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Prijzenregen!

Edward van de Vendel 
Ik ben bij de dinosaurussen geweest
Vlag en Wimpel 2017

Erik van Os & 
Elle van Lieshout 
Niets liever dan jij

Vlag en Wimpel 2017

Hans Hagen 
Yana’s maan 

Vlag en Wimpel 2017

Anna Woltz 
Alaska 
Zilveren Griffel 2017

Bibi Dumon Tak 
Siens hemel
Zilveren Griffel 2017
Best Verzorgde Boeken 
van 2017

Annet Schaap 
Lampje

Nienke van 
Hichtumprijs 2017

Rob Ruggenberg 
Haaieneiland 
Thea Beckmanprijs 2017
Top 3 Jonge Jury 2017
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prentenboek 3+ • gebonden • 112,50 • 22 x 21,5 cm • 104 bladzijden
illustraties in kleur Fiep Westendorp • vormgeving Wietske Lute
nur 275 • isbn 978 90 451 01125

display met  
8 exemplaren • 11oo,- 
isbn 978 90 451 21550

‘Een schat van een kinderboek  

van het gouden duo Annie M.G. 

Schmidt en Fiep Westendorp.’  

de Volkskrant 

Meer dan 1 miljoen Floddertje-boeken verkocht.
                  Dat vieren we!

Op peuterhoogte

Je ontvangt de staander bij afname van: 1 x Assortimentsdisplay  
of 1 x Floddertje display + 6 x Floddertje in bad

Tijdelijk 
van 3 15,95

voor 
3 12,50

Floddertje komt naar uw boekwinkel! Laat kinderen op 
de foto gaan met Floddertje of plaats haar in de etalage.
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boekenpakket assortimentsdisplay • 1347,23
isbn 978 90 451 2175 8

Aantal Titel Prijs

2 Jip en Janneke 1 25,95

1 Pluk van de Petteflet 1 19,95

1 Takkie 1 9,99

1 Otje 1 17,50

1 Dag met Jip en Janneke 1 4,99

1 Pluk redt de dieren 1 15,95

1 Met Jip en Janneke door Nederland 1 14,95

1 Abeltje 1 14,99

1 M’n opa 1 9,99

1 Ziezo 1 25,95

1 Jip en Janneke 1 1 6,95

1 Jip en Janneke 2 1 6,95

1 Jip en Janneke 3 1 6,95

1 Jip en Janneke 4 1 6,95

1 Jip en Janneke 5 1 6,95

1 Jip en Janneke luisterboek 1 19,99

1 Jip en Janneke Er is er een jarig 1 7,50

2 Jip en Janneke uitdeelboekjes 1 4,99

1 Pluk van de Petteflet luisterboek 1 19,99

2 Janneke 1 5,99

2 Jip 1 5,99

1 Wiplala en Wiplala weer 1 19,95

1 Het grote Annie MG Schmidt voorleesboek 1 24,95

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 6 5 9

badboekje 2+ • 112,50 • 15,6 x 16,4 cm • 8 bladzijden
illustraties in kleur Fiep Westendorp • vormgeving Wietske Lute
verschijning april 2018 • nur 270 • isbn 978 90 451 2165 9

In bad met Floddertje
Badboekje met feestelijke verpakking

Wie vies wordt, moet in bad! En dat was 
nog nooit zo leuk als nu, want Flodder-
tje gaat mee het bad in. Met heel veel 
schuim is de tomatensoep snel weer uit 
de haren gewassen. 

• stevig boekje om mee in bad te nemen

•  met de prachtige illustraties van Fiep 
Westendorp

•  vrolijk cadeau voor de allerkleinsten in 
feestelijke verpakking

 

12,503



prentenboek 2+

4



5

prentenboek 2+

Blokje om begint en eindigt met een simpel 
vierkant en laat zich daartussen lezen (en 
bekijken) als een verrassende wandeling in 
stop-motion. Een rups valt uiteen in blok-
jes, waar een aapje over struikelt. Een rode 
bol wordt een vogeltje, dat een kopvoeter 
wordt met een hoed die wegwaait… Kloeke 
geometrische vormen in felle kleuren ver-
schuiven, rollen en transformeren vrolijk 
tot dieren en dingen en weer terug naar 
vormen. Dat gebeurt zo fantasievol en in-
ventief dat vanaf nu een geel vierkant nooit 
meer gewoon een vierkant is...

Voor Judith Vanistendael voelt Blokje om als 

opnieuw debuteren. Met een nieuwe vormen-

taal en voor een ander publiek. Haar strips 

gooien hoge ogen en werden genomineerd 

voor de prestigieuze Grand Prix Angoulême en 

Eisner Awards. Voor Querido Kinderboeken 

illustreerde ze de boeken over Rosie en Moussa, 

van Michael De Cock.  

• woordloos prentenboek

• primaire vormen en kleuren, voor de allerkleinsten

• schitterend vormgegeven door Dooreman

• een cadeauboek voor iedereen

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 7 3 4

prentenboek 2+ • gebonden • 116,99 • 17 x 22 cm • 80 bladzijden
illustraties in kleur Judith Vanistendael • vormgeving Dooreman
verschijning april 2018 • nur 271 • isbn 978 90 451 2173 4

Judith Vanistendael
Blokje om

Een feestelijk avontuur van kleuren en 
vormen, van vierkant tot vosje

‘Vanistendael tekent ondertussen 
op het toppunt van haar kunnen.’ 
– De Standaard over Mikel
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Kleine Marilou loopt in het gras. Een vogel maakt hip hip hip spron-
getjes. Hij schudt zijn veren. Hij spreidt zijn vleugels. Dat kan kleine 
Marilou ook. Zij is ook een vogel! Maar de vogel weet zeker dat dat 
niet zo is. Wat is kleine Marilou dan? Ze wil het zo graag weten! 
Ben ik dan een vogel? beschrijft op een hartverwarmende manier de 
zoektocht van een klein meisje naar wie of wat ze werkelijk is. Is ze 
een vogel? Een vis? Of een bloem? Ze is een mensenkind natuurlijk. 
Een vrolijke ode aan het leven en ideaal om voor te lezen.

prentenboek 3+ • gebonden • 115,99 • 22 x 22 cm • 40 bladzijden 
illustraties in kleur Sylvia Weve • vormgeving Marry van Baar
verschijning april 2018 • nur 273 • isbn 978 90 451 2141 3
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Vera Marynissen 
& Sylvia Weve 
Ben ik dan een 
vogel?

Hartverwarmend prentenboek over 
een meisje dat wil weten wie of wat ze is

• fraai geboortegeschenk

• boektrailer voor op social media 
 en websites beschikbaar

Vera Marynissen publiceerde 

twee romans voor volwassenen. 

Dit is haar eerste kinderboek.

Sylvia Weve illustreerde al meer 

dan 150 kinderboeken, o.m. voor 

Toon Tellegen, Rindert Kromhout 

en Bette Westera. Haar werk werd 

bekroond met de Gouden Penseel 

en de Woutertje Pieterseprijs en 

driemaal met een Zilveren Penseel.
‘HHHH een stilistisch pareltje’ – cuttingedge.be over 
Vroeger was er later

‘Helder én mysterieus, speels én experimenteel, herken-
baar én meerduidig – en daardoor bijzonder inspirerend.’ 
– Juryrapport Gouden Penseel voor Aan de kant ik ben je 
oma niet (met gedichten van Bette Westera)



‘Een 
prentenboek 
waar we reikhalzend  
naar hebben uitgekeken. 
Mijn grote vriend Leeuwwitje 
is een prachtig ingetogen, 
rustig opgebouwd verhaal over moed, 
vriendschap en ontdekken wie je bent.’ 
– picturebooks-blogger

prentenboek 4+



prentenboek 4+
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prentenboek 4+ • gebonden • 115,99 • 24,5 x 27,8 cm • 32 bladzijden • illustraties in kleur Richard Jones  
oorspronkelijke titel The snow lion • vertaald door Imme Dros • vormgeving Nederlandse editie Nancy Koot 
verschijning maart 2018 • nur 272 • isbn 978 90 451 2159 8
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Caro is net verhuisd en heeft nog niemand om mee te spelen. Tot ze 
een vriendelijke stem hoort vragen: ‘Zeg, zullen we verstoppertje 
doen?’ Achter haar staat een grote leeuw zo wit als sneeuw. Vanaf 
dat moment zijn Caro en haar nieuwe vriend Leeuwwitje onafschei-
delijk. Maar naar buiten gaan zonder de leeuw, durft Caro dat wel?
Soms lijkt de wereld heel erg groot, en voel je je klein en alleen. En 
dan is een bijzondere vriend als Leeuwwitje alles wat je nodig hebt.
Mijn grote vriend Leeuwwitje is een prachtig prentenboek voor groot 
en klein; een hart onder de riem voor ieder kind.

Jim Helmore &
Richard Jones
Mijn grote vriend 
Leeuwwitje

Betoverend tijdloos prentenboek over 
een bijzondere vriendschap

• vertaald door Imme Dros

• promotiemateriaal op 
 aanvraag beschikbaar*

• sfeervolle boektrailer voor op 
 social media en websites

* bij minimale afname van 5 exemplaren is er promotiemateriaal op maat 
 beschikbaar. Vraag het uw vertegenwoordiger.

De prentenboekteksten van de 

Britse Jim Helmore werden 

verschillende keren bekroond. Dit 

is zijn eerste prentenboek samen 

met illustrator Richard Jones, die 

woont en werkt in Devon en wordt 

gezien als een van de grootste 

talenten van dit moment.



verjaardagskalender

10

Een verjaardagskalender om heel gelukkig 
van te worden. Nu weer leverbaar!

Ook in deze digitale tijden is een ka-
lender nog steeds de beste manier om 
verjaardagen niet te vergeten. De ka-
lender van Toon Tellegen en Mance 
Post heeft niet alleen elke maand 
ruimte voor de verjaardagen van fami-
lie en geliefden, maar bevat ook een 
dierenverhaal en prachtige illustraties 
in kleur. Een feest om cadeau te doen 
of te krijgen.

Toon Tellegen & 
Mance Post 
Verjaarsdagskalender

9 7 8 9 0 4 5 1 2 0 1 7 1

verjaardagskalender • 112,50 • 31,5 x 22,5 cm • illustraties in kleur Mance Post
vormgeving Barbara van Dongen Torman
reeds verschenen • nur 014/273 • isbn 978 90 451 2017 1

• verjaardagskalender voor alle Tellegen-fans

• elke maand een dierenverhaal



voorleesboek 4+
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Annie M.G. Schmidt &
Philip Hopman
Wiplala en Wiplala weer

Wiplala is een piepklein mannetje dat kan to-
veren, ‘tinkelen’ noemt hij het zelf. Maar dat 
gaat niet altijd helemaal goed. Zo maakt hij 
Nella Della, Johannes en meneer Blom net zo 
klein als hij zelf is, maar ze weer terugtinke-
len lukt hem niet. En hij verandert de direc-
teur van een fabriek in een hond. Wat nu? 
Kan Wiplala ervoor zorgen dat alles toch goed 
afloopt?

voorleesboek 4+ • gebonden • tweede druk • 119,95 • 19 x 25 cm • 224 bladzijden 
illustraties in kleur Philip Hopman • vormgeving Studio Cursief
reeds verschenen • nur 282 • isbn 978 90 451 1202 2

Nu weer leverbaar!

‘Feestelijke heruitgave met indrukwekkende illustraties 
van grootmeester Philip Hopman. (...) magistrale plaatjes.’ 
– de Volkskrant

‘Eén van Annie M.G. Schmidts spannendste verhalen.’ 
– NBD/Biblion

‘Een prachtig voorleesboek voor het hele gezin.’ 
– De Bond



prentenboek 3+

‘Een bijzonder rijk prentenboek, 
om te lezen, naar te kijken en over na 
te denken. Om in één keer uit te lezen 
of in stukjes, om alleen te lezen of met 
twee, of meer.’ – ricochet-jeunes.org



prentenboek 3+
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Hoe voel jij je vandaag? Afwezig?  Bijzon-
der? Chagrijnig? Voor elke letter staat een 
gevoel en een sprekende illustratie van een 
jongetje in zijn wereld. De auteur onder-
zoekt hoe je een emotie kan verbeelden en 
laat veel ruimte voor eigen interpretatie en 
reflectie. Vandaag voel ik me… is een boek 
dat uitnodigt om stil te staan bij emoties 
en kan een hulpmiddel zijn om met een 
kind over gevoelens te praten.

prentenboek 3+ • gebonden • 115,00 • 17 x 26 cm • 64 bladzijden • illustraties in kleur Madalena Monitz  
oorspronkelijke titel Hoje Sinto-me • vormgeving Nederlandse editie Irma Hornman
verschijning april 2018 • nur 271/272 • isbn 978 90 451 2151 2
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Madalena Moniz
Vandaag voel ik me… 
Een ABC van gevoelens

Een origineel ABC-boek over gevoelens, 
om te lezen en te herlezen, en jezelf beter 
te leren kennen

• internationaal bekroond prentenboek

• lesmateriaal beschikbaar

Madalena Moniz studeerde Illustratie 

aan de School of Creative Arts in Bristol. 

Ze woont en werkt in Lissabon als vorm-

gever en illustrator. 
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tijgerlezen • gebonden • 112,99 • 14 x 20 cm • 48 bladzijden • illustraties in kleur Lars Deltrap
oorspronkelijke titel Detektivpojken • vertaald door Edward van de Vendel • omslag Nanja Toebak
vormgeving binnenwerk Irma Hornman • verschijning mei 2018 • nur 287 • isbn 978 90 451 2136 9
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tijgerlezen

Als Ulfs grote broer met zijn vrienden een de-
tectivebureau begint, wil Ulf natuurlijk mee-
doen. Maar daar is hij volgens de anderen te 
klein en te dom voor.
Dat laat Ulf niet op zich zitten. Hij bedenkt 
een slim plan om te bewijzen dat hij prima 
kan speuren. Nu alleen dat plan nog goed uit-
voeren… Hoe ik een detective werd is een hu-
moristisch verhaal en bevat veel kleurrijke il-
lustraties van Lars Deltrap. Edward van de 
Vendel zorgde voor een sprankelende verta-
ling!

• voor iets geoefende lezers 

• lesbrief en video op www.tijgerlezen.nl

Ulf Stark & Lars Deltrap
Hoe ik een detective werd

Hilarisch detectiveverhaal met 
een wensvervullend slot

De prijswinnende Zweedse auteur Ulf Stark 

schreef een serie grappige boeken over een 

jongen die zich stoerder voordoet dan hij is. 

Lars Deltrap maakte er voor de Nederlandse 

uitgave nieuwe illustraties bij.

‘Dit fantasievolle 
verhaal leest als een 
trein en de illustraties 
van Lars Deltrap 
maken het nog 
spannender.’ 
J/M Ouders online

isbn 978 90 451 2018 8



tijgerlezen

15

Joukje Akveld schrijft met veel succes 

prentenboeken en non-fictie voor kinderen. 

Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had was 

haar eerste prentenboek, dat verscheen met 

illustraties van veelbekroond illustrator Sieb 
Posthuma. Voor Tijgerlezen herschreef ze 

de tekst voor beginnende lezers.

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 6 9 7

Joukje Akveld & 
Sieb Posthuma
Olle wist zeker dat hij 
geen bril nodig had

Grappige ode aan de fantasie 
van ijzersterk duo

Of ze nu onderweg zijn met de auto, de 
boot of de trein, Olles grote zus verveelt 
zich altijd. Olle begrijpt daar niets van – er 
is juist zoveel te zien! Snuivende bizons, 
een circusstoet, een schip met superslim-
me piraten… Olles zus vindt dat hij het ver-
keerd ziet en dat hij een bril nodig heeft, 
maar Olle is het daar niet mee eens. Waar-
om zou je kiezen voor een saai leven als je 
zoveel avonturen kunt beleven? Dit is het 
humoristische verhaal van Olle met spre-
kende illustraties vol grappige details.

tijgerlezen • gebonden • 112,99 • 14 x 20 cm • 56 bladzijden • illustraties in kleur Sieb Posthuma
omslag Nanja Toebak •  vormgeving binnenwerk Irma Hornman
verschijning mei 2018 • nur 287 • isbn 978 90 451 2169 7

• om voor te lezen of zelf te lezen

• nieuwe editie met herziene tekst voor 
 beginnende lezers

• lesbrief en video op www.tijgerlezen.nl

‘Een geestig prentenboek 
met mooie tekeningen van 
Sieb Posthuma.’ 
Dagblad van het Noorden

‘Prachtig.’ 
Reformatorisch Dagblad
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   ‘Een welkome aanvulling op de meer schoolse   series voor beginnende lezers.’ NBD Biblion

Het plezier van lezen groeit terwijl je leest of voor-
gelezen wordt. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat 
kinderen het gelukkigst leren lezen als ze willen 
lezen. De titels uit de nieuwe reeks Tijgerlezen 
voldoen dan ook aan de belangrijkste criteria van 
kinderen: Ze zijn spannend of grappig, en hebben 
altijd veel illustraties in kleur. Tijgerlezen maakt 
(leren) lezen fijn. Voor alle eerste, beginnende tot 
wat meer geoefende lezers van vijf tot negen jaar.

isbn 978 90 451 2124 6

isbn 978 90 451 2088 1isbn 978 90 451 2105 5

isbn 978 90 451 2189 3 isbn 978 90 451 2043 0

isbn 978 90 451 2130 7

isbn 978 90 451 2100 0
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   ‘Een welkome aanvulling op de meer schoolse   series voor beginnende lezers.’ NBD Biblion

isbn 978 90 451 2009 6

isbn 978 90 451 2018 8

isbn 978 90 451 2019 5

isbn 978 90 451 2028 7

isbn 978 90 451 1999 1

isbn 978 90 451 20928

isbn 978 90 451 1989 2

• lesmateriaal en video 
 op www.tijgerlezen.nl

Nu al 
2e druk

Nu al 
2e druk



kinderboek 8+

‘Met veel inlevingsvermogen en in rijke taal 
creëert Nilsson een opwindend avontuur.’ 
– Juryrapport The August Prize

‘Avontuur, moed en een sprankje magie. 
Prachtig.’ – Goodreads

‘Piraten van de IJszee is een hypnotiserend boek 
voor jong en oud.’ – Kids Book Review



kinderboek 8+
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kinderboek 8+ • gebonden • 117,50 • 14 x 21,5 cm • 384 bladzijden • oorspronkelijke titel Ishavspirater
vertaling Femke Blekkingh • omslagillustratie Alexander Jansson • omslag Nederlandse editie Marry van Baar 
verschijning april 2018 • nur 282 • isbn 978 90 451 2176 5
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Frida Nilsson
Piraten van de IJszee

Klassiek avonturenverhaal over 
familiebanden, vriendschap en moed

De tienjarige Siri en haar jongere zusje Mi-
ki wonen met hun oude vader op een klein 
eilandje in de IJszee. Op een dag roeien de 
zusjes naar een ander eilandje om bessen 
en eieren te zoeken. Opeens hoort Siri ge-
gil. In de verte ziet ze een jol met haar zusje 
erin die naar een groot schip toe roeit. Het 
is het schip van de beruchte piraat Witkop. 
Hij heeft een eigen eiland met een dia-
mantmijn waarin hij jonge kinderen laat 
werken. Die kinderen rooft hij. 
De vader van de zusjes wil zijn verdwenen 
dochter vinden, maar geen enkele volwasse-
ne wil helpen. Niemand durft kapitein Wit-
kop achterna te gaan. Maar Siri is vastbeslo-
ten haar zusje te redden.

De Zweedse schrijfster Frida Nilsson (1979) wordt vergeleken 

met schrijvers als Roald Dahl en Astrid Lindgren. Haar boeken 

kenmerken zich door humor en oprechtheid. Nilsson werd 

genomineerd voor de Deutscher Jugend Literaturpreis en de 

August Prize. Ze won de Astrid Lindgrenpreis in 2014.

• avonturenverhaal met veel spanning en humor

• vertelstijl geschikt om zelf te lezen én voor te lezen

• inleefbaar voor jonge lezers
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kinderboek 9+

M.G. Leonard is met de serie over Darkus en 

zijn kevervrienden onwaarschijnlijk succesvol: 

de boeken verschijnen in 35 landen. Ze woont in 

Brighton met haar man en twee zonen. 

Reeds verschenen
isbn 978 90 451 2036 2

Darkus’ vader is spoorloos verdwenen en de 
politie staat voor een raadsel. Darkus gaat zelf 
op onderzoek uit en stuit op Lucretia Cutter, 
een machtige tegenstander met een verdach-
te belangstelling voor kevers. Darkus kan 
nooit tegen haar op, maar hij krijgt hulp uit 
onverwachte hoek. Eerst van een neushoorn-
kever die lijkt te verstaan wat Darkus zegt, en 
dan van honderden andere insecten die vlie-
gend, kruipend, prikkend en bijtend op spec-
taculaire manier de strijd aangaan.
Spannend, grappig en bomvol actie en wrie-
melende beestjes!

M.G. Leonard
Keverjongen

Geprezen door het DWDD-boekenpanel, 
verslonden door lezers, en nu te koop voor 
een prachtprijs

• eerste deel van de succesvolle trilogie

• nu voor een cadeauprijs

‘Voor alle kinderen die De waanzinnige 
boomhut gelezen hebben en op zoek 
zijn naar het volgende.’  
Boekenpanel DWDD 

‘Een klassiek avonturenverhaal.’ Het 
Parool 

‘Keverjongen leest als een spannende 
actiefilm.’ Kidsweek 

9,993

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 7 0 3

kinderboek 9+ • paperback • 19,99 • 13,5 x 21,5 cm • 288 bladzijden • oorspronkelijke titel Beetle Boy 
vertaling Esther Ottens • omslag Nederlandse editie Marry van Baar 
verschijning april 2018 • nur 282/283 • isbn 978 90 451 2170 3 • ook verkrijgbaar als e-book



9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 5 0 5

M.G. Leonard
Keverhelden

De grote finale: kunnen Darkus en zijn 
kevervrienden de wereld redden?

Keverkoningin Lucretia Cutter houdt zich 
diep in de regenwouden van de Amazone ver-
borgen en dreigt haar leger van gemuteerde 
reuzenkevers op de wereld los te laten. Wil ze 
oorlogen ontketenen? Wil ze de mensheid uit-
roeien? Darkus en zijn vrienden moeten haar 
vinden voor het te laat is. Als ze Lucretia’s la-
boratorium binnendringen om Darkus’ vader 
te bevrijden, doen ze een schokkende ontdek-
king. Lucretia is zichzelf aan het klonen! 

Dit is het derde (en laatste) deel van deze suc-
cesvolle serie voor jongens én meisjes. Ook 
deze keer weer vol humor, echte vriendschap 
en superslimme insecten!

kinderboek 9+ • paperback • 115,99 • 13,5 x 21,5 cm • 272 bladzijden • oorspronkelijke titel Battle of the Beetles 
vertaling Esther Ottens • omslag Nederlandse editie Marry van Baar 
verschijning mei 2018 • nur 282/283 • isbn 978 90 451 2150 5 • ook verkrijgbaar als e-book

• van de eerste twee delen samen  
 werden 20.000 exemplaren 
 verkocht

• video over de serie beschikbaar

• promotie in samenwerking met 
 Kidsweek

• pos-materiaal voor boekhandel

21

kinderboek 9+ kinderboek 9+
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Op een dag zei mama dat ik er een broertje of zusje bij zou 
krijgen.  
 ‘O, God,’ zei ze met een stralende glimlach, ‘wat ben ik 
gelukkig!’ 
 Het was dus Zijn schuld. 
 Mama vond het geweldig. Remco ook.
 Ik niet. Ik moest die baby niet. 

Ik belde papa op. Hij had maar eventjes tijd. Een belangrijke 
vergadering, zei hij. Papa moest dus veel koffie uit een auto-
maat drinken en aan een tafel zitten waar iedereen dingen zei 
die niemand wou horen. Papa wordt daar erg nerveus van en 
ook een beetje doof. Dat weet hij zelf ook wel. 
 ‘Ik neem je zaterdag mee naar de speeltuin,’ zei hij, ‘met ijs 
en hamburger toe.’
 ‘Ik ben al groot, papa,’ zei ik. 
 Het was even stil aan de andere kant van de lijn.
 ‘Bedenk jij maar wat,’ zei papa toen. ‘Alles wat je maar wilt, 
prinses.’
 Ik hapte naar adem. ‘Jij en mama,’ begon ik.  
 Er klonk een raar geluid. 
 ‘Ik moet weer weg,’ zei papa. ‘Ik bel je nog. Goed, liefje?’
 ‘Maar…’
 Een klik. Gezoem.
 ‘Dat kan God niet helpen,’ zei Alfie. ‘Toen Hij de wereld 
schiep, was er nog geen telefoon. Anders had Hij vast de blijf-
voor-eeuwig-aan-de-lijn-button bedacht.’
 Ik knikte. Alfie had zoals altijd gelijk.
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kinderboek 9+

Ciel verwacht een zusje of broertje. Iedereen 
zegt dat je daar blij om moet zijn. Maar Ciel 
kijkt er helemaal niet naar uit. Ze wil de baby 
helemaal niet. Gelukkig is er Alfie, de jongen 
in haar klas die haar begrijpt, met wie ze de 
mooiste-woordenlijst maakt, en kraanvogels 
vouwt voor een wens. Maar wanneer Alfie 
verdwijnt en mama naar het ziekenhuis 
moet, blijft Ciel alleen achter bij haar nieuwe 
oma die ze nauwelijks kent. Ciel is bang en 
boos tegelijk, omdat iedereen weggaat die ze 
niet kan missen. Zal ze Alfie nog terugzien? 
En zal mama haar niet vergeten als de baby er 
is? Ciel wil terug naar huis, ook al is haar 
nieuwe oma lief. Wie fluistert haar een listig 
plan in het oor? En is dat wel zo’n goed idee?

Een gevoelig en humoristisch verhaal over de 
vriendschap tussen twee kinderen, hun diep-
ste wensen en de grote wereld rondom hen. 

Gerda De Preter schrijft kinderboeken en poëzie 

en geeft les op een middelbare school. Uit haar 

kinderboeken blijkt een groot taalplezier en extra 

warmte voor kinderen die het moeilijk hebben. 

• literair pareltje

• herkenbaar thema: onzekerheid bij een kind

• maatschappelijke thema’s: nieuwkomers en 
 echtscheiding

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 6 1 1

kinderboek 9+ • gebonden • 113,99 • 13,5 x 21,6 cm • 96 bladzijden • omslagillustratie Sylvia Weve
vormgeving Herman Houbrechts • verschijning april 2018 • nur 283 • isbn 978 90 451 2161 1
ook verkrijgbaar als e-book

Gerda De Preter
Toen Alfie verdween

Teder en grappig verhaal over een 
meisje dat boos is op de hele wereld 

‘Een echte aanrader!’ – Pluizuit over 
Op de rug van de duivel

‘Puur en aanstekelijk schrijfplezier.’ 
– de Volkskrant over Spookpijn
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kinderboek 10+



kinderboek 10+

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 3 5 2

kinderboek 10+ • genaaide paperback • 114,99 • 14 x 21 cm • 192 bladzijden • oorspronkelijke titel Invisible Emmie
vertaling Studio Peter de Raaf / Arend Jan van Oudheusden • omslagillustratie Terri Liberson • vormgeving 
Nederlandse editie Studio Peter de Raaf • verschijning april 2018 • nur 283 • isbn 978 90 451 2135 2
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• ludieke video met jonge lezers

• voorpublicatie in Meiden magazine

• Instagramcampagne

• mailing naar online influencers

Terri Libenson
Onzichtbare Emmie

Emmie (13) kan heel goed tekenen maar 
verder is ze een stille, verlegen brugklas-
ser. Ze is zo onopvallend dat ze wel on-
zichtbaar lijkt. Als een briefje waarin Em-
mie haar liefde verklaart aan de leukste 
jongen van de klas in de verkeerde handen 
valt, richten alle pestkoppen zich op haar. 
Er komt echter hulp uit onverwachte hoek: 
de populaire, spontane Katie neemt Em-
mie in bescherming. Emmie bloeit op, 
maar wie is die Katie eigenlijk? Wat wil ze 
van Emmie?
Onzichtbare Emmie is een echt feelgood-
boek voor alle verlegen pubers met een 
verleidelijke mix van tekst en beeld. Grap-
pig en ontroerend. 

‘Dit verhaal zal fans aanspreken van Het 
leven van een loser en Dagboek van een muts.’ 
Booklist

Grappige tekeningen, een hartverwarmend 
verhaal en een verrassend slot: 
hier is Onzichtbare Emmie!

Terry Libenson maakt al jaren The Pajama 

Diaries, een strip voor volwassenen die dagelijks 

in meer dan 100 kranten verschijnt. Onzichtbare 

Emmie is haar eerste kinderboek. Libenson 

woont met haar man en twee dochters in 

Cleveland, Ohio.
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jeugdboek 12+

Je haalt de post uit de brievenbus en neemt hem mee naar binnen. 
Je legt de reclame op een hoop. 
Je maakt een stapeltje voor je moeder.
Er is een kaart voor jou.

Er is anders nooit post voor jou.
Vandaag is er een kaart voor je.

Je bent opeens weer wakker. 
Je wangen worden rood.
Je legt de andere post zomaar ergens, waardoor je moeder er later 
naar moet zoeken.

In beslag genomen door de kaart loop je naar de keuken, je haalt  
de soep uit de koelkast, zet hem in de magnetron en leest die ene 
regel.

Er is post voor je. Met je adres erop, met je naam, helemaal  
uitgeschreven, op zaterdag afgestempeld op een postkantoor. 
Op zaterdag, denk je, en je straalt.



jeugdboek 12+

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 2 6 0

jeugdboek 12+ • gebonden • 115,99 • 13,5 x 21,5 cm • 112 bladzijden • oorspronkelijke titel Vierzehn 
vertaling Esther Ottens • omslag Nederlandse editie Marry van Baar
verschijning april 2018 • nur 283/284 • isbn 978 90 451 2126 0 • ook verkrijgbaar als e-book
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• zeer lovend ontvangen in de Duitse pers

Tamara Bach
Veertien

Een warme nazomerdag, de eerste schooldag 
na de zomervakantie. Alles is vertrouwd en te-
gelijkertijd is alles anders. Bé heeft door de 
ziekte van Pfeiffer haar vriendinnen ruim 
twee maanden niet gezien. Zij hebben samen 
van alles meegemaakt terwijl Bé gewoon thuis 
was. 
Maar zo gewoon was haar zomer helemaal 
niet. Er is van alles gebeurd waar haar vrien-
dinnen niets van weten. Van een blauwe ka-
mer ergens in de stad bijvoorbeeld, of van een 
meisje met zwemvleugels. Of van de jongen 
die Bé twee dagen daarvoor heeft gekust…

Veertien is een raak portret van een 14-jarig 
meisje, geschreven in een compacte, prachtige 
stijl en vanuit een bijzonder perspectief. Deze 
knappe literaire jeugdroman over vriendschap, 
school en een eerste liefde blijft na lezing nog 
lang nazinderen. 

‘Literatuur die je raakt in hoofd en hart’ 
– Almanach der Kinderliteratur

‘Een pareltje’ – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Tamara Bach (1976) wordt gezien als een van 

Duitslands beste jeugdboekenschrijvers van dit 

moment. Haar werk werd bekroond, o.a. met de 

Duitse Jugendliteraturpreis, waarvoor ook Veertien 

dit jaar werd genomineerd.

Genomineerd voor  
de Deutscher  

Jugendliteraturpreis 
2017



graphic novel 9+
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Ontroerende graphic novel over 
eenzaam meisje

Hélène heeft geen vriendinnen op school en 
ze wordt gepest. Om te ontsnappen aan het 
getreiter leest ze het boek Jane Eyre van Char-
lotte Brontë. Hoewel hun levens heel verschil-
lend zijn, herkent Hélène zich in Jane. Als ze 
halverwege het boek is, begint ze zich af te 
vragen of het verhaal wel goed zal aflopen. En 
hoe zal haar eigen verhaal eindigen? Maar dan 
ontmoet ze een heel nieuwsgierig vosje...  
Een gevoelig verhaal over de kracht van lezen 
en over hoop en veerkracht. 

Fanny Britt & 
Isabelle Arsenault 
Jane, de vos en ik 

9 7 8 9 0 4 5 1 2 1 7 7 2

graphic novel 9+ • gebonden • 117,99 • 21,5 x 28,5 cm • 112 bladzijden • illustraties Isabelle Arsenault
oorspronkelijke titel Jane the fox and me • vertaling Studio Peter de Raaf / Arend Jan van Oudheusden • omslag 
Nederlandse editie Studio Peter de Raaf • verschijning april 2018 • nur 283/284 • isbn 978 90 451 2177 2

Fanny Britt (1977) is een Canadese auteur en 

vertaler. Ze studeerde af als scenarioschrijfster 

aan de National Theatre School of Canada. Jane, 

de vos en ik is haar eerste graphic novel. 

Isabelle Arsenault (1978) is een Canadese 

illustrator. Ze studeerde grafische vormgeving in 

Montreal. Ze won drie keer de prestigieuze Prix 

Littéraire du Gouverneur Général: in 2013 voor 

haar illustraties van Jane, de vos en ik.

• graphic novels zeer populair bij lezers

• prachtige potloodillustraties in kleur en zwart-wit

• meesterwerk Jane Eyre speelt een hoofdrol

‘De magie van dit boek zit erin dat Hélène 
een hand naar je uitsteekt: eenzaamheid is 
iets universeels, en je bent niet alleen.’ 
– The New York Times

‘Deze zeer goed getekende en vertelde 
graphic novel spreekt jong en oud aan.’ 
– The Guardian
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Verschijningsprogramma*

Januari 2018 
David Almond, Het wonderlijke verhaal van Angelino Brown

Marianne Dubuc, Ik ben je mama niet

Hans Hagen, Onbreekbaar

Annie M.G. Schmidt, Allemaal sprookjes

Edward van de Vendel & Sanne te Loo, De jongen die met de dieren schaatste

Evelien de Vlieger, Wish you were here

Maart
Jim Helmore & Richard Jones, Mijn grote vriend Leeuwwitje

April
Tamara Bach, Veertien

Fanny Britt & Isabelle Arsenault, Jane, de vos en ik

Terry Libenson, Onzichtbare Emmie

Madalena Moniz, Vandaag voel ik me…

Frida Nilsson, Piraten van de IJszee

Gerda De Preter, Toen Alfie verdween

Annie M.G. Schmidt, Floddertje

Annie M.G. Schmidt, Floddertje in bad (badboekje)
Judith Vanistendael, Blokje om

Mei
Joukje Akveld & Sieb Posthuma, Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had

M.G. Leonard, Keverhelden

Ulf Stark & Lars Deltrap, Hoe ik een detective werd

Download het bestelformulier op: 
www.queridokinderboeken.nl/bestelformulier

*onder voorbehoud

Em. Querido’s Kinderboekenuitgeverij
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
020-55 11 262
info@queridokinderboeken.nl
www.queridokinderboeken.nl
facebook.com/querido.kind
twitter.com/querido_kind

Salesmanager
Vanessa Storm de Grave
020-55 11 239
vanessa.stormdegrave@wpgmedia.nl

Verkoop buitendienst
Antoinette Schaub
06-22 23 41 86
antoinette.schaub@wpgmedia.nl
Rebekka van Schelven
06-41 32 97 26
r.v.schelven@zwijsen.nl
Martine Aspeslagh
martine.aspeslagh@wpgmedia.nl

Verkoop binnendienst
telefoon: 020-55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl

Aanvragen recensie-
exemplaren & beeldmateriaal
promotie@wpgmedia.nl

Marketing en publiciteit
Iet Wiersma
020-55 11 255
iet.wiersma@wpgmedia.nl

Trade marketing manager
Ilse van der Zee
020-55 11 248
ilse.vanderzee@wpgmedia.nl

Verkoop en distributie 
WPG Uitgevers – België
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
telefoon: +32 3 285 7200

Verkoop binnendienst
rita.wets@wpg.be
+32 3 285 7317

Salesmanager
yves.debrauwer@wpg.be
+32 479 80 00 10

Accountmanagers
ilse.trimborn@wpg.be
+32 491 86 7320
sven.robeyns@wpg.be
+32 491 86 0867

Marketing & publiciteit
lotte.vandewerf@wpg.be
+32 3 285 72 38 V

or
m

ge
vi

ng
 M

ar
ry

 v
an

 B
aa

r 
• 

R
ic

ha
rd

 Jo
ne

s


