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N ie u w s
Dromen van succes volop in de publiciteit!

Waar droomde Tom Dumoulin van als kind? En
wanneer
ontdekte Dafne Schippers haar talent? Dromen van
succes
van Barbara Barend en Marlies van Cleeff kreeg
erg veel
aandacht van de pers. Bij interviews voor o.a. De
Telegraaf,
Radio 2 en RTL Boulevard vertelden de schrijfsters
dat het
boek over meer gaat dan alleen talent en doorzetti
ngsvermogen. Het zijn lichtvoetige, persoonlijke en
leerzame
verhalen over (de jeugd van) 25 topsporters.

Dog Man-tekenwedstrijd

Deze zomer ontvingen we honderden inzendingen
voor onze Dog Man-tekenwedstrijd. Veel kinderen
deden mee met hun klas, waar Dog Man met veel
plezier gelezen wordt.

Oplage 3 miljoen!

In Amerika, Engeland en Australië is net Dog Man – Lord of
the Fleas verschenen, deel 5 in de serie. De startoplage van
het Engelstalige boek? Een ongelooflijke 3 miljoen boeken!
In Nederland wordt deel 3, Dog Man en de gekloonde kat,
verwacht in juni 2019. Nog even geduld dus...
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Graphic novel over
het rommeligste team ooit

* Nationale Buitenspeeldag
* Samenwerking voetbalmedia

* Boekenlegger
* Voorpublicatie in STOER magazine
* Auteur en tekenaar
op bezoek? Mail naar:
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14,5 x 21 cm
OMVANG ca. 176 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 9330 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

Chaos United

GERARD VAN GEMERT & RUDI JONKER
Humoristische graphic novel over
het rommeligste team dat je je kunt
bedenken.

paar problemen. 1: Hij heeft geen voetbaltalent. 2: Er groeit geen gras in Donkersloot. En 3: Alles wat Milan bedenkt, loopt
anders dan hij dacht…

Aan de rand van een grote stad, in de
achterstandswijk Donkersloot, zijn Milan
en zijn vrienden elke dag buiten aan het
voetballen. Ze wonen in dezelfde flat en
hebben een eigen stukje grond als veld
geclaimd. Met zelfgetimmerde doelen en
een heus clubhuis.

Gerard van Gemert is een veelgelezen
schrijver in binnen- en buitenland. Bekend
van De voetbalgoden, Kief de goaltjesdief en de
Wereld Voetbal Atlas.
Rudi Jonker is illustrator en vormgever.
Hij tekende eerder strips over o.a. Johan
Cruijff en illustreerde de nieuwe boekenserie over de Kameleon.

Aanvoerder Milan heeft grote plannen met
het team, zoals hij grote plannen heeft met
alles wat hij bedenkt. Er zijn alleen een
5

Wat doe je als een bouwpakket zichzelf afbouwt…?
Fragment uit: Robonerds

DE STEM VAN DE
ROBOT IS PRECIES
ZOALS JE DIE ZOU
VERWACHTEN.
Hij spreekt elke lettergeep apart uit.
De klemtoon ligt de hele tijd verkeerd.
Hij klinkt leeg en emotieloos.
En voor, na en tussen de woorden zit niks. Geen
in- of uitademing door de neus of de mond.
Alleen maar kille, griezelige stilte.
Toch ben ik het helemaal eens met Kevins reactie:
– ‘Cool.’
Want dit is zeker weten cool.
Dit is supercool.
Het is waarschijnlijk het coolste dat mij ooit is
overkomen in mijn hele twaalfjarige, niet-dat-jezegt-geweldige-maar-toch-ook-niet-zo-slechteleven.
Ik zet nog een stap in de richting van de robot.
– ‘Ik heet Marc.’
– ‘Ik HEET Rooob.’
– ‘Rob?’ vraagt Kevin
– ‘Ròòòb,’ zegt de robot.
– ‘Rob?’ probeer ik.
– ‘Ja dat IS mijn…’
– ‘Je…’ zegt Kevin.
– ‘Mijn NAAM,’ zegt de robot.
– ‘O, nou, …’ begin ik.

Maar wat zeg je tegen een robot die zichzelf net
heeft afgebouwd in je huiskamer, terwijl jij je niet
al te slimme hond probeerde te redden voordat-ie
iets stoms kon doen?
Dit is wat me te binnen schiet:
– ‘Dat was best wel cool, hè? Dat je jezelf, zeg
maar... zeg maar gewoon hebt afgebouwd toen
we weg waren.’
– ‘PRRRRRoviand.’
Ik kijk Kevin aan.
Hij snapt het ook niet.
– ‘Sorry?’ zegt Kevin tegen de robot.
– ‘GEEF alstublieft PRRRRRRoviand.’
– ‘Hij bedoelt proviand, denk ik,’ zeg ik tegen
Kevin.
– ‘PRRRRRoviand.’
– ‘Oké,’ zegt Kevin. ‘Maar wat is proviand ook
alweer?
– ‘Dat is hetzelfde als eten,’ leg ik uit.
Kevin knikt. Dan vraagt hij aan de robot:
– ‘Wat voor proviand wil je?’
– ‘ALLE PRRRRRoviand van loKAATSIE tweeNEGEN-drie-NEGEN-twee-twee-twee-twee…’
– ‘Hmm…’
– ‘Twee…’
– ‘Eh…’
– ‘Twee-twee-negen.’
Kevin en ik kijken elkaar aan.
– ‘Misschien betekent dat dat hij héél erge
honger heeft, of zo,’ opper ik.
– ‘Goed dan,’ zegt Kevin. ‘Laten we dit ding te
eten geven!’
VERTALING: Anne Douqué

(o.a. Niek de Groot en De loserlijst)

Prijs €14,50 | Verschijnt april 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21 cm
OMVANG 192 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 935 4
NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

‘Een onstuimige
mix van maffe
humor en nerd-pride
in dit levendige
geestige avontuur.’

– Kirkus Reviews

Robonerds

JARRETT LERNER

GEÏLLUSTREERD DOOR
KEES DE BOER

Als Marc een mysterieus robotbouwpakket krijgt, wil hij er
gelijk mee aan de slag. Cool! Maar
het wordt vreemd als de robot zichzelf halverwege gaat afbouwen.
Wat?!

onder controle kan houden, laat staan
geheimhouden.
Spannend, supersnel en erg grappig.

* Zeer succesvol op
Amerikaanse scholen,
deel 2 is aangekondigd

De robot heet ROOOB. Hij eet meer dan
Marc kan aanvullen. En als hij een scheet
laat, schiet die dwars door de muur. Al snel
weet Marc niet meer hoe hij deze robot

* Aantrekkelijk onderwerp
voor jongens
7

* Samenwerking Kidsweek

Hilarisch en…
huisdierig

Display met 6
exemplaren PRIJS €59,94
ISBN 978 94 9289 943 9

Prijs €9,99 | Verschijnt mei 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 15,3 x 19 cm
OMVANG 240 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 94 9289 932 3 | NUR 210
PAPERBACK

Een haai als huisdier?!
JAMES CAMPBELL & ROB JONES

Of je nou gek bent op huisdieren of
gewoon graag zo hard lacht dat je
huilend op de vloer ligt – DIT is het
perfecte boek voor jou!

* Meer dan 500 grappige
illustraties
* Samenwerking met
National Geographic Junior
* Boekenlegger
* Display

Wist je dat katten bang zijn voor komkommers? Of dat er in Zweden een springsport
bestaat voor konijnen? Lees over hamsters
die vier op een rij spelen, ninja-katten,
honden op de maan en een dichter met een
huisbeer.

H OE

WO
S O CIR D IK
A LE R

Een haai als huisdier?! is een hilarisch boek
vol echte en minder echte weetjes. Heerlijk
absurd en lekker flauw, met supergrappige
tekeningen.
9

Laat draken door je
kamer vliegen

Prijs €14,99 | Verschijnt februari 2019

| FULL COLOUR
FORMAAT 26,2 x 22,8 cm | OMVANG 32 pagina's | NON-FICTIE
LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 938 5 | NUR 210
GEBONDEN MET PADDING + GRATIS APP

NOT FINAL ART
Hoe tem je een

DRAAK 3

* Hoe tem je een draak 3

gaat eind januari 2019
in première

* Hoe tem je een draak 1 en 2
werden allebei genomineerd
voor een Oscar voor beste
animatie

Deze film- en televisiereeks is een
van de meest succesvolle producties
van DreamWorks. Met dit officiële
boek bij de nieuwe film komen de
draken letterlijk los van het papier!

* Weggeefactie bioscoopkaarten
voor de boekhandel

Leer alle draken en Drakenvliegers kennen
via karakterbeschrijvingen, weetjes en
statistieken. Als je de pagina’s scant met
de bijbehorende app, wordt het nog leuker:
laat Tandloos en andere bekende draken
door je kamer vliegen! Kun jij deze indrukwekkende beesten temmen? Laat zien wat
je kunt, stuur actiefoto’s naar al je vrienden
en word een echte Drakenvlieger.

* Advertenties in print
en online
* Boek met gratis Augmented
Reality-app
* Themapagina over Augmented
Reality op www.kinderboeken.nl
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2019: vijftig jaar maanlanding

Prijs €16,50 | Verschijnt maart 2019

| FULL COLOUR
FORMAAT 21,6 x 28 cm | OMVANG 96 pagina’s | NON-FICTIE
LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 934 7 | NUR 225
GEBONDEN, GROOT FORMAAT + GRATIS APP

Ruimterace Van de eerste

maanlanding tot de missies naar Mars
In 2019 is het vijftig jaar geleden dat
de eerste maanlanding met Apollo 11
plaatsvond…
In de jaren vijftig en zestig waren Amerika
en de Sovjet-Unie verwikkeld in een heftige
strijd: welk land zou als eerste een mens
naar de maan sturen? In dit boek lees je
alles over deze ruimterace, en wat er
daarna gebeurde: van de eerste raket tot
de (Mars)missies van vandaag en morgen.
Scan de pagina’s en laat gedetailleerde
3D-afbeeldingen van ruimtevaartuigen
verschijnen. En verander de foto’s in het
boek in bewegende video’s! Zo kun je o.a.
echte beelden van NASA bekijken.

* Samenwerking Quest
* Samenwerking Zo Zit Dat

* Mailing naar leerkrachten
* Boek met Augmented
Reality-app
* Themapagina
Augmented Reality op
www.kinderboeken.nl
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Wombat’s
Lucky Dollar
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Wombat’s phone was nearly out of cred
it
so he went to the mobile phone shop
.
He had never needed to get credit befo
re.
He had no one much to phone.
Except Fox.
Only Fox always had
his phone turned off
to save the battery.

‘How much do
you want to pay?’ he asked.

‘Do I have to pay?’ said Wombat.

‘Of course you have to pay!’
‘But I don’t have anything to pay with
,’
said Wombat.

‘I would like some
more phone credit,’
said Wombat.
The man behind the counter gave
Wombat a long hard stare. He snorted.
2

‘No money!
No credit!’

3

... de nieuwe Terry Denton!
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Croc, Fox and Wom
bat finally caught up
with the Five Mon
keys at the playgrou
nd.
They were standing
on the fort.
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Fox flew up
into a very
tall tree.
He flew right up
to the top branches
,
then fell back
down
through the tree.

‘Give Fox’s ball ba
ck,’ said Wombat.
‘No way,’ said the
Five Monkeys.
Fox stood on the se
esaw
near the fort.
‘Give me back my
ball, or else!’ he cr
ied.
‘Or else what?’ sai
d the Five Monkeys
.
Fox didn’t have an
answer.
The Five Monkeys
laughed at Fox. Th
en
they jumped off th
e
fort onto the othe
r
end of the seesaw.
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‘Watch out!’
squawked a bird
in a nest.
‘I can’t stop!’
cr ied Fox.
He crashed
through the bird’s
nest, destroying
it entirely.
Three baby
birds tumbled
06
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up her phone.
The bird closed
’ she said.
‘That sounds fair,
51

Display met 6
exemplaren PRIJS €63,-

WOMBAT
&VOS

ISBN 978 94 9289 944 6

------ door ------

Terry Denton

AVONTUREN
in de STAD

/

r
hange
d
n
o
f
Pla
der
staan

WOMBAT & VOS
Avonturen in de stad

TERRY DENTON

VERTAALD DOOR
TJIBBE VELDKAMP

Terry Denton is behalve een wereldberoemde tekenaar ook een geweldige
verhalenverteller. Hij vertelt en tekent
geestig en vlot over de belevenissen
van Wombat & Vos en hun vrienden.
Het boek is tegelijk scherp en goedmoedig, met losse hand getekend en
met veel droge humor verteld.

* Plafondhanger/ staander
* Display
* Vooruitexemplaren op de beurs
* Posters voor in de boekhandel
* Boektrailer
* Advertenties in print en online

Wombat & Vos – Avonturen in de stad is het
eerste deel in een serie van drie boeken
over deze twee vrienden. Een gegarandeerde hit bij kinderen van 7 tot 9 jaar!
Terry Denton is een schrijver en illustrator
uit Australië. Hij is het meest bekend van
de boeken die hij samen met Andy Griffiths
maakte. Hij publiceert sinds 1984 en
tekende al tijdens zijn studie cartoons
voor de universiteitskrant.

* PR-campagne
* Samenwerking Kidsweek
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Dit is Terry

Van de maker van de
Waanzinnige boomhut-serie!

Prijs €10,50 | Verschijnt februari 2019
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD

| FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 128 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9289 939 2
NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK

Kijk uit voor
deze superstofzuiger…

Prijs €14,50| Verschijnt februari 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14,5 x 20,6 cm
OMVANG 208 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 937 8
NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

‘Heerlijk lichtvoetig geschreven, zeer onderhoudend. Grote klasse!’

– NDR Radio.

‘Een lofzang op de fantasie en de kracht van het vertellen én een turbulent avontuur.
Gegarandeerd plezier voor iedereen.’

– Stuttgarter Nachrichten

‘De schrijver heeft een volledig waanzinnig verhaal bedacht.
Maar het wordt zó overtuigend verteld dat niet alleen de rector begint te twijfelen…
Wat een leesplezier! Het laat zien wat verhalen kunnen doen:
mensen in een nieuwe wereld toelaten en hen gelukkig maken.
Zelfs de altijd chagrijnige rector.’

– DIE ZEIT

De RATS-FLATS-X-WEG
SALAH NAOURA
Rector Grauw heeft een hekel aan
kinderen. En hij haat smoesjes over
te laat zijn of huiswerk dat niet af is.
De ergste smoesjesverteller is wel Laura.
Zij beweert dat ze een hele dag niet op
school was door de Rats-Flats-X-Weg: een
megasterke stofzuiger, die alles opzuigt,
zelfs de struiken en planten uit de tuin…
Grauw gelooft hier niks van en is vast van
plan om Laura’s kletsverhaal als een ballon
lek te prikken. Hij verhoort haar dagelijks
tijdens de lunchpauze. Maar het verhaal
over deze stofzuiger wordt steeds maar
vreemder en spannender. Het kan toch niet
waar zijn? Of toch…

* PR-campagne
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Het leven is oneerlijk…

DAANS WERELD 2
Pas op: kan irriteren
JONATHAN MERES

Deel twee in deze serie over Daan,
die altijd pech lijkt te hebben…
Dit keer wordt hij wakker uit een droom
waarin hij in een supermarkt staat, zonder
kleren aan. Wordt het leven ooit minder
oneerlijk voor Daan?!

* Voor fans van Tom Groot en
Het leven van een Loser
* Meer dan 100 illustraties
* Humoristisch én met de
nodige levenslessen
* PR-campagne
* POS op maat? Mail naar:
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Prijs €14,99
Verschijnt maart 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 14 x 21,5 cm| OMVANG 304 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 936 1| NUR 283
Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

OOK IN DEZE SERIE:
ISBN 978 94 9289 912 5
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Vol bruisende ideeën!

Het vette vieze
proefjesboek

KRIS HIRSCHMANN

De wetenschap is niet droog en saai.
Dit boek staat vol bruisende ideeën
en vieze, vette experimenten! Kijk
wat er gebeurt als je slijm in de
koelkast zet, leer hoe je de schaal van
een ei haalt zonder het te breken en
verander een citroen in een vulkaan…
In Het vette vieze proefjesboek vind je talloze
experimenten, wetenschappelijke feiten,
kleurrijke foto’s en grappige tekeningen.
Voor iedereen die niet bang is om vieze
handen te krijgen of iets smerigs te ruiken.
Geestig en écht leerzaam.

Prijs €12,99
Verschijnt april 2019

* Gebonden boek met Spot UV
* Mailing naar leerkrachten

| FULL COLOUR
FORMAAT 19,5 x 25 cm | OMVANG 64 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 941 5 | NUR 228
GEBONDEN

* Samenwerking Nemo

21

Heeft u deze fraaie
sportboeken al? Condor
heeft een mooie
backlist:

Wereld Voetbal Atlas
(uitgebreide editie)
ISBN

978 90 6797 946 7

Gerard van Gemert
& Job van Gelder
€19,99

Dromen van succes
ISBN

978 94 9289 9033

Barbara Barend &
Marlies van Cleeff
€15,99

AJAX
Het ultieme fanboek

F2
Voetbalacademie

Yoeri van den Busken
€14,99

€16,99

ISBN

978 94 9289 910 1

ISBN

978 90 6797 944 3

En vergeet ook deze
kassakoopjes niet:
10.000
verkocht

Alles over
voetbal van A tot Z
ISBN

978 90 6797 902 3

Stef de Bont
€6,99

Alles over
hockey van A tot Z
ISBN

978 90 6797 919 1

Barbara Scholten
€6,99

De allerleukste
sportmoppen

ISBN

978 90 6797 917 7

Raymond Krul &
Vincent Weggemans
€6,99

Verschijningskalender
Januari

April

Februari

Mei

* De meest bizarre dingen op aarde
* Mijn gekke uitvindingen schetsboek
* Wombat en Vos – Avonturen in de stad
* Hoe tem je een draak 3
* De Rats-Flats-X-Wegg

Maart

* Ruimterace
* Daans wereld – Pas op: kan irriteren

* Het vette vieze proefjesboek
* Robonerds
* Chaos United
* Een haai als huisdier?!
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