4Qk5AQcMFU1LjHtG9@371wLkZuKpDlpuZ2yoVJn1aP9PqpfDpg1Y7fKWy@veAuuJwaMFzYDlj4ohG$8QkpjYhLDgop2lCbSFyBwsLHdkxR7h1P59w6S@98voFcH99BDc@oBjqez2y5AYeCumQLLEafIMvOZtP3A8cfcONkPmR1DbnhCiRCsmmQaW@sqDsj7Hkt5hH8W0uNjW01TBVuTtJ8As=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-outsiders/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8379171&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRBFPUQUqy2iSIloURpIEbmn5AhcwLLjiTKsdxxmZneVO$QOKByNA3AGtkSie$9V@4NzC3BNH4ndwu0UhVBftq9SMaOkyHn79Ecen98QO91B21A4duApEI$xUI6Gh0LIpjYjrCgolVmhtZCph5WFHu1UM9y570$4jtdx@XUDWP88gFseI1vUSzsR1wQbQR2KFVKDG3ip1Xyhj4GyT5QYzU$oth9LnCehIO9TVPwfJfLhlKWec53Yd1VM6L1rhvmlu$cCvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-indringers/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8710757&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRBFPUQUqy2iSIloURpIEbmn5AhcwLLjiTKsdxxmZneVO$QOKByNA3AGtkSie$9V@4NzC3BNH4ndwu0UhVBftq9SMaOkyHn79Ecen98QO91B21A4duApEI$xUI6Gh0LIpjYjrCgolVmhtZCph5WFHu1UM9y570$4jtdx@XUDWP88gFseI1vUSzsR1wQbQR2KFVKDG3ip1Xyhj4GyT5QYzU$oth9LnCehIO9TVPwfJfLhlKWec53Yd1VM6L1rhvmlu$cCvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-jagers/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8717781&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRBFPUQUqy2iSIloURpIEbmn5AhcwLLjiTKsdxxmZneVO$QOKByNA3AGtkSie$9V@4NzC3BNH4ndwu0UhVBftq9SMaOkyHn79Ecen98QO91B21A4duApEI$xUI6Gh0LIpjYjrCgolVmhtZCph5WFHu1UM9y570$4jtdx@XUDWP88gFseI1vUSzsR1wQbQR2KFVKDG3ip1Xyhj4GyT5QYzU$oth9LnCehIO9TVPwfJfLhlKWec53Yd1VM6L1rhvmlu$cCvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Flanagan/De-slaven-van-Socorro/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9214915&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRBFPUQUqy2iSIloURpIEbmn5AhcwLLjiTKsdxxmZneVO$QOKByNA3AGtkSie$9V@4NzC3BNH4ndwu0UhVBftq9SMaOkyHn79Ecen98QO91B21A4duApEI$xUI6Gh0LIpjYjrCgolVmhtZCph5WFHu1UM9y570$4jtdx@XUDWP88gFseI1vUSzsR1wQbQR2KFVKDG3ip1Xyhj4GyT5QYzU$oth9LnCehIO9TVPwfJfLhlKWec53Yd1VM6L1rhvmlu$cCvw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michael-Ende/Het-oneindige-verhaal/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/v/pbswinob|16927&cs=resultlist&rctx=AWWOMU7DQBBFd4gojIVEJOijVKAo2p4qFJSII6zG3ok8eD0Ls7PxebhNDsA5qClxiUT33iu$Pji3AtdMyOJWbofVhqyP2xfuB6S0eZZI291f29w@VaOqD9A2HI4jeA4sJ0wc0ahPTGLFFoQ1h8JpUWgtRJ5gbWGiZT@Chft5PR@Oh6svgtvvG3DXgiqM7cySO7hTKjVZ4mLwCV5zNp@4o3L0HXdC5mcqtj8lxOWRkuw7LPQ@Kko@RM3vMc@ix6ym@DY2tZC6S0nwCw==
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Harry Potter (J.K. Rowling, 2003-2007)   Jeugd: Boeken 12+ (groen) PO 

1. Harry Potter en de steen der wijzen 

2. Harry Potter en de geheime kamer 

3. Harry Potter en de gevangene van Azkaban 

4. Harry Potter en de vuurbeker 

5. Harry Potter en de Orde van de Feniks 

6. Harry Potter en de halfbloed prins 

7. Harry Potter en de relieken van de dood 

Harry Potter woont sinds de dood van zijn ouders in de bezemkast onder de trap in het huis van zijn 

zeer onvriendelijke tante en oom Duffeling. Het leven is er op zijn zachtst gezegd heel onaangenaam. 

Op zijn elfde verjaardag hoort Harry dat hij (net als zijn ouders) een tovenaar is; iets wat zijn leven 

totaal verandert. Hij gaat naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, waar hij alles 

leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. Ook is het zijn taak de strijd aan te gaan met 

Voldemort, zijn aartsvijand, de tovenaar die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader en 

moeder. 

    

Elfenblauw (Johan Vandevelde, 2010-2014    Jeugd: Boeken 12+ (groen) VA  

1. De vallei van de goden 

2. De banneling 

3. De helm van Armata 

In De vallei van de goden heeft Sander na zijn avonturen in Elfenblauw besloten dat hij nog niet oud en 

wijs genoeg is om zijn rol als rechtmatige troonopvolger van Cyndrië op te nemen. Eerst wil hij de 

nodige levenswijsheid opdoen om zich daarna zo goed mogelijk van zijn taak te kunnen kwijten. Hij laat 

het bestuur over aan de heks Astraea en trekt er met zijn beste vriend en hun leermeester op uit om 

het land te verkennen. Onderweg merkt het gezelschap dat veel gezinnen met kinderen op de vlucht 

zijn. Blijkbaar zijn er kinderrovers aan het werk. Ook blijkt dat het Juweel van Silnaris gestolen is. Op 

voorwaarde dat de bedoelingen van de drager van het juweel zuiver zijn, biedt dit kleinood 

bescherming en begeleiding. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-steen-der-wijzen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2154527&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRAApw0elgUloHgNOSVImLsv8Ch$YJjNdEi7Mz3a3Zsl@xCPQn6Tp$TkG9yj4K2qbgXOzcA1JRK7mXtUFEJ9Wj5HkePipZqhLNd@bbF6Rex1DW1DYdeDp0B8iJlSNNxmQja1CWFOQSlPCq2FRAXmFgravia4ct$fcC7ncnP5Arj7eQB3u4tsUY@tSFw7uBfUIVsmNTiBl1rNZ@oYKPmOOkbzI6ptDjlGTijImy4q@o8SebtPUt9THdn3VUzorW$G6dNdc4Zf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-geheime-kamer/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2956454&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRAApw0elgUloHgNOSVImLsv8Ch$YJjNdEi7Mz3a3Zsl@xCPQn6Tp$TkG9yj4K2qbgXOzcA1JRK7mXtUFEJ9Wj5HkePipZqhLNd@bbF6Rex1DW1DYdeDp0B8iJlSNNxmQja1CWFOQSlPCq2FRAXmFgravia4ct$fcC7ncnP5Arj7eQB3u4tsUY@tSFw7uBfUIVsmNTiBl1rNZ@oYKPmOOkbzI6ptDjlGTijImy4q@o8SebtPUt9THdn3VUzorW$G6dNdc4Zf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-gevangene-van-Azkaban/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6785571&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRAApw0elgUloHgNOSVImLsv8Ch$YJjNdEi7Mz3a3Zsl@xCPQn6Tp$TkG9yj4K2qbgXOzcA1JRK7mXtUFEJ9Wj5HkePipZqhLNd@bbF6Rex1DW1DYdeDp0B8iJlSNNxmQja1CWFOQSlPCq2FRAXmFgravia4ct$fcC7ncnP5Arj7eQB3u4tsUY@tSFw7uBfUIVsmNTiBl1rNZ@oYKPmOOkbzI6ptDjlGTijImy4q@o8SebtPUt9THdn3VUzorW$G6dNdc4Zf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-vuurbeker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8118575&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRAApw0elgUloHgNOSVImLsv8Ch$YJjNdEi7Mz3a3Zsl@xCPQn6Tp$TkG9yj4K2qbgXOzcA1JRK7mXtUFEJ9Wj5HkePipZqhLNd@bbF6Rex1DW1DYdeDp0B8iJlSNNxmQja1CWFOQSlPCq2FRAXmFgravia4ct$fcC7ncnP5Arj7eQB3u4tsUY@tSFw7uBfUIVsmNTiBl1rNZ@oYKPmOOkbzI6ptDjlGTijImy4q@o8SebtPUt9THdn3VUzorW$G6dNdc4Zf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-Orde-van-de-Feniks/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2666989&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRAApw0elgUloHgNOSVImLsv8Ch$YJjNdEi7Mz3a3Zsl@xCPQn6Tp$TkG9yj4K2qbgXOzcA1JRK7mXtUFEJ9Wj5HkePipZqhLNd@bbF6Rex1DW1DYdeDp0B8iJlSNNxmQja1CWFOQSlPCq2FRAXmFgravia4ct$fcC7ncnP5Arj7eQB3u4tsUY@tSFw7uBfUIVsmNTiBl1rNZ@oYKPmOOkbzI6ptDjlGTijImy4q@o8SebtPUt9THdn3VUzorW$G6dNdc4Zf
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-halfbloed-prins/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2891375&cs=resultlist&rctx=AW2PMU4DMRAAvSQUp5OCIoFoUdoocs8LKPmBtRdvlM3Z62S9l1P$EYkOid@kAbyDN3A9dDPTDTg3A9dkZLmbuXUlZaqvqzdUvby8FzPS1f8V2obDrgfPgeWMiSMabROTWLUJYcmhcpoUWguRMywtZLJ9iTB3n1e45VtefH8APP48g3vYoRjWSzuylA6elOqQLHE1$AKvpZhPfBo4$o47IfMjVducE6JEUpJNh5X$RkXZ7qOWYyyj$L6oKR@6ZpiW3L0k$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/J-K-Rowling/Harry-Potter-en-de-relieken-van-de-dood/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3163669&cs=resultlist&rctx=AW2PMU4DMRAAvSQUp5OCIoFoUdoocs8LKPmBtRdvlM3Z62S9l1P$EYkOid@kAbyDN3A9dDPTDTg3A9dkZLmbuXUlZaqvqzdUvby8FzPS1f8V2obDrgfPgeWMiSMabROTWLUJYcmhcpoUWguRMywtZLJ9iTB3n1e45VtefH8APP48g3vYoRjWSzuylA6elOqQLHE1$AKvpZhPfBo4$o47IfMjVducE6JEUpJNh5X$RkXZ7qOWYyyj$L6oKR@6ZpiW3L0k$AU=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Johan-Vandevelde/De-vallei-van-de-goden/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7676164&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCEQbpUqK6KoIiY6CD@AB6y63Vhav98LtOhZSPkOHREeRx@AI3oD7dDPTDTg3A1f1gcTN3KNiIdSn5Qu3KJHDMC5Wz5H6vF5uL9ti9YrY6Rrqipq2A08NyTEwpWC4Y0IxtQlhTo0STwq1NYl6mFvTo$1zgiv3$wXn0@l0$@MNcPf3AO6mDWJBP$qRJEe4L6gDG5MafIIvOZtneh8o$UhR0PyIapsjhyAJC8omBsXLWILs9qnkQ8qj$C4XK@TWVcP07K6F4R8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Johan-Vandevelde/De-banneling/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8441698&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCEQbpUqK6KoIiY6CD@AB6y63Vhav98LtOhZSPkOHREeRx@AI3oD7dDPTDTg3A1f1gcTN3KNiIdSn5Qu3KJHDMC5Wz5H6vF5uL9ti9YrY6Rrqipq2A08NyTEwpWC4Y0IxtQlhTo0STwq1NYl6mFvTo$1zgiv3$wXn0@l0$@MNcPf3AO6mDWJBP$qRJEe4L6gDG5MafIIvOZtneh8o$UhR0PyIapsjhyAJC8omBsXLWILs9qnkQ8qj$C4XK@TWVcP07K6F4R8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Johan-Vandevelde/De-helm-van-Armata/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9187399&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBAAb4koLBcoCEQbpUqK6KoIiY6CD@AB6y63Vhav98LtOhZSPkOHREeRx@AI3oD7dDPTDTg3A1f1gcTN3KNiIdSn5Qu3KJHDMC5Wz5H6vF5uL9ti9YrY6Rrqipq2A08NyTEwpWC4Y0IxtQlhTo0STwq1NYl6mFvTo$1zgiv3$wXn0@l0$@MNcPf3AO6mDWJBP$qRJEe4L6gDG5MafIIvOZtneh8o$UhR0PyIapsjhyAJC8omBsXLWILs9qnkQ8qj$C4XK@TWVcP07K6F4R8=
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Vanaf 14 jaar (ROOD) 
 

   

De helse creaties (Cassandra Clare, 2015)    Jeugd: Boeken 14+ (rood) CL 

1. De ijzeren engel 

2. De ijzeren prins 

Tessa Gray (16) reist in 1878 vanuit New York naar Southampton. Niet haar broer maar de Donkere 

Zusters halen haar van de boot. Zij houden Tessa gevangen en ze moet van hen zware oefeningen 

doen. Tessa blijkt een heksenmeester te zijn met de unieke vaardigheid om de vorm van een ander 

over te nemen. De zusters willen Tessa uithuwelijken aan de magister. Dit wordt voorkomen door 

ingrijpen van Will en Jem, twee jonge schaduwjagers. Zij nemen Tessa mee naar het Instituut in 

Londen. De schaduwjagers willen de magister vinden, maar dat blijkt niet zo eenvoudig. 

       

Kronieken van de onderwereld (Cassandra Clare, 2010-2014) Jeugd: Boeken 14+ (rood) CL 

1. Stad van beenderen 

2. Stad van vuur 

3. Stad van glas 

4. Stad van gevallen engelen 

5. Stad van verloren zielen 

6. Stad van hemelse vlammen 

De Kronieken van de Onderwereld voeren een bovennatuurlijke wereld op die bevolkt is met demonen, 

weerwolven, elfjes en vampieren die niet voor iedereen waarneembaar zijn. In dit tweede deel van de 

trilogie verlangt hoofdpersoon Clary terug naar een normaal leven, waar ruimte is voor haar 

vriendschap met Simon. De schaduwjagers willen haar echter niet laten gaan. 

   

Angelfall (Susan Ee, 2014-2015)     Jeugd: Boeken 14+ (rood) EE 

1. Peryn & het einde der dagen 

2. Peryn & de nieuwe wereld 

3. Peryn & het gevecht om hemel en aarde  

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/De-ijzeren-engel/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9414513&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBF@YkQWq0QBCHRcoHIfS5jzcazyrDeMbEnWXELyhQp4AKcJzUVouAMhAIapC@991@z4dwMrhlJFDN31ZMa1affRttI6Ad4CaI7ShLJeJWE1aqdEHMJVdJporUQZcTcwsi2zhFn7njE2$EnN5@vwO3XXft8f73Hy$XH8u$pnURzh4vCPV7hS87mk2y2En0nnbL5iastdolIIxfWRUeV@8tCulrHkh9jntQPuViRh6HZVi7uXBO$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/De-ijzeren-prins/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9414511&cs=resultlist&rctx=AWWNMU4DMRBF@YkQWq0QBCHRcoHIfS5jzcazyrDeMbEnWXELyhQp4AKcJzUVouAMhAIapC@991@z4dwMrhlJFDN31ZMa1affRttI6Ad4CaI7ShLJeJWE1aqdEHMJVdJporUQZcTcwsi2zhFn7njE2$EnN5@vwO3XXft8f73Hy$XH8u$pnURzh4vCPV7hS87mk2y2En0nnbL5iastdolIIxfWRUeV@8tCulrHkh9jntQPuViRh6HZVi7uXBO$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-beenderen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7934854&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-vuur/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8118572&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-glas/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8384166&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-gevallen-engelen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9567160&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-verloren-zielen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8841516&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cassandra-Clare/Stad-van-hemelse-vlammen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9214698&cs=resultlist&rctx=AX2QsU7DQBBEb4koLBcoUhCtlQqK6Pr8QZSOH7DOuY2yufMe7K5t8TdQ8T98BRUNEjVOjYQ0xcybZjTg3AJc1Qdit3B7RSHU7XovhQkTcjMGbiI2hSPKhII5rnf@tc39I2LSB6grao8JPLXEY8gUg$EhE7KpzRaW1CrlOUJtbaQeltb2aKcS4cp9fMLr$0Wrn2$A1dcduJtjYAv6Uk@EpYNbQR2yZVKDN@BSivlMzwNF31HHaH5Ctc2YQ7iMQ950QfEvlMCHU5TyFMvEPhUxoXOqhvkJd80ZfgE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Susan-Ee/Penryn-het-einde-der-dagen/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8959379&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd4goLBcoUhAtCkIiRbQ9HVfgAtY4OyaDx7NhZxyLm9AhbkLJIagpOQOmoUF6xXu@$xDCAkI1IGtYhGujwmS36zt9IOlQZH31p5c390S9baCuuOl6iNywHlE4odNOmNTNZ4UlN8YyJ9TeJB5g6c1Avs8JTsLHJ7y8@rJ6@wJYfV9AOOtQHe25nlhzC$eFbBQXNoc3iCVnj8JPI6fYcqvkcSLz7VEQNVEh3bZo9H8sqLt9KvmQ8qSxz8ULP@bVOH8MpyrwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Susan-Ee/Penryn-de-nieuwe-wereld/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9215352&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd4goLBcoUhAtCkIiRbQ9HVfgAtY4OyaDx7NhZxyLm9AhbkLJIagpOQOmoUF6xXu@$xDCAkI1IGtYhGujwmS36zt9IOlQZH31p5c390S9baCuuOl6iNywHlE4odNOmNTNZ4UlN8YyJ9TeJB5g6c1Avs8JTsLHJ7y8@rJ6@wJYfV9AOOtQHe25nlhzC$eFbBQXNoc3iCVnj8JPI6fYcqvkcSLz7VEQNVEh3bZo9H8sqLt9KvmQ8qSxz8ULP@bVOH8MpyrwAw==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Susan-Ee/Penryn-het-gevecht-om-hemel-en-aarde/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9408114&cs=resultlist&rctx=AWWPMU7DQBBFd4goLBcoUhAtCkIiRbQ9HVfgAtY4OyaDx7NhZxyLm9AhbkLJIagpOQOmoUF6xXu@$xDCAkI1IGtYhGujwmS36zt9IOlQZH31p5c390S9baCuuOl6iNywHlE4odNOmNTNZ4UlN8YyJ9TeJB5g6c1Avs8JTsLHJ7y8@rJ6@wJYfV9AOOtQHe25nlhzC$eFbBQXNoc3iCVnj8JPI6fYcqvkcSLz7VEQNVEh3bZo9H8sqLt9KvmQ8qSxz8ULP@bVOH8MpyrwAw==
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Als Penryn in de eerste zinnen de rode kleurenpracht van de zonsondergang becommentarieert, 

stoomt de engeleninvasie al op volle toeren: grote steden zijn vernietigd, de moderne samenleving  

verdwenen. In de plaats daarvan regeert de angst en het overlevingsinstinct. Zowel de formidabele 

engelen als plunderbendes vormen een dodelijke bedreiging. Penryn, haar moeder en haar zevenjarige 

zus Paige moeten de relatieve veiligheid van hun flat verlaten, als ze niet willen verhongeren. Ze 

belanden echter midden in een schermutseling tussen de gevreesde gevleugelde wezens. 

 

     

Wings (Aprilybnne Pike, 2010-2012)    Jeugd: Boeken 14+ (rood) PI 

1. Wings 

2. Spells 

3. Illusions 

4. Destiny 

Tijdens een bezoekje aan hun oude blokhut ontmoet Laurel de elf Tamani, die haar meer weet te 

vertellen over haar afkomst. Hij onthult dat ze als een soort wisselkind bij haar ouders is 

ondergebracht, zodat ze de ingang naar het elfenrijk Avalon kon beschermen tegen mogelijke 

indringers. Dat plan lijkt nu volledig in het honderd te lopen, aangezien de man die zijn zinnen heeft 

gezet op de blokhut een trol blijkt te zijn die maar al te graag het elfenrijk wil binnendringen. 

   

Het gouden kompas (Philip Pullman, 2002-2004)  Jeugd: Boeken 12+ (rood) PI 

Lyra is opgegroeid op de universiteitscampus van het Engelse Oxford zonder haar ware identiteit te kennen. 

Wanneer zij op onderzoek uitgaat na de verdwijning van haar vriendje Roger, ontdekt ze het vreselijke lot 

dat kinderen treft die in haar naaste omgeving op geheimzinnige wijze verdwijnen. Tijdens haar speurtocht, 

die leidt naar de poolstreek in het hoge Noorden, leert zij gebruik te maken van de alethiometer, een soort 

kompas waarvan de dunne wijzer van symbool naar symbool springt, waardoor zij de loop van 

gebeurtenissen kan 'lezen'. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aprilynne-Pike/Wings/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7618919&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRBFuwwuhiFIIOBWsjFZDL3PMbLJsqlJV0xleqpNVyWDR3EpeAyv4dobeARxshOED$$@v@vg3ARc1SOLm7iVUmHS9WLL8qRNIep08fhHHpabK1ZQVxz2HXgOLBdMHNFol5jE1MYKMw7KaVSoLUTuYWahJzvkCDfu@RN$Xq$Zf3wBzL@vwd3tUQz1pR5YcgvTSIac4A18ydl84tOZo2$5FTI@kFpzSYgSqZA0LSr9HwvK7hBLfo55EN@lYoWPXXUeP7pbSfAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aprilynne-Pike/Spells/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7800333&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRBFuwwuhiFIIOBWsjFZDL3PMbLJsqlJV0xleqpNVyWDR3EpeAyv4dobeARxshOED$$@v@vg3ARc1SOLm7iVUmHS9WLL8qRNIep08fhHHpabK1ZQVxz2HXgOLBdMHNFol5jE1MYKMw7KaVSoLUTuYWahJzvkCDfu@RN$Xq$Zf3wBzL@vwd3tUQz1pR5YcgvTSIac4A18ydl84tOZo2$5FTI@kFpzSYgSqZA0LSr9HwvK7hBLfo55EN@lYoWPXXUeP7pbSfAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aprilynne-Pike/Illusions/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7916714&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRBFuwwuhiFIIOBWsjFZDL3PMbLJsqlJV0xleqpNVyWDR3EpeAyv4dobeARxshOED$$@v@vg3ARc1SOLm7iVUmHS9WLL8qRNIep08fhHHpabK1ZQVxz2HXgOLBdMHNFol5jE1MYKMw7KaVSoLUTuYWahJzvkCDfu@RN$Xq$Zf3wBzL@vwd3tUQz1pR5YcgvTSIac4A18ydl84tOZo2$5FTI@kFpzSYgSqZA0LSr9HwvK7hBLfo55EN@lYoWPXXUeP7pbSfAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Aprilynne-Pike/Destiny/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8304911&cs=resultlist&rctx=AWWPQUoDQRBFuwwuhiFIIOBWsjFZDL3PMbLJsqlJV0xleqpNVyWDR3EpeAyv4dobeARxshOED$$@v@vg3ARc1SOLm7iVUmHS9WLL8qRNIep08fhHHpabK1ZQVxz2HXgOLBdMHNFol5jE1MYKMw7KaVSoLUTuYWahJzvkCDfu@RN$Xq$Zf3wBzL@vwd3tUQz1pR5YcgvTSIac4A18ydl84tOZo2$5FTI@kFpzSYgSqZA0LSr9HwvK7hBLfo55EN@lYoWPXXUeP7pbSfAL
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philip-Pullman/Het-noorderlicht/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3122091&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRAAvURInE6RiAT9KRUUkQtEg5SegooPWHvxQjb2rYN3L@cd$CDiASm4Pt3MdAPOLcA1A7K4hXtWqkz6sn4l6z7LGEm6VIYj6vrpInUP70RJH6FtOHwk8BxYTpg5otEuM4mpzQgrDsp5VmgtRB5gZWEg25cIV$777bw9b2@$Atz93oJbClZhbCeW0sN9JR2zZVaDH@C1FPOZv0aOvudeyPxEaptTRpRIlWTTo9JlrCi7fazlGMskPpVqlQ$pGedddy0Z@gE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philip-Pullman/Het-listige-mes/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2414294&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRAAvURInE6RiAT9KRUUkQtEg5SegooPWHvxQjb2rYN3L@cd$CDiASm4Pt3MdAPOLcA1A7K4hXtWqkz6sn4l6z7LGEm6VIYj6vrpInUP70RJH6FtOHwk8BxYTpg5otEuM4mpzQgrDsp5VmgtRB5gZWEg25cIV$777bw9b2@$Atz93oJbClZhbCeW0sN9JR2zZVaDH@C1FPOZv0aOvudeyPxEaptTRpRIlWTTo9JlrCi7fazlGMskPpVqlQ$pGedddy0Z@gE=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Philip-Pullman/De-amberkleurige-kijker/Boek/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2783272&cs=resultlist&rctx=AWWPMU4DMRAAvURInE6RiAT9KRUUkQtEg5SegooPWHvxQjb2rYN3L@cd$CDiASm4Pt3MdAPOLcA1A7K4hXtWqkz6sn4l6z7LGEm6VIYj6vrpInUP70RJH6FtOHwk8BxYTpg5otEuM4mpzQgrDsp5VmgtRB5gZWEg25cIV$777bw9b2@$Atz93oJbClZhbCeW0sN9JR2zZVaDH@C1FPOZv0aOvudeyPxEaptTRpRIlWTTo9JlrCi7fazlGMskPpVqlQ$pGedddy0Z@gE=


Themalijst Fantasy Openbare bibliotheek Kortrijk december 2015   p. 15 
 

Fantasy voor volwassenen 

Klassiekers 
 

In de Ban van de Ring (J.R.R. Tolkien, 1954-1955) 

 

1. De reisgenoten 

2. De twee torens 

3. De terugkeer van de koning 

De jonge Hobbit Frodo Ballings krijgt van zijn oom Bilbo een gouden ring in bewaring. Het blijkt een 

magische ring te zijn die een grote maar boosaardige macht in zich draagt, gesmeed door de duistere heer 

Sauron. Sauron kan alleen verslagen worden door de ring te vernietigen. Samen met een kleurrijk 

gezelschap van dwergen, elven, mensen en hobbits vetrekt Frodo op een epische reis doorheen Midden-

Aarde om deze moeilijke opdracht te volbrengen. 

Tolkien wordt terecht beschouwd als de geestelijke vader van het fantasygenre. De trilogie werd succesvol 

verfilmd door Peter Jackson als The Lord of the Rings en sleepte maar liefst 17 Oscars in de wacht. Ander 

bekend werk van Tolkien zijn de boeken De hobbit (1937) en De Silmarillion (postuum uitgegeven in 1977).  

Shannara (Terry Brooks, 1977-1985) 

 

1. Het zwaard van Shannara 

2. De elfensteden van Shannara 

3. Het wenslied van Shannara 

Epic fantasy-reeks waarvan het eerste deel als eerste fantasyroman ooit op de bestsellerlijst van de New York 

Times belandde. De verhalen spelen zich af in een toekomstige wereld, ‘de Vierlanden’, waarin magie 

technologie heeft vervangen als voornaamste energiebron. Veelschrijver Brooks bouwde de wereld van 

Shannara later verder uit met de reeksen Het Erfgoed van Shannara (1990-1993, 4 delen), De Reis van de 

Jerle Shannara (2000-2002, 3 delen), De Hoge Druïde van Shannara (2003-2005, 3 delen), De Geboorte van 

Shannara (2006-2008, 3 delen) en De Legendes van Shannara (2010-…, 2 delen).  
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De Saga van de Oorlog van de Grote Scheuring (Riftwar) (Raymond E. Feist, 1982-1992) 

 

1. Magiër 

2. Zilverdoorn 

3. Duisternis over Sethanon 

4. Prins van den bloede 

5. Boekanier des konings 

De “Grote Scheuring” uit de titel van deze reeks verwijst naar een scheur in het weefsel der werkelijkheid; 

een soort ‘wormgat’. De scheur verbindt twee rivaliserende planeten, Kelewan en Midkemia, en is gemaakt 

door magiërs uit Kelewan om zo Midkemia te kunnen binnenvallen en er een oorlog te beginnen. Ook Feist 

diepte zijn fantasie-universum verder uit met tal van vervolgseries, waaronder De Keizerrijktrilogie (1987-

1992, 3 delen), De Slangenoorlog (1994-1998, 4 delen), Krondor (1998-2013, 4 delen) en De Saga van de 

Chaosoorlog (2011-2013, 3 delen). De boeken kunnen zowel in chronologische volgorde als in 

publicatievolgorde worden gelezen.  

De Schijfwereld (Terry Pratchett, 1983-2013) 

 

1. De Kleur van Toverij 

2. Dat wonderbare licht 

3. Meidezeggenschap 

4. Dunne Hein 

5. Betoverkind 

6. … 

De Schijfwereld-reeks van de in 2015 overleden Terry Pratchett bestaat uit maar liefst 34 delen. Alle verhalen 

spelen zich af in een imaginaire wereld op een platte schijf die wordt gedragen door een gigantische schildpad 

die door de lege ruimte op weg is. Ze zijn geschreven in een kenmerkende stijl, doorspekt met grapjes en 

woordspelingen, en worden bevolkt door een rits bizarre maar grappige personages.  
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Heugenis, smart en het sterrenzwaard (Tad Williams, 1988-1993) 

 

1. De drakentroon 

2. De steen des afscheids 

3. De groene engeltoren 

a. De belegering 

b. Het ontzet 

De goede  vorst van Osten Ard, een magisch continent bevolkt door verschillende mensenrassen, elfen en 

trollen, is stervende. Terwijl zijn opvolgers kibbelen over de troon ziet een oeroude, duistere kracht de kans 

schoon om de macht over te nemen in het rijk. De reeks volgt  het verhaal van tovenaarsleerling Simon, een 

gewone jongen die een belangrijke rol heeft te vervullen in de burgeroorlog die losbarst. Ook van Tad 

Williams: Schaduwwereld (2004-2010, 4 delen), Anderland (1998-2002,4 delen) en Bobby Dollar (2009-…, 2 

delen). 

Het Rad des Tijds (Robert Jordan, 1990-2013) 

 

1. Het oog van de wereld 

2. De grote jacht 

3. De herrezen draak 

4. De komst van de schaduw 

5. Vuur uit de hemel 

6. Heer van chaos 

7. Een kroon van zwaarden 

8. Het pad der dolken 

9. Hart van de winter 

10. Viersprong van de schemer 

11. Mes van dromen 

12. De naderende storm 

13. De torens van middernacht 

14. Het licht van weleer 

Monumentale en complexe high fantasy-reeks voor doorzetters door de grootmeester van de moderne 

fantasy. In het begin maakt de Schepper het Rad des Tijds dat de levens van mensen als draden spint in een 
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groter geweven geheel. Het wiel wordt aangedreven door de Ene Kracht. Personen die de Ene Kracht kunnen 

beïnvloeden, worden Geleiders genoemd. De reeks focust op de voorspelde reïncarnatie van de Draak, de 

buitengewoon krachtige Geleider die er 3000 jaar geleden in slaagde de Duistere te verslaan. Jordan overleed 

na een slepende ziekte in 2007. Brandon Sanderson maakte de reeks af aan de hand van een grote 

hoeveelheid nagelaten nota’s en schreef de laatste drie boeken. 

De wetten van de magie (Terry Goodkind, 1994-2007) 

 

1. Het zwaard van de waarheid 

2. Steen der tranen 

3. De bloedbroederschap 

4. De tempel der winden 

5. Ziel van het vuur 

6. Zuster van de duisternis 

7. Zuilen der schepping 

8. De aflossing (proloog; novelle) 

9. Het weerloze rijk 

10. Ketenvuur 

11. Fantoom 

12. De ongeschreven wet 

De serie volgt het verhaal van Richard Cypher, Kahlan Amnell en Zeddicus Zul’l Zorrander op hun queeste om 

de heerschappij over de wereld in handen te houden van het Licht. Goodkind besteedt hierbij veel aandacht 

aan de ontwikkeling van zijn personages en focust op filosofische en menselijke thema’s. Hij schreef later ook 

de spin-offreeks Richard & Kahlan (2011-…, 4 delen).  

De Boeken van de Zieners (Robin Hobb, 1995-1997) 

 

1. Leerling en meester 

2. Moordenaar des konings 

3. Vermogen en wijsheid 

Deze reeks maakt deel uit van Het Rijk van de Ouderlingen, de verzamelnaam voor alle reeksen van Robin 

Hobb (een pseudoniem van Meghan Lindholm) die zich in hetzelfde universum afspelen. De reeks vertelt het 

verhaal van FitzChevalric Ziener, een bastaardzoon van de koning die wordt opgeleid tot huurmoordenaar 
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en in wiens kielzog zich grote gebeurtenissen afspelen. Het verhaal wordt verteld in de eerste persoon door 

de ogen van Fitz. Andere bekende reeksen uit Het Rijk van de Ouderlingen zijn De Boeken van de Levende 

Schepen (1999-2000, 3 delen), De Boeken van de Nar (2001-2003, 3 delen) en De Boeken van Fitz en de Nar 

(2014-…, 2 delen). 

Het Lied van IJs en Vuur (George R.R. Martin, 1996-…) 

 

1. Het spel der tronen 

2. De strijd der koningen 

3. Een storm van zwaarden 

a. Staal en sneeuw 

b. Bloed en goud 

4. Een feestmaal voor kraaien 

5. Een dans met draken 

a. Oude vetes, nieuwe strijd 

b. Zwaarden tegen draken 

In het fictieve koninkrijk Westeros is sinds de val van de wrede Targaryen-dynastie een machtsvacuüm 

ontstaan. Zeven vooraanstaande families strijden er sindsdien om de troon. Het verhaal wordt verteld vanuit 

het perspectief van een haast eindeloze schare personages en speelt zich af in een rijke wereld vol magie, 

mystiek en geweld. Het Lied van IJs en Vuur ontpopte zich de laatste jaren tot één van de bekendste en meest 

gelezen fantasyreeksen. De boeken worden sinds 2011 immers ook verfilmd als de razend populaire TV-reeks 

Game of Thrones. 

En verder… 

Ook deze reeksen en hun auteurs worden terecht tot de toppers van het genre gerekend.  

 

 Kushiël (2001-2003, 3 delen) (Jacqueline Carey) 

 De kronieken van Belgarion (1982-1984, 3 delen) en De kronieken van Mallorea (1987-1991, 5 

delen) (David Eddings) 

 Het spel der goden (1999-2010, 10 delen) (Steven Erikson) [niet volledig vertaald] 

 True blood (2001-2014, 13 delen) (Charlaine Harris) [nog niet volledig vertaald] 

 De donkere toren (1982-2012, 8 delen) (Stephen King) 

 Aardzee (Ursula Le Guin) (1968-1972, 3 delen) 

 De Trilogie van de Zeven Wateren (1999-2012, 6 delen) (Julliet Marillier) 

 De drakerijders van Pern (1968-1979, 6 delen) (Anne McCaffrey) 

 Dragonlance-universum (Margaret Weis), met onder andere de reeksen Kronieken (1984-1985, 3 

delen), Legenden (1986-1996, 5 delen), De oorlog der zielen (2000-2002, 3 delen) en 

Drakenschepen (2008-2012, 3 delen) [niet volledig vertaald] 

 Nevelen van Avalon (1979-2009, 7 delen) (Marion Zimmer Bradley) 
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Nieuw talent 
 

Het laatste rijk (Brandon Sanderson, 2006-…) 

 

    
 

1. Het Laatste Rijk 
2. De Bron der Verheffing 
3. De Held van Weleer 
4. De Wet van Staal 

 
Op de planeet Scadrial regeert de mysterieuze maar wrede Opperheer al 1000 jaar onafgebroken over het 
Laatste Rijk. De Opperheer omringt zich met adellijke families die hem al sinds zijn gooi naar de macht 
steunen. In ruil voor hun trouw schonk hij deze elite magische krachten. Een dievenbende onder leiding van 
de veroordeelde misdadiger Kelsier smeedt in het geheim plannen om de Opperheer te verslaan. Ze krijgen 
hierbij de hulp van het straatmeisje Vin, dat ondanks haar eenvoudige komaf ook over een gave lijkt te 
beschikken. 
Het laatste rijk maakt deel uit van Mistborn, een complex geheel van reeksen en boeken die zich in dezelfde 
wereld afspelen. De originele trilogie zal worden vervolgd door de Wax & Wayne-trilogie (waarvan het vierde 
deel, De Wet van Staal, een ‘voorsmaakje’ vormt). 
 

De kronieken van Kvothe (Patrick Rothfuss, 2007-…) 

 

   
 

1. De naam van de wind 
2. De angst van de wijze 
3. De muziek van de stilte (tussenboek) 

 
Kvothe is een befaamd magiër, dief, meestermusicus en moordenaar. Op het einde van zijn leven vertelt 
Kvothe over zijn leven, dat zich grotendeels aan de Universiteit voor Magiërs en Alchemisten heeft 
afgespeeld. Een kroniekschrijver vertrouwt alles aan het papier toe. Rothfuss werkt momenteel aan het 
sluitstuk van de reeks.   
 
 
 
 
 



Themalijst Fantasy Openbare bibliotheek Kortrijk december 2015   p. 21 
 

De openbaringen van Riyria (Michael J. Sullivan, 2008-2012) 

 

      
 

1. Het koningscomplot 
2. De elfentoren 
3. De opkomst van Nyphron 
4. Een storm van smaragden 
5. Wintertij 
6. Percepliquis 

 
Deze reeks volgt de belevenissen van het beruchte roversduo Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater. Ze 
krijgen opdracht een schilderij te stelen uit het koninkijk paleis, maar op dat moment wordt de koning 
vermoord. Het duo krijgt de schuld in de schoenen geschoven en raakt hierdoor verwikkeld in een web van 
politieke intriges. Ook geschikt voor young adults. Een vervolgserie (The Chronicles of Riyria) is in de maak, 
maar werd nog niet vertaald. 
 

In de schaduw van de raaf (Anthony Ryan, 2011-…) 

 

  
 

1. Vaelin Al Sorna 
2. De torenheer 

 
In de schaduw van de raaf is het spectaculaire debuut van de Schotse auteur Anthony Ryan. De jonge Vaelin 
wordt door zijn vader overgedragen aan een broederorde die hem met harde hand opleidt tot soldaat. Na 
zijn training komt hij als jonge krijger aan het hoofd te staan van een bloedige militie. Hij bouwt een 
legendarische reputatie op en vertelt tijdens een gevangenschap uiteindelijk zijn levensverhaal aan een 
kroniekschrijver. In het voorjaar van 2016 verschijnt het derde deel van trilogie in Nederlandse vertaling.  
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De glazen troon (Sarah J. Maas, 2012-…) 

 

  
 

1. De glazen troon 
2. De donkere kroon 

 
De jonge sluipmoordenares Celeana (18) is veroordeeld tot dwangarbeid in de mijnen. Op een dag ontvangt 
ze een uitnodiging om deel te nemen aan het kampioenschap van de koning. De vorst wil immers een nieuwe 
huurmoordenaar in dienst nemen. Maar dan sterven de deelnemers één voor één onder mysterieuze 
omstandigheden. Celeana gaat op onderzoek uit. Ook geschikt voor young adults. Deze Amerikaanse reeks 
bestaat ondertussen al uit 4 delen, waarvan er reeds 2 werden vertaald.  
 

Mytica (Morgan Rhodes, 2012-…) 

 

   
 

1. De wraak van de kroonprinses 
2. De rebellen van de koning 
3. Het leger van de duisternis 

 
In een wereld waar magie bijna uitgestorven is, leidt de ontdekking van een meisje met toverkracht tot een 
oorlog tussen drie rivaliserende koninkrijken. Vier jongeren zoeken, elk op hun eigen manier, een uitweg uit 
de ellende: de verwende prinses Cleo, de rebelse Jonas, tovenares Lucia en troonopvolger Magnus. Delen 4 
t.e.m. 6 zijn ondertussen ook in de maak. Ook geschikt voor young adults. 
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En verder… 

 

 The Dresden Files (2000-…, 15 delen) (Jim Butcher) [nog niet volledig vertaald] 

 De zwarte magiërs (4 delen), Het tijdperk van de vijf (3 delen) en Sonea (3 delen) (Trudi Canavan) 

 De brug der getijden (2012-2015, 4 delen) (David Hair) 

 Prins der wrake ( 2011-2013, 3 delen) (Mark Lawrence)  

 De kronieken van Locke Lamora (2006-…, 3 delen) (Scott Lynch) [nog niet volledig vertaald] 

 Koningmaker, koningbreker (2005-2012, 5 delen) en Spreker voor de God (2007-2008, 3 delen) 

(Karen Miller) 

 Het oude koninkrijk (2005-2014, 4 delen) (Garth Nix) 

 Het erfgoed (2003-2011, 4 delen) (Christopher Paolini) 

 De donkere broederschap (2013-…, 2 delen) (Luke Scull) 

 Het bottenseizoen (2013-…, 2 delen) (Samantha Shannon) 

 Het geheim van Askir (2006-2010, 6 delen) en De godenoorlogen (2011-2014, 6 delen) (Richard 

Schwartz)  

 Engelen van de nacht (2008, 3 delen) (Brent Weeks) 
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Fantasy van Europese bodem 
 

Het geheim van Ji (Pierre Grimbert, 1997) 

 

1. De erfgenamen 

2. De verbroken belofte 

3. De schaduw van het verleden 

Het veelvuldig bekroonde werk van de in Rijsel geboren Franse fantasy-auteur Pierre Grimbert werd pas 

recent opgepikt en vertaald. Zijn reeks Het geheim van Ji (bevat 4 delen, waarvan er al 3 werden vertaald) 

maakt deel uit van de overkoepelende Ji-cyclus, die ondertussen al 3 reeksen bevat.  

Een gezelschap gezanten uit verschillende koninkrijken verzamelt zich op het eiland Ji om er de vreemdeling 

Nol te vergezellen op een mysterieuze queeste. Na een tocht van 3 weken door een gevaarlijk doolhof keert 

slechts een handjevol leden levend terug. Ze zijn getekend door een duister geheim dat ze de volgende 

generaties doorgeven binnen hun families. Maar dan worden de families van de gezanten plots één voor één 

uitgeroeid door een fanatieke groep moordenaars.  

De dwergen (Markus Heitz, 2003-2015) 

 

1. De dwergen 

2. De strijd van de dwergen 

3. De wraak van de dwergen 

4. Het lot van de dwergen 

5. De triomf van de dwergen 

De Dwergen betekende de Europese doorbraak van de Duitse fantasy- en horrorschrijver Markus Heitz. De 

reeks vertelt het verhaal van de jonge wees Tungdil Girdlegard, een dwerg opgevoed door mensen. Wanneer 

het land wordt bedreigd door een duistere kracht trekt Tungdil er samen met een gezelschap van dwergen, 

een magiër en een alf op uit om een magisch voorwerp op te sporen dat hen naar de overwinning kan leiden. 

Ook met zijn reeks Legenden van de Alfen (2010-2014, 5 delen) oogstte Heitz veel lof onder fantasyfans. 
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De elfen (Bernhard Hennen, 2007-2010) 

 

1. De elfen 

2. Elfenwinter 

3. Elfenlicht 

4. Elfenlied 

5. Elfenkoningin 

Mandred, hoofdman en mens, maakt in de bossen rond zijn dorp jacht op een vreemd wezen dat zijn 

dorpsgenoten aanvalt. Bij één van zijn tochten belandt hij bij toeval in het Elfenrijk, waar hij een verbond 

sluit met de elfenkoningin. De elfen Nuramon en Farodin worden samen met Mandred op pad gestuurd om 

een einde te maken aan het gevaar. Wanneer de geliefde van Mandred echter op mysterieuze wijze 

verdwijnt, legt het drietal hun opdracht naast zich neer om naar haar op zoek te gaan. Het is het begin van 

een epische tocht vol gevaren en ontdekkingen. Ook van de hand van deze Duitse auteur is de reeks 

Drakenelfen (2011-…, 7 delen).  

Drakenkoningin (Ann Janssens, 2013-2015) 

 

1. Drakenkoningin 

2. Drakentovenaar 

3. Drakenvuur 

Talent van eigen bodem. De jonge Vlaamse fantasyauteur Ann Janssens won in 2013 de eerste Luitingh 

Fantasy schrijfwedstrijd en zag zo haar debuutroman Drakenkoningin gepubliceerd. Het verhaal: door 

eeuwenlang misbruik van magie en duistere krachten is de wereld grotendeels onvruchtbaar geworden. Het 

nog vruchtbare gedeelte wordt beheersd en uitgebuit door een tirannieke koningin. Een dapper prinses bindt 

de strijd met haar aan en word daarin bijgestaan door twee draken. 
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De Hekser Saga (The Witcher) (Andrzej Sapkowski, 1994-1999) 

 

1. Het bloed van de elfen 

2. De jaren van verachting 

3. De vuurdoop 

De Hekser Saga is een succesvolle reeks van de hand van de Poolse fantasyschrijver Andrzej Sapkowski. 

Hoofdpersonage is Geralt van Rivia, een mutant-moordenaar die sinds zijn kindertijd is getraind om monster 

op te sporen en te vernietigen. Geralt wordt aangesteld als leermeester en mentor van Ciri, kleindochter van 

de koningin en troonopvolgster. Een profetie stelt dat zij door haar magische kracht en elfenbloed de wereld 

zal veranderen. Sapkowski won met zijn werk diverse belangrijke fantasyprijzen. De boeken werden ook 

bewerkt tot het PC-spel The Witcher.  
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Films van de laatste vijf jaar 
 

47 Ronin (Carl Rinsch, 2014)     film 47 RO 

Nadat een slechte heerser hun leider heeft vermoord en hen heeft verbannen zijn de 47 Ronin 

(Samurai zonder meester) uit op wraak en eerherstel. Nu ze niet naar huis kunnen terugkeren 

zijn ze genoodzaakt de hulp in te schakelen van Kai (Keanu Reeves), een door hun verworpen 

halfbloed. Samen trotseren ze een wereld vol mythische wezens en magie. 

 

Beasts of the southern wild (Benh Zitlin, 2013)   film BEAS 

is een zesjarig meisje dat Hushpuppy genoemd wordt. Ze woont met haar aan alcohol 

verslaafde en zieke vader in een gemeenschap van verschoppelingen in zelfgebouwde 

huisjes. Het meisje is bang voor de naderende storm, maar ook voor de prehistorische 

oerossen die zullen ontsnappen door het smelten van het poolijs. 

 

Hobbit, The (1) : Unexpected journey (Peter Jackson, 2013) 

Hobbit, The (2) : the desolation of Smaug (Peter Jackson, 2014) 

Hobbit Bilbo, de oom van de latere Frodo, vervolgt zijn reis met tovenaar Gandalf en dertien dwergen 

naar de Eenzame Berg waar de vreselijke draak Smaug de gestolen schat van de dwergen bewaakt, een 

spannende reis met trollen, elfen en monster. 

rustige leventje van hobbit Bilbo, de oom van de latere Frodo, wordt verstoord met de komst van 

tovenaar Gandalf en dertien dwergen die terug willen naar hun rijk rond de Eenzame Berg waar ze 

wreed werden verdreven door een draak. Bilbo gaat mee en een avontuur met trollen, elfen en 

monsters begint. 

Holy motors (Leos Carax, 2012)     film HOLY 

 Hoofdrolspeler is Denis Lavant, met wie hij vaker werkte, onder meer in 'Les amants du 

Pont Neuf'. Een mysterieuze man, aangesproken als 'monsieur Oscar' laat zich in een 

witte limousine door Parijs rijden en neemt steeds weer een andere gedaante aan. 

 

Immortals (Tarsem Singh, 2012)    film IMMO 

Hyperion verklaart de oorlog aan de wereld. Omdat goden geen deel uit mogen maken van een 

menselijk conflict, moeten zij machteloos toekijken hoe Hyperion steeds dichterbij het 

veroveren van de wereld komt. Oppergod Zeus stuurt de man Theseus eropuit om iedereen te 

beschermen tegen Hyperion. 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Jackson/The-hobbit-[2]-The-desolation-of-Smaug/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9118144&cs=resultlist&rctx=AWWMQYrCQBBFuwyOhiyGwMCcIvSRmkq6QmrSqdbu0uBOvInrgVl4Cs8wV@ASZuNK$PDff4sPxhRgyglZoDCfPYpiPr0aqpJdP4Jlx3LEwB6VusAkmnVBqNllDsuESp3nCWp1E$kQPazM3@@68iiWbG$@H@B1puJ$@Tb18kPSMVYzS2xhk6iHK9gUo9rA$wN723IrpHamrM0xIIqnRNK0mOldJpRu8CnufJzFjjFp4p$xPGRKZi0Bng==
http://www.bol.com/nl/p/47-ronin/9200000023437850/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Benh-Zeitlin/Beasts-of-the-southern-wild/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8726644&cs=resultlist&rctx=AWWMQYrCQBBFuwyOhiyGwMCcIvSRmkq6QmrSqdbu0uBOvInrgVl4Cs8wV@ASZuNK$PDff4sPxhRgyglZoDCfPYpiPr0aqpJdP4Jlx3LEwB6VusAkmnVBqNllDsuESp3nCWp1E$kQPazM3@@68iiWbG$@H@B1puJ$@Tb18kPSMVYzS2xhk6iHK9gUo9rA$wN723IrpHamrM0xIIqnRNK0mOldJpRu8CnufJzFjjFp4p$xPGRKZi0Bng==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Peter-Jackson/The-hobbit-[1]-An-unexpected-journey/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8781054&cs=resultlist&rctx=AWWMwW2DQBBFd0xsiXCIkGy5CmtLWg3sIMYss87uAPLNp@RBSkgVKSAFpIO0EC45RfrSf@8dPhhTgClHZNkV5qVDUcz3v4aqZNcNYNmxzBjYo1IbmESzbgg1u8xhm1Cp8zxCrW4k7aOHJ@P$vX@7KbY8f30c4Pig4nM9m3r7IWkZq4UlNnBKlKeggbPCCjbFqDbw68TeNtwIqV0o62UOiOIpkVwazPRfJpS29ynefFzEDjFp4utQTpmS2UuAXw==
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Jack the giant slayer (Bryan Singer, 2013)   kin film JACK 

 Het verhaal is gebaseerd op het bekende sprookje van Sjaak en de bonenstaak. Als bij 

de arme boerenzoon Jack per ongeluk een toverboon ontspruit onder zijn huis, schiet 

de bonenstaak de lucht in met daarmee prinses Isabel. De koning organiseert een 

reddingsexpeditie voor zijn dochter en Jack gaat mee, evenals de corrupte aanstaande 

echtgenoot van de prinses. Bovenaan de bonenstaak komen ze in het land van de 

reuzen waar ze spectaculaire avonturen beleven en Jack zich ontwikkelt tot een echte strijder. 

Mythica: the Darkspore (Anne K. Black, 2015)   film MYTH 

Wanneer Teela's zus is vermoord en daarnaast blijkt dat een krachtig relikwie is gestolen zullen 

Marek en haar vrienden de confrontatie aan moeten gaan met een nieuwe sinistere vijand – 

Kishkumen, een krachtige magiër met als missie het vinden van de darkspore voor zijn meester 

Szorlok. Gewapend met twee geheime kaarten racen Marek en haar team tegen Kishkumen 

door landschappen vol monsters naar een eeuwenoude verlaten ondergrondse stad. 

 

Neverland (Nick Willing, 2012)     film NEVE 

 er voorafging aan de verhalen over Peter Pan die we kennen uit het boek van J.M. 

Barrie en via diverse films Londen, 1906, maakt de ongeveer 14-jarige weesjongen 

Peter Pan deel uit van een groep jongens die onder leiding van leermeester Jimmy 

(James) Hook aan de kost komt door zakkenrollen. Wanneer de jongens een kostbare 

kristallen bol stelen uit een antiekzaak, belanden ze door een plotselinge lichtflits 

allemaal in het wonderbaarlijke land Neverland. 

Nymph: mysterious, seductive, deadly  (Milan Todorovic, 2014) film NYMP 

Twee jonge en schaars geklede Amerikaanse meisjes reizen naar Montenegro op vakantie om 

daar een oude vriend op te zoeken. Eenmaal daar aangekomen besluiten ze om een verlaten 

militair fort te bezoeken op het afgelegen eiland Mamula. Tijdens hun verkenning van het fort 

ontdekken ze dat ze niet alleen zijn. Iemand anders is op het eiland met hen en stopt voor niets 

om zijn geheimen te beschermen. Wanneer de vriendinnen beseffen welk verleidelijk, maar 

dodelijk wezen zich schuil houdt op het eiland lijkt het te laat om nog aan de klauwen van de Nymph te kunnen 

ontsnappen….. 

 

Science of sleep, The (Michel Gondry, 2013)  film SCIE 

Stéphane lijdt een eentonig leven in Parijs. Op een dag maakt hij kennis met Stéphanie, zijn 

buurvrouw, en hij wordt verliefd. De jonge vrouw, die aanvankelijk gecharmeerd is door de 

buitenissigheden van de jongen, wordt echter bang en wijst hem af. Stéphane besluit de 

oplossing voor dit probleem te zoeken daar waar de verbeelding koning is. 

 

Snow man and the Huntsman (Rupert sanders, 2012)  film SNOW 

Het klassieke verhaal van de gebroeders Grimm krijgt in een kruising tussen fantasy, 

avontuur en actie een geheel eigen draai. Sneeuwwitje weet aan haar kwaadaardige 

stiefmoeder te ontsnappen en vlucht in een donker en betoverd bos. Daar krijgt ze hulp 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bryan-Singer/Jack-the-giant-slayer/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8920996&cs=resultlist&rctx=AWWMQYrCQBBFuwyOhiyGwMCcIvSRmkq6QmrSqdbu0uBOvInrgVl4Cs8wV@ASZuNK$PDff4sPxhRgyglZoDCfPYpiPr0aqpJdP4Jlx3LEwB6VusAkmnVBqNllDsuESp3nCWp1E$kQPazM3@@68iiWbG$@H@B1puJ$@Tb18kPSMVYzS2xhk6iHK9gUo9rA$wN723IrpHamrM0xIIqnRNK0mOldJpRu8CnufJzFjjFp4p$xPGRKZi0Bng==
http://www.bol.com/nl/p/mythica-the-darkspore/9200000045777860/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Nick-Willing/Neverland/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8442054&cs=resultlist&rctx=AWWMQW7CMBBFPUSpiCKoIhVxCuQjWZN4ENM4Y7AnRN31EBygHKYSqx6hF$iaPdl0hfSl@@5bfDCmAFMNyLIozOseRTF@@DfUFbt9D5YdyxkDe1TqApNo1hmhYZc5zBNqdZ4HaNQNpIfoYWl$@srfezFnffl$gbdPKm@X7dfKNPMTScdYTyyxhU2iPAYNnBWuYFOMagOfRva25VZI7URZd$eAKJ4Sya7FTM8yoXQHn$LRx0lsH5Mmfu$rMVMypQR4AA==
http://www.bol.com/nl/p/nymph/9200000030570348/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Rupert-Sanders/Snow-White-the-huntsman/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8606708&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd2I5kWUBshQpp0B7pNXYOxaD17PJ7oBFx1HgItBScQQukDo9blIhfem@@4oPxhRgqhFZoDCrHkUxH@4b6opdP4Blx7LHwB6VusAkmnVGaNhlDvOEWp3nERp1I$kmengz99@y8VfMWV6u7@B5pPJ2@jotTDM@kXSM9cQSW@hI1MMZbIpRbeCfHXvbciukdqKs631AFE$JZN1ipleZULqNT@Hbx0nsEJMm3g7VLlMypQR4Ag==
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van de dwergen. Haar stiefmoeder stuurt een jager op haar af om haar te vermoorden maar deze 

wordt haar beschermheer en samen trekken zij ten strijde om het rijk te heroveren 

Vampire academy (Mark waters, 2014)    film VAMP 

 Hoofpersoon Rose (17 jaar) is een dhampier: half mens, half vampier. Dhampiers 

hebben als taak om de Moroi –vredelievende en sterfelijke volbloed vampiers – te 

beschermen tegen de Strigoi, onsterfelijke, slechte vampiers. Rose' beste vriendin Lissa 

is een Moroi-prinses, en samen moeten zich zien te handhaven op hun kostschool, de 

vampieracademie St. Vladimir. 

Wrath of the titans (Jonathan Liebesman, 2012)  film WRAT 

 Dit actie-avontuur uit 2012 van Jonathan Lieberman is het vervolg op 'Clash of the 

titans'* (2010), Tien jaar na zijn grote avontuur leidt Perseus een rustig leven als visser. 

De mensen aanbidden de goden echter te weinig, waardoor hun kracht afneemt en 

Hades zijn broer Zeus, de vader van Perseus, gevangen kan zetten in de onderwereld. 

Perseus moet hem bevrijden en de ontsnapte Titanen verslaan. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Waters/Vampire-academy/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9204443&cs=resultlist&rctx=AWWMQW7CMBBFPUSpiCKoIhVxCuQjWZN4ENM4Y7AnRN31EBygHKYSqx6hF$iaPdl0hfSl@@5bfDCmAFMNyLIozOseRTF@@DfUFbt9D5YdyxkDe1TqApNo1hmhYZc5zBNqdZ4HaNQNpIfoYWl$@srfezFnffl$gbdPKm@X7dfKNPMTScdYTyyxhU2iPAYNnBWuYFOMagOfRva25VZI7URZd$eAKJ4Sya7FTM8yoXQHn$LRx0lsH5Mmfu$rMVMypQR4AA==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jonathan-Liebesman/Wrath-of-the-titans/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8550171&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd2IcybIAWUrEKdAeaTX2DmLi9SzsjrHS5Shwk5SpKDhALpCaHjdUkb7033@FB2MKMNWALC$FWe9QFPPns6Gu2O16sOxYThjYo1IXmESzzggNu8xhnlCr8zxAo24g3UcPC3P9K3@vxZzV7fsV3r6o@LlszkvTzE8kHWM9scQW3hPlMWjgrHABm2JUG@g4srctt0JqJ8q6PQVE8ZRIti1m$i8TSrf3KR58nMT2MWnij74aMyVTSoAH
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Fantasy films  van de vorige jaren 
 

10000 BC (Roland Emmerich, 2008) 
Adventures of Barion Munchausen, The (Terry Gilliam, 2008) 
After life (Hirokazu Koreeda, 2001) 
Air doll (Hirokazu Koreeda, 2010) 
Alice (Nick Willing, 2010) 
Clash of the titans (Louis Leterrier, 2010) 
Dorian Gray (Oliver parker, 2010) 
Edward Scissorhands (Tim Burton, 2011) 
Fantastische luchtschip, Het: zes kortfilms (Georges Méliès, 1904-1908) 
Fountain, The (Darren Aronofsky, 2007) 
Himmel über Berlin, Der (Wim Wernders, 2009) 
Imaginarium of Doctor P²arnassus, The (Terry Gilliam, 2010) 
Lady in the water (M. Night Shyamalan, 2006) 
Lord of The Rings 1: The fellowship of the ring (Peter Jackson, 2003) 
Lord of The Rings, The 2: The two towers (Peter Jackson, 2003) 
Night watch (Timur Bekmambetov, 2006) 
Nuit noire (Olivier Smolders, 2008) 
Pan’s labyrinth (Guillermo del Toro, 2007) 
Pulsar (Alex Stockman, 2011) 
Quartier Lantin (Sam garbarski, 2011) 
Ricky (François Ozon, 2009) 
Season of the witch (Dominic Sena, 2011) 
Stardust (Matthew Vaughn, 2008) 
Tideland (Terry Gilliam, 2007) 
Tuvalu (Veit helmer, 2002) 
Underworld: awakening (Mans Marlind, 2012) 
Underworld: rise of the Lycans (Mans Marlind, 2012) 
Underworld: evolution (Mans Marlind (2013) 
What dreams may come (Vincent Ward, 2007) 
Wolfhound (Nikolai lebedev, 2009) 
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Series 
 

Atlantis (2014-) 

Hoofdpersoon is Jason, een jongeman uit het heden die met zijn duikboot op zoek gaat 

naar zijn verdwenen vader. Hij komt terecht in een tijdpoort en spoelt aan op het 

strand van een land dat Atlantis blijkt te heten, een vreemd land vol helden, godinnen, 

paleizen en monsters. Jason sluit vriendschap met de jonge leergierige Pythagoras en 

de oudere zwaarlijvige Hercules en samen beleven ze spannende avonturen met onder 

meer de Minotaurus, Medusa en koningsdochter Ariadne. 

    

Game of thrones (2012-2015) 

In het fictieve middeleeuwse rijk Westeros waarin jarenlange zomers afwisselen met even lange 

ijskoude winters vechten zeven families om de macht. De noordgrens van het rijk wordt door een 

enorme ijsmuur beschermd tegen duistere krachten. In de hoofdstad in het zuiden stelt koning Ned als 

zijn rechterhand ridder Eddard Stark aan, van het oude trouwe geslacht van de Starks. Een 

avontuurlijke, epische serie met veel personages en veel bloed, seks en gewel 

  Grimm (2013-2015) 

De klassieke sprookjes van de gebroeders Grimm komen op onnavolgbare wijze tot leven in deze duistere en 

fantasierijke tv-bewerking van de producers van Buffy the Vampire Slayer en Angel. 

 

Nick Burkhardt (David Giuntoli) ontdekt dat hij afstamt van een lange bloedlijn van Grimms, behoeders van de 

balans tussen de mensen en de mythische wezens die ons belagen. Gezegend - of vervloekt - met de gave om het 

kwaad te zien dat onder ons leeft, probeert Nick wanhopig om zijn twee levens gescheiden te houden. Zijn 

betrokkenheid bij de eeuwenoude rivaliteit in het Grimm-universum doet die scheidingslijn echter steeds meer 

vervagen. 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ramin-Djawadi/Game-of-thrones-Seizoen-1/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8442290&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd7AIsVxZQorouADaI63G3gEPXs$S2QG3KXKItFwkNQdKmSJuUaRX@PeLB85V4OoJWaByuxNOtLdBs1B5EmhqDscRPAeWGyaOaNQnJrFiy4SWQ$G0KDQWIk@QWpjIhhxh5b5$1p$@1cLr9$MFth9UPe5vrl06JD1jM7PkDjZKR7iD15zNJ36@cvQdd0LmZyp2uCVEiaQkhw4L@T8VpR$i5kvMs@gxqymfx@paSN1aEvwB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ramin-Djawadi/Game-of-thrones-Seizoen-2/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733382&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd7AIsVxZQorouADaI63G3gEPXs$S2QG3KXKItFwkNQdKmSJuUaRX@PeLB85V4OoJWaByuxNOtLdBs1B5EmhqDscRPAeWGyaOaNQnJrFiy4SWQ$G0KDQWIk@QWpjIhhxh5b5$1p$@1cLr9$MFth9UPe5vrl06JD1jM7PkDjZKR7iD15zNJ36@cvQdd0LmZyp2uCVEiaQkhw4L@T8VpR$i5kvMs@gxqymfx@paSN1aEvwB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ramin-Djawadi/Game-of-thrones-Seizoen-3/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9060671&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd7AIsVxZQorouADaI63G3gEPXs$S2QG3KXKItFwkNQdKmSJuUaRX@PeLB85V4OoJWaByuxNOtLdBs1B5EmhqDscRPAeWGyaOaNQnJrFiy4SWQ$G0KDQWIk@QWpjIhhxh5b5$1p$@1cLr9$MFth9UPe5vrl06JD1jM7PkDjZKR7iD15zNJ36@cvQdd0LmZyp2uCVEiaQkhw4L@T8VpR$i5kvMs@gxqymfx@paSN1aEvwB
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ramin-Djawadi/Game-of-thrones-Seizoen-4/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9394233&cs=resultlist&rctx=AWWMMW7CQBBFd7AIsVxZQorouADaI63G3gEPXs$S2QG3KXKItFwkNQdKmSJuUaRX@PeLB85V4OoJWaByuxNOtLdBs1B5EmhqDscRPAeWGyaOaNQnJrFiy4SWQ$G0KDQWIk@QWpjIhhxh5b5$1p$@1cLr9$MFth9UPe5vrl06JD1jM7PkDjZKR7iD15zNJ36@cvQdd0LmZyp2uCVEiaQkhw4L@T8VpR$i5kvMs@gxqymfx@paSN1aEvwB
http://www.bol.com/nl/p/grimm-seizoen-1/1002004013334318/
http://www.bol.com/nl/p/grimm-seizoen-2/9200000020097638/
http://www.bol.com/nl/p/grimm-seizoen-3/9200000026372635/
http://www.bol.com/nl/p/grimm-seizoen-4/9200000045635983/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Mark-Addy/Atlantis-The-complete-first-season/Dvd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9204444&cs=resultlist&rctx=AWWMQWrDMBBFNTUOuKYthpScIuhIYmyNycTyqJXGMd31KPFlQhelR$gFuu4$3mQV$PDff4sPxhRgqhFZHgrz0qMo5o9bQ12x6wew7FhOGNijUheYRLOuCA27zGGdUKvzPEKjbiQ9RA$P5uev@P0v1jx@Xzaw@aTya9mdn0yzPpF0jPXMElt4TZSnoIGzwgI2xag28PvE3rbcCqmdKev$FBDFUyLZt5jpXiaU7uBTfPNxFjvEpImPQzVlSqaUAFc=
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Strips 
 

De bekendste stripschrijver van fantasy is ongetwijfeld Scotch Arleston 

In zijn jeugd heeft Arleston in Madagaskar, Mâcon en Parijs gewoond alvorens hij weer terugkeerde naar 

Aix-en-Provence. In Marseille studeerde hij journalistiek. Zijn carrière begon hij als journalist. Later werkte 

hij in de communicatie. Ook heeft hij een radiodrama geschreven voor France Inter. In 1992 is begon hij 

met een strip voor Soleil Productions. In 1994 kwam Lanfeust van Troy (wellicht zijn bekendste werk) uit. 

Hij schrijft veel strips die door verschillende mensen worden getekend. In Frankrijk wordt het tijdschrift 

Lanfeust Mag uitgegeven waarin veel van zijn werk voor het eerst te lezen is. In dit tijdschrift staat ook 

werk van andere stripmakers, evenals interviews, reviews en meer informatie die voor de stripfanaat 

interessant kan zijn. 

          

 

Ythaq (Scotch Arleston) – 12 delen 

Ook nog: Lanfeust van troy  (8 delen) 

De wouden van Opaal (8 delen) 

Lanfeust van de sterren (8 delen) 

Trollen van troy (18 delen) 

Legenden van troy (2 delenà 

Amazonensvan troy (2 delenà 

Lanfeust odyssey (6 delen) 

 

Enkele andere strips 

 

Aria (michel weyland) 

37 delen tussen 1994 en 2015 

 

De druiden ( jean luc istin / lamontagne) 

8 delen (2010-2015) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Madagaskar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marseille
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/Een-twee-Troy/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2450065&cs=resultlist&rctx=AXWPMU7DQBBFd4gojAsUQURKKxUU0fY0iJ6KC6zG2bEy8XoWdsa2aLkJXU7HERDuEd3@7zfvg3MrcNWALG7lnpUKkz7uXlA6GtWaCaWJ1KhRKSS7p3$G5v6VqNcHqCsOXQ$eA8uEiSMaHRKTmNoSYc1BOS0VaguRB1hbGMiOOcKF$7w5b8@bq58N3H7fgbvuUAz1o55ZcgubQjomS6wGX$BLzuYTv48cfcutkPmZ1PZTQpRIi9S$RaW@sKAcjrHkt5hn8X0uVvjUV$Py3V1Kgl8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/Het-geluid-van-de-sterren/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6842852&cs=resultlist&rctx=AWWPPU7DQBBGd4goLBcQhZ9ICAmlIkW0Pcego1qNsxN58HqW7IxjcZzcKEfwCTgDFi3V997rPnBuAa7qkcUt3LNSYdK3zYe1eNw8@c3L6ztRp1uoKw6HDjwHlhMmjmi0T0xiajPCkoNymhVqC5F7WFroydoc4cpdVtN6Wt9OD3D38wju5oBiqN@1yJIbuC$kQ7LEanAGX3I2n@g4cPQNN0LmR1LbnRKiRCokuwaV@seCsm9jyV8xj$K7XKzwZ1cN8y93LQl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-schaduw-van-Khengis/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6914932&cs=resultlist&rctx=AWWPPU7DQBBGd4goLBcQhZ9ICAmlIkW0Pcego1qNsxN58HqW7IxjcZzcKEfwCTgDFi3V997rPnBuAa7qkcUt3LNSYdK3zYe1eNw8@c3L6ztRp1uoKw6HDjwHlhMmjmi0T0xiajPCkoNymhVqC5F7WFroydoc4cpdVtN6Wt9OD3D38wju5oBiqN@1yJIbuC$kQ7LEanAGX3I2n@g4cPQNN0LmR1LbnRKiRCokuwaV@seCsm9jyV8xj$K7XKzwZ1cN8y93LQl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-laatste-toevlucht/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9023381&cs=resultlist&rctx=AWWPPU7DQBBGd4goLBcQhZ9ICAmlIkW0Pcego1qNsxN58HqW7IxjcZzcKEfwCTgDFi3V997rPnBuAa7qkcUt3LNSYdK3zYe1eNw8@c3L6ztRp1uoKw6HDjwHlhMmjmi0T0xiajPCkoNymhVqC5F7WFroydoc4cpdVtN6Wt9OD3D38wju5oBiqN@1yJIbuC$kQ7LEanAGX3I2n@g4cPQNN0LmR1LbnRKiRCokuwaV@seCsm9jyV8xj$K7XKzwZ1cN8y93LQl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/Het-teken-van-de-Ythen/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7634118&cs=resultlist&rctx=AWWPPU7DQBBGd4goLBcQhZ9ICAmlIkW0Pcego1qNsxN58HqW7IxjcZzcKEfwCTgDFi3V997rPnBuAa7qkcUt3LNSYdK3zYe1eNw8@c3L6ztRp1uoKw6HDjwHlhMmjmi0T0xiajPCkoNymhVqC5F7WFroydoc4cpdVtN6Wt9OD3D38wju5oBiqN@1yJIbuC$kQ7LEanAGX3I2n@g4cPQNN0LmR1LbnRKiRCokuwaV@seCsm9jyV8xj$K7XKzwZ1cN8y93LQl$AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-spiegel-van-de-schijn/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8041002&cs=resultlist&rctx=AWWNMQrCQBBFdxSFkCpgoYggVlqE7T2GndWycUcyZjOru6O5jI0XsLT0bAZLrd5@v3mg1BBU1lpiNVSLhJEwbVd7qe1lNf9iud4hNmkDeUbm2IAmQ3yznpwVPHhCliT9hIJMIt8r5GIctVCIaVHq4GCg3pP77D4bP6cweY3gt5R3xKECBQ@QMQTRni5XcrqiilF0h0nKm7eWHUbksrIJ@89o$VC7GM4udKybECXSqcmufUqN2MMH
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-onmogelijke-waarheid/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8334474&cs=resultlist&rctx=AWWNMQrCQBBFdxSFkCpgoYggVlqE7T2GndWycUcyZjOru6O5jI0XsLT0bAZLrd5@v3mg1BBU1lpiNVSLhJEwbVd7qe1lNf9iud4hNmkDeUbm2IAmQ3yznpwVPHhCliT9hIJMIt8r5GIctVCIaVHq4GCg3pP77D4bP6cweY3gt5R3xKECBQ@QMQTRni5XcrqiilF0h0nKm7eWHUbksrIJ@89o$VC7GM4udKybECXSqcmufUqN2MMH
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/Terugkeer-naar-Nehorf/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8711745&cs=resultlist&rctx=AWWNMQrCQBBFdxSFkCpgoYggVlqE7T2GndWycUcyZjOru6O5jI0XsLT0bAZLrd5@v3mg1BBU1lpiNVSLhJEwbVd7qe1lNf9iud4hNmkDeUbm2IAmQ3yznpwVPHhCliT9hIJMIt8r5GIctVCIaVHq4GCg3pP77D4bP6cweY3gt5R3xKECBQ@QMQTRni5XcrqiilF0h0nKm7eWHUbksrIJ@89o$VC7GM4udKybECXSqcmufUqN2MMH
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-langste-adem/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8842066&cs=resultlist&rctx=AWWNMQrCQBBFdxSFkCpgoYggVlqE7T2GndWycUcyZjOru6O5jI0XsLT0bAZLrd5@v3mg1BBU1lpiNVSLhJEwbVd7qe1lNf9iud4hNmkDeUbm2IAmQ3yznpwVPHhCliT9hIJMIt8r5GIctVCIaVHq4GCg3pP77D4bP6cweY3gt5R3xKECBQ@QMQTRni5XcrqiilF0h0nKm7eWHUbksrIJ@89o$VC7GM4udKybECXSqcmufUqN2MMH
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Scotch-Arleston/De-sleutels-van-het-niets/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9215368&cs=resultlist&rctx=AWWNOQ7CMBAAvVxSlAopSFDQpI@c8xMqy4kXZYmzJvaGfIaGT1DyNERq6GamGVBqCSrrLfFiqY4JI2E6lWdp7VD$KOQZmUsHmgzx3XpyVrDxhCxJZoQtmUR$VsjFOOphK6ZHaYODlXoXj8PjsPnsoXit4XeVT8Shhl3ENHrxlASeoGMIoj0NIzldU80oesIk1d1byw4jclXbhP8xWm5aF8PNhYl1F6JEunbZOE@Vmj18AQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Michel-Weyland/Laat-de-beschuldigde-zwijgen/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9467463&cs=resultlist&rctx=AXWOMU7DQBBFd4giYZkmUlKCLIs22j53SB1RrdbeQR48niW741gcJ1dIwcmoUrE9ovv@Fe9@MGYFppo8ycPKWD@rENOhPVI@IDcn@GIvof2PQ12Rex@BkiO5eKbgFXsmFM1aImzIZeJSoVYXaIKNugmLK8Cjub@cmlvz9PMK2$81mOeMiTAf2jcd@LmtF5LYwS5hnlmZssIVbIpRLdN5pmA76gTVLph1f2FfDmFC2Xc$41$YvPRDSPEzxEXsGJMm$hiruYyatTD8Ag==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Luc-Istin/Het-mysterie-van-de-Ogams/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3117113&cs=resultlist&rctx=AWWNsUrEQBBAdzwODKkOtBRDQPSKY3trv8DOatncjGTMZtabnVy$x8bWzh@wh66yNo0g2L33mgfOrcBVY2RxK7ctpEzlvn2gBnX6$kCS9vaPNHePREPZQl1xeB7Ac2A5xsQYjfaJSazYgrDhUDgtCrUF5BE2FkayPiOcue@rU3Nqzt9v4OJzDe7q9@pkfTy09cySO7hUKlOyxMXgDbzmbD7xYWL0HXdC5mcqtjumGAVJSXZdLPQ@apR9j5pfMc@ih6ym@DJU0zJ1a0nwAw==
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Elfen (jean luc istin) 

6 delen (2014-2015) 

 

Dwergen (Dwarf)  (shovel) 

3 delen (2012-2014) 

 

Ravine (Stjepan Sejic) 

6 delen (2013-2015) 

 

Wolkenvolk (Kai Meyer) 

6 delen (2012-2015) 

 

Boeken van de zieners (Jean-Charles Gaudin) 

8 delen (2010-2015) 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Luc-Istin/Het-krystal-van-de-blauwe-elfen/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9028255&cs=resultlist&rctx=AWWNMW7DMBAEeTEcQFBlIEGqALaBlDZ7@yQVQZpnaC3qGJEn6yfu8wk@Ke$IygDpZqfYIWNWZJrBQ8zKvKEqZMvpwvKXqW3gLj1ZOMjNJ0SvfE5g0aoL0gauIi2TWnURA23UDaxdjvRkHtv77r57@vmgl8eazHvlAq6n@ad2fty3MyQHeh3DcZJe8iz0TbbkrDZhnBBtQBBWO3PVwy15L5ELyyH4yv9l8XLuYslfcXmyfS5acO2baYmatST6BQ==
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Shovel/Wyrimir/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8305287&cs=resultlist&rctx=AWWNMY7CMBBFPaAgRamQ2BIJKLbLuucmVJaNBzLEGRN7ktxkqzR7iT0AJyP1bvfeK@4Hpdagys4Sq7Xa$wnTHfmQmzhi$KNQlWRuLWgyxKMN5K3gNRCyZFkQtmQyhUWhEuOpg62YDqWJHlbqdZiP83Hz@Qm73wLUPmMizOfTRRrbn6qJODr46N3XwC3HieEHdIpRdKB$IK8dOUbRE2apx2Ate0zItbMZ@8dk$dr4FJ9$WdJtTJLo0ZbDcqoKDvAG
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Stjepan-Sejic/De-vloek-van-Nebezial-Asheri/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8825516&cs=resultlist&rctx=AWWNMW7CQBBFd2KhyLFSIKVNA0lpbc9NqFZjdpAnXs$G2cFucxUuwTEiihwoLuio@nuv$eBcBa4ekQUq96o4sdB9oKk5HAfwHFgmTBzR6JCYxIotCGsOhdOi0FiIPMLawkjW5whP7u@jtr1tX35beLuuqp9P915Imcpus7ceT5tmZskdPCsd4QJeczaf$HTm6DvuhMzPVKydEqJEUpK2w0KPUVEOfdT8HfMsfshqyl9DfV7e3EoS@AM=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kai-Meyer/Wisperwind/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8417869&cs=resultlist&rctx=AWWNMY7CMBBFPYtYKUqFBOU2sG3WPTehsmw8KLN2xht7kpyHS3AiSkoOgMuVaL7ef8X@oNQKVDNYYrVSuyXFgDzX@IfQNmQuATQZ4tlG8lbwHAlZilSEDZlCsVZoxXgaYCNmQOmThw@1@H4cHofPewfb2xrUV8FMWI77k@R23LcLcXKwG93PxIHTwnAFnVMSHWmcyGtHjlH0gkW6OVrLHjNy52zBd5ktn3uf05$vSzqkLJl$QzPVU7XmCC8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jean-Charles-Gaudin/De-bastaard/Strip/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7786490&cs=resultlist&rctx=AYWNMU7EMBBFPUQrFKVhJVqkKFJEtTI1LVyCyhqvZ5XZOGPWnk0kKq7CBSg5y56Ac5CGioLu@@$$9MCYCkw9IQtU5qlQZiqP3TO1PtFI0s4obaD2jUkol$7@BzQ1u8MIlh3LjJEDKu3jSrXoGmHLrnBcKzTqAk$wVTeRDinAlfm$v@SX@ubzAW6@NtV7b$5$hS864KlrFpbk4TrTAT7A5pTURj6dOVjPXkjtQkV3c0SUQJlk57HQ3zGj7IeQ02tIi9gxZc18HOvzajMbifAD

