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Leopold

978 90 258 6789 8

€ 14,99

978 90 258 7067 6

€ 14,99

978 90 258 6763 8

€ 17,50

978 90 258 7397 4

€ 14,99

978 90 258 6767 6

€ 13,99

TOP 20

€ 10,-

978 90 258 7374 5

€ 29,99

978 90 258 7387 5

€ 12,99

978 90 258 7446 9

€ 16,99

978 90 258 7479 7

€ 13,99

978 90 258 7394 3

€ 15,99

978 90 258 7141 3

€ 14,99

978 90 258 7228 1

€ 9,99

978 90 258 7377 6

€ 14,99

€ 5,-

978 90 258 7465 0

€ 18,99

978 90 258 7303 5

€ 14,99

€ 13,99

978 90 258 7296 0

€ 24,99

978 90 258 7519 0

€ 12,50

978 90 258 7454 4

978 90 258 7443 8

978 90 258 7395 0

978 90 258 7466 7
€ 12,99

EERDER VERSCHENEN

Luxe uitgave met
padded omslag
Samen koken
Receptkaart als
promotiemateriaal
Winactie op 
social media
POS op maat
Mail fleur.elsnerus@
wpgmedia.nl

Met
n
receptele
voor al en
seizoen

MET KIKKER
SMAAKT
HET BETER! van lentesoep tot radijsjesfeest tot appeltjespap tot boerenkool
MAX VELTHUIJS

Koken met Kikker
Haas heeft een tuin en Varkentje heeft een appelboom.
Samen zorgen ze ervoor dat er goed gegeten wordt in
elk avontuur van Kikker.
Kikker weet hoe hij een ei moet koken, en hij kan een
bordje pap klaarmaken. Maar een lekkere appeltaart
zoals Varkentje dat kan? ‘We gaan samen koken,

 ikker!’ zegt Rat. ‘Dan lukt het altijd.’
K
Van ontbijtrecepten tot soep, van poffertjes bij de thee
tot ’s avonds een visje met groenten; met Kikker kom je
de hele dag door, in alle seizoenen. Kook en eet mee
met Kikker en zijn vriendjes!

formaat 20,3 x 23,6 cm omvang 48 bladzijden nur 273
verschijnt november www.dewereldvankikker.nl

prijs € 15,50
isbn 978 90 258 7650 0

NAJAAR 2018

KOOKPRENTENBOEK 4+ gebonden met padded omslag
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Everseller
Bekroond met het
Gouden Penseel en
een Zilveren Griffel
In grote en kleine
editie
Gratis lesbrief op

www.dewereldvankikker.nl

KLASSIEK CADEAUTJE
VOOR DE WINTER

OOK LEVERBAAR
IN GROTE EDITIE
prijs € 14,99
isbn 978 90 258 6897 0

DISPLAY met 10 exemplaren

MAX VELTHUIJS

prijs € 50,isbn 978 90 258 7631 9
verschijnt november

Kikker in de kou
Het is winter. Er ligt sneeuw en ijs.
Alle dieren houden van de frisse kou.
Eend in haar verenpak, Varkentje met haar

NAJAAR 2018
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MINI-PRENTENBOEK 3+ gebonden

speklaagje en Haas in zijn bontvacht.
Alleen Kikker, die heeft helemaal niets.
Hij vriest bijna dood...

niet los verkrijgbaar prijs € 5,formaat 13,5 x 15,6 cm omvang 32 bladzijden nur 273 isbn 978 90 258 4528 5
www.dewereldvankikker.nl
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SET MET KARTONBOEK

TEL- EN PUZZELBLOKKEN

Max Velthuijs

Mijn
10

Kikker telboek
9

8

7

3

6

4

€ 12,50

2

Tellen met Kikker

978 90 258 7519 0
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Leer tellen tot tien
met Kikker!

L EOPOL D

SPELEND LEREN

Kartonboek met
telblokken die ook een
puzzel vormen

KIKKER MEMO

Het memospel blijft een favoriet voor kinderen. Deze set
bevat 40 kaartjes van zeer stevig karton met kleurrijke afbeeldingen uit de wereld van
Kikker.

Verpakt in v
 rolijke
cadeaudoos

MAX VELTHUIJS

prijs € 8,99
isbn 978 90 258 7633 3
verschijnt oktober

Tellen met Kikker
Tel mee in de wereld van Kikker: 1 klavertje, 2 bijtjes,
3 vissen, 4 vogels, 5 broodjes, 6 appels, 7 verftubes,
8 bloemen, 9 aardbeien en 10 vlaggetjes. En dan weer
terug naar 1: 1 taart met 1 kaarsje…

Speel met de telblokken en met de cijfers die op de
zijkanten een extra grapje hebben: een oplopend aantal
voorwerpen, de vriendjes van Kikker én een leuke
puzzel!

prijs € 17,50 formaat 16 x 16 cm omvang 12 bladzijden 10 telblokken nur 271/273
isbn 978 90 258 7640 1 verschijnt november www.dewereldvankikker.nl

NAJAAR 2018

SPEELSET: KARTONBOEK MET TEL- EN PUZZELBLOKKEN 2+ karton

5

Een gymlesje in
verdraagzaamheid en
op je beurt wachten

DANSEN
IN DE REGEN

EN NIET WACHTEN
OP DE ZON

FRÉDÉRIC STEHR

Dansje doen
‘Goedemorgen, vogeltjes. Vandaag gaan we niet
buiten spelen want het stormt. We gaan dansen!
Hebben jullie er zin in?’
‘Jaaaaaaaa!’
Zwaantje kan op haar tenen dansen, net als in Het
Zwanenmeer. Maar de andere vogeltjes willen tapdansen of héél hoog springen of… Allemaal roepen ze om
NAJAAR 2018
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PRENTENBOEK 3+ gebonden
omvang 32 bladzijden

nur 273

het hardst om aan de beurt te komen. De juf zegt dat
het niet uitmaakt hoe je danst, alles mag. Maar waar is
Zwaantje gebleven? Buiten op het schoolplein maakt
ze in de regen een prachtige pirouette. Raden wat de
andere vogeltjes willen…
Frédéric Stehr laat zien dat je beter in de regen kunt
dansen dan op de zon wachten…

prijs € 14,99 formaat 21,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7659 3 verschijnt november

978 90 258 7522 0
€ 10,99

EERDER VERSCHENEN

Stevig
kartonboek met
speelhuis en
figuurtjes

KARTONBOEK
EN SPEELHUIS
IN ÉÉN

LUCY COUSINS

De boerderij van Muis
Muis gaat met haar vriendjes naar de boerderij. Er is
zoveel te doen! Rijden met de tractor, eitjes rapen in het
kippenhok, kuikentjes voeren, koeien melken en

isbn 978 90 258 7601 2

formaat 18 x 18 cm omvang 16 bladzijden
verschijnt januari www.muisfeest.nl

nur 271

NAJAAR 2018

KARTONBOEK 2+ prijs € 11,50

paarden borstelen. Iedereen helpt mee!
Klap de boerderijschuur open, druk de speelfiguurtjes
uit en speel het zelf.
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NATIONALE
VOORLEESDAGEN 2019

Prentenboeken
Top 10 2019
CPNB campagne
met lesbrief en
POS materialen

‘De prentenboeken van
Annemarie van Haeringen
zou je alleen al voor de
illustraties kunnen
aanschaffen.
Maar haar teksten zijn
eigenlijk even leuk. ’
HANNEKE VAN DEN BERG

ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Ossip en de onverwachte reis
Ossip heeft zoete broodjes gebakken. En nu wacht hij
tot ze zijn afgekoeld. Maar wachten duurt lang... De zon
schijnt en ineens ziet hij iets wat er nog niet was.
Nieuwsgierig volgt Ossip het spoor…
NAJAAR 2018
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Een verrassend verhaal over ontdekken en
vriendschap, van drievoudig Gouden
Penseelwinnares Annemarie van Haeringen.

PRENTENBOEK 4+ gebonden prijs € 14,99 formaat 23,8 x 28,6 cm
omvang 32 bladzijden vormgeving Tessa van der Waals nur 273
isbn 978 90 258 7298 4 reeds leverbaar
www.annemarievanhaeringen.nl

Positief en poëtisch
verteld
Debuut verschijnt
in 14 landen
Lesbrief beschikbaar
Achtergrondartikel
beschikbaar op
kinderboekennieuws.nl
Boekpresentatie

TROOST VOOR
JONG EN OUD
EVA ELAND

Als Verdriet
op bezoek komt
Soms komt Verdriet onverwacht langs. Het volgt je en
komt zo dichtbij dat je bijna geen adem meer kunt halen.
Je kunt proberen het te verbergen. Maar het is net alsof
je zelf Verdriet bent geworden. Probeer er niet bang
voor te zijn: geef het een naam. En dan blijkt dat deze
ongebruikelijke gast niet hoeft te zijn wat hij lijkt…

formaat 21,8 x 24,6 cm
verschijnt oktober
www.evaeland.com

omvang 32 bladzijden

prijs € 14,50
nur 273/213 isbn 978 90 258 7603 6

NAJAAR 2018

PRENTENBOEK alle leeftijden gebonden

Een perfect boek om met kinderen te praten over
emoties. De lichte illustraties en spaarzame tekst

maken dit boek ook tot een subtiel cadeau voor elke
volwassen vriend(in) die het moeilijk heeft.
Voor de lezers van De moed van imperfectie, De edele
kunst van not giving a f*ck en Ikigai.
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PAUL VAN LOON

PAUL VAN LOON

Foeksia vindt een grote hoed in het Heksenbos. Van
wie zou hij zijn? Is het soms de hoed van een tovenaar?
Of is het toch de hoed van iemand anders?

Het sneeuwt in het Heksenbos! Grit en Murmeltje
dagen Foeksia uit. Wie maakt de mooiste sneeuwpop?
Maar wat is dat? De sneeuwpoppen komen tot leven.
Als dat maar goed gaat… Het wordt een bijzondere
toverwinter voor Foeksia!

Foeksia en de
hoed van
Sinterklaas

Foeksia’s
toverwinter

978 90 258 6876 5

978 90 258 6412 5

NAJAAR 2018
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foeksia en de hoed van
sinterklaas met 10 exemplaren
fictie 6+ prijs € 39,90 nur 281 omslag en
illustraties in kleur Saskia Halfmouw
isbn 978 90 258 6462 0 reeds leverbaar
niet los verkrijgbaar www.deminiheksfoeksia.nl

€ 3,99

€ 3,99

DISPLAY

DISPLAY

foeksia’s toverwinter
met 10 exemplaren
fictie 6+ prijs € 39,90 nur 281 omslag en
illustraties in kleur Saskia Halfmouw
isbn 978 90 258 6901 4 reeds leverbaar
niet los verkrijgbaar www.deminiheksfoeksia.nl

Nu helemaal in kleur

DOLFJE JE
OLF
WEERW W
IN U
NDEL?
BOEKHA ak.nl
np

ekee
www.bo

13 14 15

Dolfje en Noura

12

Paul van Loon

11

MaanMysterie

10

GriezelWielen

9

Paul van Loon

Weerwolvensoep
Weerwolvensoep

8

Paul van Loon

Paul van Loon

Weerwolf hooikoorts

Een miniheks in het Weerwolvenbos

Paul van Loon

SuperDolfje

Weerwolf(n)achtbaan

MeerMonster

Paul van Loon

Weerwolf bende

Paul van Loon

Paul van Loon

Een weerwolf in de Leeuwenkuil

Paul van Loon

Paul van Loon

7

Dolfje Sneeuwwolfje

6

Paul van Loon

5

Paul van Loon

Weerwolvenbos
4

Paul van Loon

Zilvertand
3

Weerwolfgeheimen
Weerwolvenfeest
Boze drieling

Paul van Loon

Volle maan
2

Paul van Loon

Paul van Loon

Dolfje Weerwolfje
1

Paul van Loon

Paul van Loon

PAUL VAN LOON

Paul van Loon

SPAAR ZE
ALLEMAAL!

16 17

18 19

Weerwolvenfeest
Er is een weerwolvenfeest op school. Timmie draagt
een wolvenmasker van papier. Dolfje en Noura niet.
Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig.
Het feest is vol dansende vampiers en weerwolven.

prijs € 13,50 formaat 15 x 22 cm
omvang 96 bladzijden omslag en illustraties in kleur Hugo van Look nur 282
isbn 978 90 258 7615 9 verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book
www.paulvanloon.nl www.dolfjeweerwolfje.nl

NAJAAR 2018

DOLFJE WEERWOLFJE gebonden

DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula
gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan
gaat het mis. Alle maskers moeten af...

11

978 90 258 7370 7
€ 22,50

EERDER VERSCHENEN

Prachtig
cadeauboek
De leukste
Nederlandse
liedjes, versjes
en verhalen

Prachtige bloemlezing uit de
Nederlandse jeugdliteratuur.
Rijk voorleesboek voor uren
lees- en kijkplezier.

DIVERSE NEDERLANDSE AUTEURS EN ILLUSTRATOREN

In Holland staat een huis
Dikkertje Dap die de giraf een klontje komt geven, met
Nijntje op de fiets, stampen in de plassen met Ot en
Sien, een dagje naar zee met Boer Boris en tellen met
Kikker…
Dit oer-Hollandse voorleesboek bevat een verrassende
combinatie van bekende liedjes, beroemde figuren en
nostalgische avonturen in en over Nederland.
NAJAAR 2018
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VOORLEESBUNDEL gebonden met leeslint

Van Olifantje in het bos tot In de maneschijn, van
schaatsenrijden, hagelslag en Koningsdag. Wie opgroeit
met dit voorleesboek raakt al jong vertrouwd met het
mooiste uit de Nederlandse jeugdliteratuur.
Met tekst en illustraties van Annie M.G. Schmidt,
Fiep Westendorp, Burny Bos, Rie Cramer, Dick Bruna,
Charlotte Dematons, Max Velthuijs en vele anderen.

prijs € 19,99
formaat 25,3 x 28 cm omvang 144 bladzijden omslagontwerp Caren Limpens
nur 27 isbn 978 90 258 7654 8 verschijnt oktober

Fijn griezelen
Vriendjes
uitdagen
Van succesduo
Sean Taylor
& Ben Mantle

WIE DURFT ER?

SEAN TAYLOR & BEN MANTLE

Een kusje voor de krokodil
Aapje en Schildpad hebben pret. Ze spelen Enge
Monsters, en ze doen Gek Dansje.
Maar wat drijft daar in de rivier? Het heeft scherpe
tanden. En gevaarlijke klauwen. En een sterke staart.
Het slaapt.

formaat 27,5 x 25,8 cm
verschijnt januari

prijs € 14,99
omvang 40 bladzijden nur 273

isbn 978 90 258 7664 7

NAJAAR 2018

PRENTENBOEK 3+ gebonden

Aapje rilt. En dan geeft hij een twinkel-pinkel-knipoog.
‘Ik weet nog een spelletje… Laten we… DE KROKODIL
EEN KUSJE GEVEN!’
Schildpad doet het. En dan is Aapje zelf aan de beurt…
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978 90 258 6868 0
€ 22,50

EERDER VERSCHENEN

Reuzenprentenboek
voor thuis en in de klas
Vol dino’s groot en
klein…
Mijn grote reis om de
wereld DIEREN
collectors item

LAURE DU FAŸ

Mijn grote reis om de wereld

DINOSAURUS
Archaeopteryx, stegiosaurus, pterodactylus… elke
volwassene breekt zijn tong over deze namen, maar
daar heeft een kind geen last van. Al snel kennen ze
alle dino’s uit hun hoofd. In dit grote kartonboek vinden
ze bekende favorieten en minder gangbare soorten in
hun verschillende omgevingen. Tot en met het museum

omvang 14 bladzijden

nur 210

prijs € 22,50 formaat 33,5 x 49,8 cm
isbn 978 90 258 7602 9 verschijnt oktober

NAJAAR 2018

CADEAUBOEK 3+ karton

waar ze nu als skelet te bekijken zijn.
Een geweldig cadeauboek voor de allerkleinsten.
Gedrukt in felle vrolijke kleuren zijn de dinosaurussen
niet te eng; de kinderen vertellen zelf het verhaal.
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Een nieuw prentenboek
van klassiek duo Rindert
Kromhout & Jan Jutte
Pleidooi voor de fantasie
Auteurslezingen via de
Schrijverscentrale

MAAK
HET LEVEN
WEER LEUK!

‘Ik denk dat ik mijn koffers maar eens ga

‘Blijft u lang weg, juf?’

pakken om de wijde wereld te gaan bekijken,’ zei

‘Een dag of een jaar of langer of

de juf. ‘Ik hou van ons dorp, ik hou heel veel van

korter, dat weet ik nog niet.’

jullie, maar ik verlang naar avontuur.’

‘Mogen we mee?’ vroegen de
kinderen.
De juf glimlachte. ‘Als ik het
avontuur heb gevonden, kom
ik terug om jullie erover te
vertellen,’ beloofde ze.

RINDERT KROMHOUT & JAN JUTTE

Mevrouw Wervelwind
In het kleine dorpje in de heuvels gaat alles jaar in jaar
uit hetzelfde. De juf van het schooltje verlangt naar
verrassingen en avontuur. Ze pakt haar koffers om een
jaar op reis te gaan. De kinderen mogen een nieuwe juf
kiezen, maar ze keuren iedereen af.
Dan begint het op een mooie dag in de lente hard te
waaien. Er rijdt er een auto het dorp in en eruit komt
een dame als een zeilschip, die alles op z’n kop zet. De
dorpsbewoners bekijken hun leven met nieuwe ogen.
NAJAAR 2018
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PRENTENBOEK 5+ gebonden

omvang 32 bladzijden nur 273
www.rindertkromhout.nl

De kinderen vragen of Mevrouw Wervelwind hun
nieuwe juf wil worden. Maar ze houdt niet van kinderen!
En de juf? Die blijft, nu in het dorp ineens alles anders
wordt…
Mevrouw Wervelwind is gebaseerd op Lady Ottoline
Morrell, de fameuze mecenas en gastvrouw van de
Bloomsbury groep.

prijs € 14,99 formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7527 5 verschijnt november

OP ALLE VERLANGLIJSTJES!

Landelijke buitencampagne

Meer dan 300.000 Gorgels verkocht
MARKETINGCAMPAGNE:
TV commercial tijdens Sinterklaasjournaal
Radio commercial op Radio 1, 2, 3 en Sky Radio
Landelijke buitencampagne
Online campagne
Posters
Tafel showcard A4
Boekenleggers
Persaandacht
Jochem Myjer heeft 2.000.000
volgers op social media!

GORGEL ETALAGE?
Rick de Haas komt naar uw winkel en tekent live
een Gorgel etalage.
Meld u snel aan bij fleur.elsnerus@wpgmedia.nl
want vol = vol!

GORGELS
INPAKPAPIER

prijs € 69,99
isbn 978 90 258 7618 0
verschijnt november

ZORG DAT UW GORGEL ASSORTIMENT COMPLEET IS

knuffel € 18,99

boek € 14,99

prentenboek € 14,99

kleurboek € 4,99

© ANNE REITSMA
© RENATE REITLER

SUPERSPANNEND
EN MEGADIK

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels en het
geheim van de gletsjer
Melle en zijn familie logeren bij een oude vriend van
papa, die bioloog is in de Alpen. Midden in de nacht
wordt Melles zusje Limoni in paniek wakker. Waar is
haar rugzak? En nog belangrijker, waar is haar eigen
Gorgel, Belia?
Dat is het begin van een bloedstollend avontuur waarin

prijs € 17,50 formaat 17,3 x 24,6 cm
omvang 224 bladzijden omslag en illustraties in kleur Rick de Haas
isbn 978 90 258 7535 0 verschijnt november
www.jochemmyjer.nl www.degorgels.nl

nur 281/282

NAJAAR 2018

FICTIE 5-11 jaar gebonden

het spoor leidt naar de gletsjer die langzaam begint te
smelten nu het warmer wordt. Melle, Bobba en Limoni
maken kennis met murmeltieren, roofvogels, Berg
gorgels en Kotsbalgers. Ze worden geholpen door Katja,
die alles weet over de gevaren van de bergen…
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GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET G

prijs € 13,50
isbn 978 90 258 7653 1

w
Opnieu
ar
leverba

JONAS BOETS

Het geheim van de spooktram
Kaat en Lukas zien een brandende tram, bestuurd door
een spookachtige jongen. Hij eist kostbaarheden van
NAJAAR 2018
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FICTIE 8-10 JAAR gebonden

de mensen uit dorp. Iedereen is bang, maar Kaat en
Lukas vertrouwen het niet…

prijs € 13,50 formaat 15 x 22 cm omvang 112 blz.
omslagillustratie Saskia Halfmouw omslagontwerp Rob Galema
binnenwerkillustraties ivan en ilia nur 282 isbn 978 90 258 7599 2 verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book
jonasboets.blogspot.nl

GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GE
978 90 258 7545 9

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7451 3

€ 12,99

EERDER VERSCHENEN

€ 12,99

MIREILLE GEUS

Het geheim van de stilte
Mika is met haar ouders op vakantie, maar ze maken
alleen maar ruzie! Mika besluit mee te doen aan een

prijs € 13,50 formaat 15 x 22 cm omvang 112 blz.
omslagillustratie Saskia Halfmouw omslagontwerp Rob Galema
binnenwerkillustraties ivan en ilia nur 282 isbn 978 90 258 7606 7 verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book www.mireillegeus.nl

NAJAAR 2018

FICTIE 8-10 JAAR gebonden

wedstrijd paalzitten om haar ouders te dwingen
eindelijk eens te luisteren, naar elkaar én naar haar.
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PRACHTIG
VERTAALD DOOR
IMME DROS
Buitenlandse pers over Winterhuis Hotel
‘Intelligent en meeslepend…’

kirkus

‘Spannend debuut vol raadsels en magie.’

publishers weekly

‘Winterhuis Hotel is een boek dat vraagt om een heerlijke
leunstoel en warme sokken – een boek voor een lange, koude
avond.’
bookpage

‘Betoverend en hartverwarmend. Het perfecte boek om mee
in te sneeuwen!’
kids’ indie next great reads top 15 list

Tonke Dragt: ‘Voor het
eerst in heel lang dat ik
weer zo’n leuk boek heb
gelezen. Echtanders –
heel bijzonder –
origineel.’

Luxe editie,
rijk geïllustreerd,
met stofomslag
Boek 2 verschijnt
najaar 2019 (los te lezen)
Posters en boeken
leggers beschikbaar
Leesexemplaren
Advertenties
Eerste hoofdstuk
online

DISPLAY met 5 exemplaren
prijs € 87,50
isbn 978 90 258 7624 1
verschijnt november

BEN GUTERSON

VERTAALD DOOR IMME DROS

Winterhuis Hotel
Wij zijn drie weken met vakantie. Het huis is afgesloten.
In deze envelop zit een treinkaartje. Neem de trein naar
het Winterhuis Hotel.
Bij de achterdeur vindt Elizabeth dit briefje, met in een
plastic tas één set schone kleren en wat kleingeld.
Noodgedwongen vertrekt ze, in haar eentje. En dan

vindt ze een weelderig hotel, een familiegeheim, een
verboden boek vol raadsels, alles onder een sluier van
magie. Even lijkt het een paradijs, maar een paradijs
met een vloek, die misschien alleen Elizabeth kan opheffen. Áls ze op tijd dat ene boek vindt en de raadsels
weet op te lossen…

vertaling Imme Dros formaat 15 x 22 cm omvang 384 bladzijden nur 283
isbn 978 90 258 7607 4 verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book
www.benguterson.com

NAJAAR 2018

FICTIE 10+ gebonden met stofomslag prijs € 17,50 omslag en illustraties Chloe Bristol
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OOG IN OOG MET
JE GROOTSTE
ANGST…

Quin vloekt. ‘Wat is het donker…’
‘Waar moeten we heen?’ vraagt Neele.
‘De pijlen volgen,’ zegt Dylan.
Neele staat plotseling stil, waardoor ik bijna tegen haar aan bots. ‘Volgens mij
staat daar iemand…’
Ik tuur in het donker, maar behalve een rij bomen kan ik niets onderscheiden.
‘Natuurlijk staat er iemand.’ Martijn lacht. ‘Daar hebben we voor betaald.’
Ik hoor aan Neeles stem dat ze bang is. Ik snap wat ze voelt, ik zou zelf ook het
liefst omdraaien, maar tegelijkertijd ben ik nieuwsgierig naar wat ons te wachten
staat.
Een tweede pijl laat ons rechtdoor gaan. Het enige geluid komt van onze ademhaling en de krakende takken onder onze schoenen.
Waar zijn die acteurs nou? We zijn nu een flink eind bij de ingang vandaan. Als
we een muurtje passeren, weet ik zeker dat er iets zal gebeuren, maar het blijft
stil. Zijn we soms verkeerd gelopen?
‘Jongens,’ zeg ik. ‘Misschien moeten we…’
‘Goedenacht.’ Dan zie ik de magere man voor ons staan. Hij heeft wallen onder
zijn ogen en een spierwit gezicht. Zijn halflange, grijze haren zijn samengebonden in een staartje en hij draagt een smetteloos, driedelig pak. Het is een bizar
plaatje.
‘Wat een creep,’ fluistert Neele.
‘Wie van jullie is…’ Hij kijkt ons groepje rond. ‘Quin?’
Er valt een doodse stilte. Mijn hart gaat als een razende tekeer. Hoe kan het dat
deze man onze namen kent?
De deelnemersformulieren, natuurlijk…
De organisatie laat niet voor niets ruimte tussen de groepen zitten. Op die manier
weten de acteurs welke groepen er komen en wat hun grootste angsten zijn.
‘Ik ben Quin,’ hoor ik naast me. Als ik naar hem kijk, zie ik dat Quin glimlacht.
Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Het voelt alsof al mijn spieren verlamd zijn.
‘Ben je er klaar voor?’ De man maakt een uitnodigend gebaar met zijn hand, die
gehuld is in een witte handschoen.
‘Waarvoor, meneer?’
De man glimlacht. ‘Jouw dood.’

© STEFAN NEEVEN

€ 14,99
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978 90 258 7397 4

‘Bloedstollend
spannend!’

EERDER VERSCHENEN

De pers over
Escape Room:

Escape Room 3 maal
herdrukt binnen halfjaar
Escape Room
genomineerd voor de
Jonge Jury

MAREN STOFFELS

et
Cover m d
te
augmen
reality

Schrijfwedstrijd i.s.m.
MEIDENmagazine

Fright Night

Wat is je grootste angst? Ik weet het antwoord nu.
Een groepje vrienden geeft zich op voor een Fright
Night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze
worden geconfronteerd met hun grootste angsten. Wat
gebeurt er als die angsten veel te dichtbij komen? Een
van de jongeren zal de nacht niet overleven. En een van
hen is de moordenaar…

prijs € 14,99 formaat 14 x 21,5 cm omvang 240 bladzijden
omslagontwerp Caren Limpens
nur 284/285 isbn 978 90 258 7620 3
verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book marenstoffels.nl
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FICTIE 14+ paperback

Fright Nights (vernoemd naar de gelijknamige film van
Tim Holland uit 1985) zijn events waarbij bezoekers op
een spannende locatie de stuipen op het lijf wordt
gejaagd door zogenaamde ‘scare’-acteurs, vaak georganiseerd op Halloween. Net als in het veelgeprezen
Escape Room zoekt Maren Stoffels de dunne lijn op
tussen lekker griezelen en doodsbang zijn.
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Zeemeerminnen:
een nieuwe trend
Met sprankelende
illustraties van
Annet Schaap

HEERLIJK
ZEEMEERMINAVONTUUR

SABINE WISMAN & ANNET SCHAAP

Ik ben een zeemeermin
(maar dat is geheim)
Mare is een zeemeermin, maar dat mag niemand weten.
Zelfs mama weet het niet. Daarom kan het alleen ’s
nachts. Dan gaat Mare stiekem in bad en veranderen
NAJAAR 2018
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haar benen in een prachtige staart. Zo’n geheim hebben is niet gemakkelijk. Zeker niet als je met de klas
gaat zwemmen…

prijs € 12,99 omslag en illustraties Annet Schaap
omslagontwerp bij Barbara formaat 15 x 22 cm omvang 96 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7621 0 verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book

978 90 258 6976 2
€ 13,99

EERDER VERSCHENEN

Mooie nieuwe
samenwerking tussen
Dolf Verroen en
Charlotte Dematons

DOLF
VERROEN
90 JAAR
DOLF VERROEN & CHARLOTTE DEMATONS

Droomopa

Vannacht is mijn opa gestorven. Hij ligt aan zijn eigen
kant van het bed. Zijn ogen dicht, zijn handen gevouwen
boven het dekbed. Zijn mond lacht een beetje, alsof hij
het leuk vond om dood te gaan.
Hij ziet er niet erg dood uit, een beetje alsof hij slaapt.
En toch. Ik weet opeens wat ik echt zie: hij droomt niet
meer.
Thomas logeert bij opa en oma wanneer zijn opa
plotseling doodgaat. Zomaar, in zijn slaap. Thomas is

Eerder maakten Dolf Verroen en Charlotte Dematons
het veelgeprezen Kinderboekenweekgeschenk Oorlog
en vriendschap, waarin Dolf zijn herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog verwerkte. Nu sturen ze opnieuw
samen een kleinood de wereld in, een verstild verhaal
over een jongen die zijn opa moet missen.

prijs € 13,50 formaat 15 x 22 cm omvang 48 bladzijden
omslag en illustraties in kleur Charlotte Dematons boekverzorging Nanja Toebak
nur 282 isbn 978 90 258 7652 4 verschijnt november www.dolfverroen.nl
ook verkrijgbaar als e-book
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bang dat hij opa zal vergeten, zijn opa die altijd zulke
bijzondere dromen had…
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Een jaar van reizen, van vallen en opstaan, bezinning en
avontuur. Gap Year: voor wie op de drempel staat van de rest
van zijn leven. Of voor wie er alvast over wil lezen.

Ik heb altijd iets met ogen gehad. Of het nou een gave of een soort
instinctief onderbewustzijn was, als ik in iemands ogen keek, kwam
meteen een aantal woorden in me op. Ogen konden op die manier zowel
een waarschuwing betekenen (oneerlijk/gevaarlijk/egoïstisch) als een
uitnodiging om iemand beter te leren kennen (zorgzaam/geduldig/
open). Ogen vertelden me precies wat ik over iemand moest weten.
Behalve bij Eliaan. Toen zij op die ene dag naast me kwam zitten tijdens
Engels, ik herinner het me nog als de dag van gisteren, en ze me a ankeek
met haar ijsblauwe ogen, kwamen er paradoxen bij me binnen, tegenstellingen als warm en koud. Open en gesloten. Sociaal en teruggetrokken.
Vrolijk en onzeker.
Toen ik dit later vertelde, sloeg Eliaan diezelfde ogen neer. ‘Ik had er
eigenlijk niet over willen beginnen,’ begon ze, ‘maar ik heb soms dagen
dat ik me niet zo lekker voel. Niet mezelf. Of juist wel...’ Ze keek niet meer
zo zelfverzekerd. ‘Ik voel me dan geen Eli-aan, maar Eliuit. Maar toch ben
ik nog altijd liever soms die twee en vaak die tien, dan altijd maar die stabiele zeven,’ lichtte ze haar wisselende buien toe. ‘I do it my way, weet je.’
Een zinnetje dat ze vaak gebruikte. Ik knikte en ik dacht dat ik haar
begreep, maar misschien liet Eliaan zich nooit helemaal begrijpen.

SCHULDGEVOEL
REIST GEWOON
MET JE MEE

Iris Hermans (1982) is journalist
voor Metro. Net als haar hoofdpersoon woonde en studeerde
ze een tijdje in Barcelona. Voor
het schrijven van dit boek keerde
ze terug naar Barcelona om de
sfeer van toen weer op te roepen.

Ultieme coming of
age van Nederlandse
bodem
Jonge, veelbelovende
auteur
Persaandacht
Promotie via Metro

IRIS HERMANS

Gap Year – Festival
Lieve Eli,
Ik heb onze foto opgehangen. Je weet wel, die ene.
Met een tevreden grijns en grote ogen vol verwachting.
Het festival kon beginnen!
Na haar eindexamen gaat Agneta naar Barcelona om
Spaans te leren. En nog veel meer. Hoe je moet over

prijs € 14,99 formaat 14 x 21,3 cm omvang 176 bladzijden
nur 285/301 isbn 978 90 258 7610 4 omslag Deborah van der Schaaf
verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book
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leven in een huis vol maffe huisgenoten bijvoorbeeld.
Hoe verslavend latte macchiatto is. Maar vooral: dat
schuldgevoel gewoon met je meegaat. Waar je ook
naartoe gaat.
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Boektip voor leesclubs
Auteur beschikbaar
voor auteursbezoeken
en interviews

WAAROM
VERTELT HIJ
NIET DE HELE
WAARHEID?

‘In Soldaten huilen niet
heeft Rindert Kromhout al
zijn duivels ontbonden. De
tover van Charleston schudt
hij als linten van kleur uit
zijn schrijverspen.’
LEESFEEST

NAJAAR 2018
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‘We zijn de familie Mann,’ zei oom Heinrich, ‘en de nazi’s zullen een
kluif aan ons hebben.’
‘Zo is het,’ zei Erika.
Vader legde zijn sigaar in de asbak. ‘En nu,’ zei hij, ‘zullen jullie me
toch echt moeten verontschuldigen. Nee, nee, sta niet op, blijf zitten
zolang jullie willen en open vooral nog een fles van die voortref
felijke Bourgogne. Maar mijn lezers zullen het me niet vergeven als
ik morgenochtend niet om tien uur aan mijn schrijftafel zit. Mijn
nieuwe roman is aangekondigd voor dit najaar en ik weet niet of ik
hem op tijd af zal hebben. Ik heb ook volgende maand die
Wagnerlezing nog.’
Hij verliet de kamer. Oom Heinrich bleef nog, Klaus en Erika ook.
‘Het heeft geen zin te proberen hem tot een ander inzicht te brengen,’
zei Erika. ‘Als het om de politiek gaat, steekt hij zijn kop in het
zand.’
‘Ik weet het,’ zei oom Heinrich, ‘ik ken hem al mijn hele leven. Maar
tot op zekere hoogte kan ik het wel met hem eens zijn.’
‘Tot op welke hoogte?’ vroeg Klaus.
‘Jouw politieke stukken voor de kranten, Eissie, en Eri’s plannen
met haar cabaret. Als de nazi’s het hier echt voor het zeggen krijgen,
zullen ze jullie het leven onmogelijk maken.’
‘En dat zeg jij, de voorman van democratisch Duitsland,’ zei Erika.
‘Je bent het toch eens met wat we doen?’
‘Uiteraard ben ik het met jullie eens. Maar jullie zijn mijn kinderen
niet. Misschien zou ik, als ik jullie vader was en niets liever wilde
dan jullie beschermen, ook zeggen: “Wees toch voorzichtig.”’
‘Daar zou je dan wel een beetje laat mee zijn, oom Heinrich,’ zei
Erika, ‘en bovendien heb je ons zelf het verkeerde voorbeeld
gegeven met je politiek activisme.’
‘Wij weten wat we aan het doen zijn,’ zei Klaus, ‘en we zien wel
welke prijs we daarvoor moeten betalen.’

978 90 258 7137 6
€ 19,99

EERDER VERSCHENEN

‘Boeiende bildungsroman over Klaus’
volwassenheid en worsteling, tegen de
achtergrond van de eerste helft van de
20e eeuw. Als iemand overtuigend de
historische werkelijkheid kan verbeelden, is het Rindert Kromhout. Kundig
en behoedzaam balanceert hij op de
mistige grens tussen fictie en non-fictie.’
NRC HANDELSBLAD

‘Kromhout schetst een indrukwekkend
tijdsbeeld van de eerste decennia van
de twintigste eeuw.’
FRIESCH DAGBLAD

€ 17,99
978 90 258 6662 4
€ 17,99

Die Sammlung.
Maar… is zijn strijd tegen de nazi’s wel de enige reden
dat Klaus zo fanatiek probeert van dit tijdschrift een
succes te maken? Wil hij de held van Duitsland worden
of is er iets anders aan de hand? Waarom vertelt hij niet
aan iedereen de hele waarheid?

prijs € 18,99 formaat 14,2 x 21,3 cm
omvang 384 bladzijden omslagontwerp Nanja Toebak nur 301/285
isbn 978 90 258 7612 8 verschijnt november
www.rindertkromhout.nl

NAJAAR 2018

ROMAN 15+ paperback

978 90 258 6407 1

Voorjaar 1933. De nazi’s zijn aan de macht in Duitsland
en veranderen het land in hoog tempo in een dictatuur.
De oppositie wordt monddood gemaakt, opgesloten of
vlucht naar het buitenland.
De jonge schrijver Klaus Mann, fel criticus van Hitler,
gaat in vrijwillige ballingschap in Parijs en Amsterdam.
Daar begint hij het antifascistische literaire tijdschrift

€ 15,99

En ik was zijn held

978 90 258 7379 0

EERDER VERSCHENEN

RINDERT KROMHOUT
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978 90 258 7453 7
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

Kristallnacht 1938 – 2018
Martine Letterie houdt de
herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog
levend

MARTINE LETTERIE

Scherven in de nacht
9 november 1938. Radeloos staat Jacob tussen de
scherven van hun mooie winkel. Als hij naar buiten
loopt, ziet hij dat de hele straat bezaaid is met glas... In
deze nacht, die later de Kristallnacht zal worden
genoemd, zijn in heel Duitsland duizenden ruiten ingegooid bij Joodse winkeliers. Alleen maar omdat ze
Joods zijn.
NAJAAR 2018
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Jacob en zijn ouders proberen het vreselijke regime in
Duitsland te ontvluchten. Het lukt alleen Jacob om de
Nederlandse grens over te steken. Hij komt terecht in
Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork.
Jacob vraagt zich af of hij zijn ouders en zijn zusje ooit
nog terug zal zien...

FICTIE 11+ gebonden prijs € 15,99 formaat 14,5 x 22 cm omvang 144 bladzijden
omslagontwerp Nanja Toebak nur 283 isbn 978 90 258 7614 2 verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book
www.martineletterie.nl

Gebonden
978 90 258 7353 0

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7374 5

€ 19,99

EERDER VERSCHENEN

€ 29,99

Lievelingsboek van
Tonke Dragt in nieuwe
uitgave
De woeste planeet
Venus door de ogen van
Tonke Dragt
Bekroond met de
Nienke van Hichtumprijs 1971

TONKE DRAGT

Torenhoog en Mijlen breed
Waar wouden zijn als vuur zo heet, torenhoog en mijlen
breed… Deze versregels van R.L. Stevenson inspireerden Tonke Dragt tot het schrijven van een avontuur op
Venus. Torenhoog en Mijlen breed verscheen in 1969,
toen de eerste mens voet op de maan zette. Alle andere
planeten nog een mysterie. Nu zegt ze erover: ‘Het
boek is zo actueel. De hoofdpersoon gaat naar een
andere planeet om daar wouden te zien. Ik kwam net

prijs € 16,50 omslagontwerp Nathan Burton
formaat 14 x 21,5 cm omvang 248 bladzijden nur 283/284 isbn 978 90 258 7660 9
verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book
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uit Java toen ik dit boek bedacht. De Javaanse tijger
was al uitgestorven. Ook met de bossen ging het slecht.
In de woeste natuur van Indië zag ik dat veel beter aankomen. Aanvankelijk ging ik schrijven als waarschuwing.
Het begon met de wouden, gaandeweg werd het echter
een verhaal over gedachtelezen. Het boek groeide
terwijl ik schreef. Zo weet je nooit waar je aan begint.’

33

978 90 258 7224 3

978 90 258 7140 6
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978 90 258 7305 9

978 90 258 7304 2

978 90 258 7455 1

978 90 258 7385 1

LUISTERBOEKEN
978 90 258 7623 4

978 90 258 7339 4

NIEUW
€ 13,99

PAUL VAN LOON

NAJAAR 2018
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€ 13,99

De Griezelbus 6

De Griezelbus naar uw boekhandel?
www.fablefactory.nl

‘Je bent een mislukkeling, Onnoval,’ zegt Ferluci, de
heerser van de Andere Werkelijkheid. ‘Een levensgrote
mislukkeling. Na al die jaren heb je nog geen enkele
kinderziel gestolen met je griezelverhalen. De kinderen
zijn je steeds te slim af. Als je me niet spoedig zes
zieltjes brengt, dan zal ik...’

Op een nacht verschijnt een eng gezicht op het beeldscherm van een groep chatvrienden. Mick hoort op zijn
kamer een vreemde stem in het donker. Wie is de man
met de wormenkop, die uit computers tevoorschijn
kruipt?

FICTIE 10+ gebonden

prijs € 14,99 formaat 15 x 22 cm omvang 176 bladzijden
omslagillustratie en logo Ien van Laanen vormgeving en binnenwerkillustraties Caren Limpens nur 283 isbn 978 90 258 7592 3 verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book
www.paulvanloon.nl
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GRIEZE LBEELD EN

Langzaamaan begint
Louisa een verband te
ontdekken tussen
de droombeelden. Ze
vermoedt dat er in
het verleden iets
vreselijks is gebeurd.
Maar juist als ze op
het punt staat de
puzzel op te lossen, krijgt
ze ruzie met Alex, haar
enige vriend
in deze vreemde omgeving...

PAUL

GRIEZ EL HANDBOEK

Bij display gratis set
boekenleggers

VAN LOON

HET

Niks fantasie, dacht Louisa.
Er gebeuren hier vreemde
dingen en er zijn
maar twee verklaringen
mogelijk:
óf ik ben gek, óf het spookt
hier.

Louisa wordt drie maanden
uit logeren gestuurd bij
haar oom
en tante, die in een oud,
statig landhuis wonen.
Zodra Louisa
aankomt, gebeuren er
vreemde dingen: Louisa
krijgt, gewoon
overdag, griezelige droombeelden
van mensen die ze niet
kent
en beelden van gebeurtenissen.
Steeds meer en steeds
heftiger.
En haar oom en tante
lijken ook niet zo blij met
haar komst.
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PAUL VAN LOON

De familie R.I.P.

Nooit de buren bijten!
De familie Rip wordt een beetje raar gevonden in de
buurt. Jimi houdt van gitaargeweld bij volle maan. Lea
kan dwars door muren zweven en moeder begraaft zich
graag in de tuin. Toch doen ze hun best geen overlast
te veroorzaken. ‘Lief zijn voor
de buren!’ zeggen de Rips
steeds tegen elkaar. Want ze
willen nou weleens lang in
hetzelfde huis blijven wonen.
Maar hoe ze ook hun best
doen, buurman Knieper
vertrouwt het niet. RIP ROT
OP, denkt hij. Hij heeft geen
idee wat hem te wachten
staat…

prijs € 139,90
isbn 978 90 258 7642 5
verschijnt november

PAUL VAN LOON

Griezelbeelden
Zodra Louisa aankomt bij haar oom en tante gebeuren
er vreemde dingen: Louisa krijgt, gewoon overdag,
griezelige droombeelden van mensen die ze niet kent.
Steeds meer en steeds heftiger. En oom en tante lijken
ook niet zo blij met haar
komst. Langzaamaan begint
Louisa een verband te ontdekken tussen de droombeelden. Maar juist als ze op het
punt staat de puzzel op te lossen, krijgt ze ruzie met Alex,
de enige persoon die ze kan
vertrouwen...
griezelbeelden

formaat 15 x 22 cm
omvang 176 bladzijden nur 283 verschijnt november
DE FAMILIE R.I.P. omslagillustratie Silvie Buenen binnenwerkillustraties Hugo van Look
GRIEZELBEELDEN omslagillustratie Caren Limpens binnenwerkillustraties Camila Fialkowski
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl
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de familie r.i.p.
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Jubileumeditie: al 25
jaar een bestseller!
Een van de
allerleukste boeken
om (voor) te lezen

€ 12,99

PAUL VAN LOON

978 90 258 7533 6

EERDER VERSCHENEN

,
€ 10

‘Geslaagd humoristisch,
verhaal, waarin van
ongeïnteresseerde
volwassenen niets overblijft’
NBD BIBLION

KLASSIEKER
IN EEN
NIEUW JASJE

Weg met die krokodil!
Bregje wordt wakker van een krakend geluid. Naast
haar op het kussen ligt een lief babykrokodilletje in
een gebarsten ei. Niet te geloven! Bregje heeft een
krokodillenei uitgebroed – alleen door het keihard te
WILLEN.
Het is gelukt! Uit het ei is een babykrokodil gekropen.
NAJAAR 2018
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En dat is een leuker huisdier dan die stomme goudvis
die Bregje voor haar verjaardag heeft gekregen. Maar
een kleine krokodil wordt groot. Wat moet je ermee
doen als je ouders niet van huisdieren houden? Als je
vader bovendien een schoenwinkel heeft en dol is op
krokodillenleer? Gelukkig is oma er ook nog…

prijs € 10,- formaat 15 x 22 cm omvang 104 bladzijden
illustraties Hugo van Look omslagontwerp Caren Limpens nur 282
isbn 978 90 258 7632 6 verschijnt oktober ook verkrijgbaar als e-book
www.paulvanloon.nl
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