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Nieuws

3x Kinderjury!

Uitgeverij Condor is er trots op dat er in haar eerste jaar al drie titels
geselecteerd zijn voor de Kinderjury. Het selectiecomité zette
Dromen van succes, Storm en de uitvinding van het voetbal én Dog Man gaat los!
op de leeslijst. We zijn heel benieuwd naar het vervolg.

Georgina Verbaan juicht voor
Een haai als huisdier?!

Georgina Verbaan is behalve actrice ook schrijfster en
laat zich zowel in de krant als in haar boeken horen als
een oorspronkelijke stem. Zij staat bekend om haar
liefde voor dieren en haar geestigheid. Niet verrassend
dus dat zij over Een haai als huisdier?! zegt: ‘Als je wil
lachen met dieren, lees dan dit boek (kan wel gebeuren
dat je per ongeluk iets leert over Shakespeare of zo).’

Hier is... Hilda!

Dit najaar presenteren we een nieuwe, prachtige boekenserie:
HILDA. Hilda is avonturier, ontdekkingsreiziger, tekenaar en
vriend van elk wezen in de vallei waar ze woont. Nou ja...
bijna elk wezen. Duik in een sprookjesachtige wereld vol elven
en trollen, alles in een Scandinavische sfeer.
Nu ook te zien als succesvolle
animatieserie op Netflix –
het tweede seizoen is
aangekondigd voor 2020.
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In de sfeer van Roald Dahl
Fragment uit:
Alice en het bacteriemysterie

Hoofdstuk 1

Brandnetelstraat nummer 9
Meneer en mevrouw Dent waren het soort
ouders dat niet zo van kinderen hield.
‘Het zijn van die groezelige kleine mormels
die voortdurend in hun vieze neus peuteren en
bacteriën en vuiligheid verspreiden,’ beweerde
mevrouw Dent die morgen.
Ze hing vervaarlijk uit het keukenraam, stak
haar beste lange grijper naar buiten en plukte
vakkundig de krant uit de brievenbus bij het hek.
Mevrouw Dent ging nooit naar buiten; niet als
het aan haar lag.
‘Het is jammer dat er niet meer van zulke
geweldige ouders zijn als wij, altijd druk met
de strijd tegen vuil en ziekte,’ ging ze tevreden
verder terwijl ze een fles ontsmettingsmiddel
schudde tot het schuimde. De krant was al snel
doorweekt en mevrouw Dent stopte hem in de
oven om te roosteren.
Alice stikte bijna in die woorden en de warme
dampen.
Alice zat heel stil aan de keukentafel van
Brandnetelstraat nummer 9 en deed alsof ze
onzichtbaar was. Daar was ze goed in; soms ver
gaten haar ouders urenlang dat zij er ook
nog was.

Maar dat was niet vol te houden, niet vandaag.
Alice zou al gauw ontdekken dat ze in de grootst
mogelijke problemen zat.
Allemaal omdat ze verkouden was.
Als ik nies, ben ik er geweest! dacht ze in paniek.
Ze kneep haar neus dicht en werkte met moeite
haar te hard gekookte ei naar binnen werkte.
Misschien merken ze het niet, troostte ze zichzelf.
Maar dat leek onwaarschijnlijk, vooral omdat ze
steeds onder tafel moest duiken om haar neus af
te vegen.
‘Manieren!’ blafte meneer Dent. Mevrouw
Dent haalde de schoongemaakte krant uit de
oven en gaf hem aan haar man.
‘Sorry,’ mompelde Alice en probeerde een
hoest tegen te houden. Ze had nooit kunnen
raden dat dit de eerste tekenen waren van de
vreemde en ongelooflijke dingen die gingen
gebeuren en die haar wereld zouden veranderen.
VERTALING: Hanneke Majoor
OORSPRONKELIJKE TITEL:

Alice Dent and the

Incredible Germs

Prijs €14,99 | Verschijnt september 2019

| ZWART-WIT | FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 256 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 957 6
NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

‘Een briljant origineel
verhaal over vriendschap
en avontuur.’
BookTrust's
Great Books Guide

Alice en het
bacteriemysterie
GWEN LOWE

De ouders van Alice zijn extreem
netjes en als de dood voor bacteriën.
Ze gaan het liefst niet naar buiten en
de krant wordt eerst gedesinfecteerd
voordat hij wordt gelezen.

* Geestig, meeslepend en
onvergetelijk
* Van uitgeverij Chicken
House, de ontdekker van
Harry Potter

Als Alice verkouden dreigt te worden,
wordt ze meteen in haar kamer opgesloten
en bellen haar ouders de Minister voor
Alles Perfect Netjes om haar te laten
ophalen. Maar Alice ontsnapt en een
spannend en hilarisch avontuur begint...

* Verschijnt ook in Duitsland
en Italië
* Samenwerking met Kidsweek
5

Hamstersaurus Rex beleeft
zijn tweede avontuur!

Omslag
in fluor
groen

Prijs €14,99 | Verschijnt september 2019
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Hamsteraurus Rex vs.
Knaagdier Kong TOM O'DONNELL
Sam en zijn supersterke minivriend
HAMSTERSAURUS REX ontdekken
een angstaanjagend eekhoorn
monster in de bossen achter de
school. Maar niemand gelooft dat
deze KNAAGDIER KONG echt is…

* Vertaald door Hanneke
Majoor (Het leven van een
loser)
* Poster naar basisscholen
* POS-materiaal op maat

Als het beest met zijn reuzenstaart door
de school banjert en zo het scheikunde
lokaal vernielt, krijgt Hammie Rex de
schuld. De directeur wil de gemuteerde
schoolhamster wegsturen naar een asiel.
Kan Sam bewijzen dat de eekhoorn het
echte gevaar is?

OOK IN DEZE SERIE:
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Hamstersaurus Rex
ISBN 978 94 9289 916 3

Spelen met Momo
Kan jij deze lieve hond vinden?

Find Momo

125

momo_INTERIOR_10-16.indd 125

_INTERIOR_10-16.indd 138

momo_INTERIOR_10-16.indd 69

10/16/13 1:14 PM

10/16/13 1:12 PM

Andrew en
n
Momo zijn ee
p
fenomeen o
Instagram!

Find Momo

69

Prijs €12,50 | Verschijnt augustus 2019
momo_INTERIOR_10-16.indd 4

| FULL COLOUR | FORMAAT 19,3 x 20,3 cm
OMVANG 144 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 4+
ISBN 978 94 9289 955 2 | NUR 270
10/16/13 1:09 PM

PAPERBACK MET FLAPPEN

10/16/13

Internationaal
succes:
zoekboek voor
iedereen van
3 tot 99 jaar

ZOEK MOMO
ANDREW KNAPP

Zoek Momo in meer dan 100
prachtige kleurenfoto’s. Dat is
minder makkelijk dan het lijkt…

* Meer dan 65.000 exemplaren
verkocht in Amerika en
Engeland
* Al vier Engelstalige delen
verschenen
* Mooi vierkant formaat
* Samenwerking diverse
tijdschriften
* www.instagram.com/
andrewknapp
* Rechten verkocht aan 9
landen, o.a. Japan, Duitsland
en Brazilië

In dit heerlijk originele zoekboek voor kleine
(en grotere) kinderen draait alles om de hond
Momo. Deze vrolijke viervoeter reist door
Amerika met zijn baasje, fotograaf Andrew
Knapp.
Andrew zet Momo op de meest verrassende
plekken op de foto. Daarbij laat hij de hond
telkens ‘plaatsnemen’, om dan zelf langzaam
achteruit te lopen en scherp te stellen. Het
resultaat? Schitterende beelden, komische
situaties en urenlang zoek- en kijkplezier!
9
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Hang Son
Doong

VIETNAM

LOCATION: southeast Asia along the South China Sea
CULTURE: Tet, or New Year’s, the country's biggest celebration,

occurs in January or February.

Ho Thuy Tien

FOOD: pho, a comforting soup with rice noodles, meat,

and herbs
OBSCURE FACT: Vietnamese people have a long tradition of water
puppetry—puppet shows that take place on water.

Incredible Caves
Hang Son Doong
Phong Nha-Ke Bang, Quang Bình Province
N 17.5431 E 106.1448

Welcome to the world’s largest cave. Its biggest chamber
is more than 3 miles (4.8 km) long. Its ceiling is higher
than the Great Pyramid of Giza, and you could fly a 747
airplane through it.
The cave of Hang Son Doong sits inside a lush
preserve called Phong Nha-Ke Bang National Park.
The forest is full of deep mysteries. Underground rivers,
including one of the world’s longest, bubble in the
shadows. Scientists are still finding new species here.
One large mammal, the gazelle-like saola, or “Asian
unicorn,” hid from discovery until 1992. And Hang Son
Doong itself remained hidden until 1991, when a local
farmer ducked inside during a rainstorm—and was
shocked to find that his shelter was a little bigger than
he’d expected.
(Psst: Locals recently claimed to have discovered an
even larger cave, but they’re keeping its location a secret.
For now, Hang Son Doong is the biggest cave you can visit.)

Pak je
rugtas en
verrekijker
en reis de
hele wereld
rond!

Prijs €20,99 | Verschijnt juli 2019
GEBONDEN | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD

22,6 x 30 cm | OMVANG 112 pagina's | NON-FICTIE
LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 947 7 | NUR 232
FORMAAT

Atlas Obscura

voor de jonge ontdekkingsreiziger
Deze Atlas Obscura is een ware
ontdekkingsreis: ga kriskras de
wereld over en bezoek de meest
bijzondere plekken op aarde.

* Zeer originele manier om

de wereld te ontdekken

* Volwassen editie in Amerika:

Dit fraaie boek heeft een indeling op
thema: ben je in een gezonken stad in
Brazilië beland, dan is de volgende pagina
een andere gezonken stad in Egypte. En
ben je bij een vuurfestival in Schotland,
dan reis je op de volgende bladzijde naar
het Griekse eiland Chios, waar twee kerken
met Pasen tienduizenden raketten afvuren.

600.000 verkochte exx.

* Bevat de coördinaten per

plek, om op te zoeken met
Google Maps

* Samenwerking National

Geographic Junior

Vol prachtige, bladvullende illustraties en
waanzinnige wetenswaardigheden.
11

Deel 3 in deze
bestsellerserie
Display met 6
exemplaren PRIJS €89,94
ISBN 978 94 9289 965 1

* Actie juni t/m aug:
Dog Man 1 voor € 10,* Advertenties in Donald Duck
en andere media
* Boekbesprekingspakket
* Samenwerking met Kidsweek
* Poster voor de boekhandel
* BO-mailing

171

Prijs €14,99 | Verschijnt juni 2019
GEBONDEN | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD

| FORMAAT 14 x 21 cm
OMVANG 256 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9289 958 3
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VERTAALD
DOOR TJIBBE
VELDKAMP

DOG MAN en de gekloonde kat
DAV PILKEY

Na Amerika verovert Dog Man nu
ook Nederland. Het derde deel in
de serie heeft een bijzonder kattig
randje…

Een spannend boek vol vrolijke tekeningen,
bizarre grappen en geweldige nieuwe
personages. Met achterin weer leuke
tekentips, waarmee je met gemak allerlei
Dog Man-figuren natekent.

De gemene kat Karel probeert zichzelf te
klonen, maar is niet blij met het resultaat.
Er komt namelijk een kitten uit de kloon
machine gekropen, die Karel steeds maar
‘papa’ blijft noemen.
Als de kitten op het politiebureau van de
stad belandt, besluit Dog Man voor hem
te zorgen. Maar dat is best lastig als je
tegelijkertijd de stad moet beschermen
tegen Flippie de kwaadaardige vis!

AL 20.000 BOEKEN VERKOCHT!

13

Dog Man ISBN 978 94 9289 901 9 | €14,99
Dog Man gaat los! ISBN 978 94 9289 918 7 | €14,99

Met prijswinnende
Augmented Reality
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EEN HARDE BUITENKANT

Een insect heeft een exoskelet.
Dit is een skelet aan de buitenka
nt
van het lichaam dat de zachte
lichaamsdelen daaronder
beschermt. Het exoskelet
bestaat niet uit bot, maar
uit chitine. Dit sterke,
flexibele materiaal lijkt een
beetje op vingernagels.
Schorpioenen en spinnen
zijn geen insecten, want ze
hebben acht poten en een
tweedelig lichaam. Zij zijn
spinachtigen, maar ze
hebben wel exoskeletten.
Als een insect of spinachtige groeit, groeit
het exoskelet niet mee.
Het beestje moet dus
vervellen. Het exoskelet splijt
open en het beestje klimt er met
een
nieuw exoskelet uit.

el
Een krek tste
zijn laa
voltooit ping.
verpop

geharde
voorvleugel

n
zes pote

gel

rvleu

achte

DE LEVENSFASEN VAN INSECTEN

De meeste insecten komen uit eitjes.
De jongen van sommige soorten
insecten worden nimfen genoem
d. Naarmate ze groeien, beginne
n ze
meer op volwassenen te lijken.
Bij andere insecten is de verande
ring van
jong naar volwassen insect ingrijpe
nd. Het volwassen insect ziet er
dan
heel anders uit dan het jong.
DE LEVENSFASEN
VAN EEN ZILVERVISJE

Volwassen
zilvervisje

Een nimf is een
miniversie van het
volwassen insect.
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Insecten hebben twee voelsprieten
die hen helpen bij het voelen, proeven
of ruiken van hun omgeving. Als
de
voelsprieten een maaltijd bespeur
en,
komen de monddelen in actie. Kevers
hebben kaken om een prooi te grijpen
en te kauwen. Vliegen gebruike
n een
‘spons’ om vloeistoffen op te zuigen
en muggen hebben een
naaldachtige buis
om de huid te
doorboren en
bloed op te
zuigen.

voelsp

voelspriet

De kaken
van een
zandloop
kever

Eitje

Eitje

Volwassen
vlo

Een pop is een larve
die volledig verandert.
Vaak gebeurt dit in
een zijden omhulsel
– een cocon.

De groeiende nimf kan
van kleur veranderen.

DE LEVENSFASEN
VAN EEN VLO

De wormachtige
larve lijkt
niet op het
volwassen
insect.
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OOK IN DEZE SERIE:

Jurassic World: Fallen Kingdom
ISBN 978 94 9289 911 8

iRobot

ISBN 978 94 9289 913 2

Hoe tem je een draak 3
ISBN 978 94 9289 938 5

Prijs €12,99 | Verschijnt juli 2019

GEBONDEN MET PADDING + GRATIS APP | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD

26,2 x 22,8 cm | OMVANG 32 pagina’s | NON-FICTIE
LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 942 2 | NUR 223
FORMAAT

‘De jury is te spreken over de manier waarop de app het boek versterkt. […]
Het leukste onderdeel? Insecten laten voortbewegen alsof het bestuurbare autootjes zijn!’

– jurycommentaar Bologna Ragazzi Digital Award

iExplore INSECTEN
Van boomkreeft tot fladderende
vlinder: leer de meest bijzondere
insecten kennen en laat ze met de
app tot leven komen!

* Inclusief prijswinnende AR-app
(Bologna Ragazzi Digital Award)
* Perfect voor spreekbeurten!
* Online campagne

Insecten hebben het lastig in de moderne
wereld, maar zijn zeer belangrijk voor het
ecosysteem. Het is goed als kinderen het
nut van deze dieren inzien en leren over
de unieke eigenschappen van spinnen,
wespen en insecten.

* Boektrailer
* Themapagina Augmented Reality
op www.kinderboeken.nl

In dit boek worden de meest fantastische
insecten aan je voorgesteld en kun je
met een app de dieren tot leven wekken.
Bovendien biedt de app een schat aan
extra informatie!
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SLECHTS
€7,99
PER STUK

INSTANT EINSTEIN

Building

Kras en ontdek! TIM BUGBIRD

D

H

Wie weet het antwoord op deze
grappige en interessante quizvragen?
Kies je antwoord, kras en kijk of je
het goed hebt!

Empire State
Building

N

RECORD

H IC H

AD E IN

NE HO UR ?

Jij vs. het boek

ISBN 978 94 9289 905 7

* Meeneemprijs!
* In een handige ringband
met stevig papier
* Met gratis krasser
* Productfotografie

Gebruik het bijgeleverde krassertje om
antwoord te geven op talloze multiple
choicevragen. Hoeveel mensen worden
er elke dag geboren? Wanneer werd de
eerste mobiele telefoon gebruikt? En
hoeveel hamburgers zou een tijger per
dag kunnen eten?
Kinderen kunnen meteen aan de slag gaan
met dit ontzettend leuke boek. Ideaal voor
de zomervakantie.

VAN DEZELFDE MAKER:

* How-to-filmpje

17

Ontdek deze bijzondere
Paperscapes

Prijs €14,99 | Verschijnt augustus 2019
GEBONDEN | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD

| FORMAAT 19,1 x 24,3 cm
OMVANG 64 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 954 5
NUR 223

Verander
dit boek in een
levendig
kunstwerk

Het fantastisch
mooie dierenrijk
Uniek boek waarbij kinderen door
de press-out-techniek een prachtige
optocht van bijzondere dieren
kunnen maken.

* Eerste deel in een serie
* Nieuw concept uit Engeland
(van dezelfde uitgever als
Fraaie vogels)

Van de meest dodelijke kikker ter wereld
tot de indrukwekkende muskusos: ze
komen allemaal voorbij in dit mooi uit
gevoerde boek. Met per dier twee pagina’s
gerichte informatie. Leuk om te weten en
schitterend om door te bladeren!

* PR-campagne
* Boektrailer
PA PE R S C A P ES
17
19

Storm is terug!

De pers over Storm en de uitvinding van het voetbal:
‘Geslaagd verhaal dat is verpakt
in een smaakvol uitgegeven boek.’

- NBD Biblion

'Een zeer origineel verhaal over voetbal én Vikingen!'

- Leesbevordering in de klas

'Een lekker toegankelijk leesverhaal waarin veel
dingen in samenkomen waar “stoere”
kinderen van houden.'

- Jaap Leest

Prijs €16,50 | Verschijnt juni 2019

| FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 17 x 24 cm
OMVANG 160 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 953 8
NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

Storm en de voetbalgoden
JAN BIRCK

* Deel 1 staat op leeslijst
Kinderjury 2019

Vervolg op het veelgeprezen
Storm en de uitvinding van het voetbal.

* Vervolg op deel 1,
ook los te lezen

De jonge Storm moet zich opnieuw
bewijzen bij de Vikingen, zodat hij geen
slaaf blijft. Met de hulp van twee reuzen
vogels bezoekt hij de hoogste bergen.
En wie treft hij bij dit nieuwe avontuur?
Geen gewone Vikingen, maar
Scandinavische goden…

* Zeer rijk geïllustreerd
* Poster voor de boekhandel

Met veel prachtige illustraties in kleur van
Jan Birck. Heerlijk klassiek kinderboek om
voor te lezen (vanaf 6/7 jaar), óf om zelf te
lezen (9 jaar en ouder).

OOK IN DEZE SERIE:
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Storm en de uitvinding van het voetbal
ISBN 978 90 6797 945 0

Opnieuw leverbaar!

DE VOETBALQUIZ
VALENTIN VERTHÉ

Precies op tijd voor het WK
Vrouwenvoetbal van 7 juni tot
7 juli 2019 in Frankrijk. En voor
de opleving van het Nederlandse
voetbal in het algemeen!
Een vrolijk quizspel voor het hele gezin,
voor iedereen vanaf ca. 8 jaar.

* Luxe uitvoering
* Winacties tijdschriften
+ online

Prijs €14,99
Verschijnt mei 2019

BOEKJE + 100 QUIZKAARTEN IN LUXE DOOSJE
FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD

14,6 x 8,9 x 7,9 cm
NON FICTIE | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 94 9289 946 0 | NUR 229
VERKOOP IN BELGIË via SU Books
FORMAAT

OOK IN DEZE SERIE:

22

De dino-quiz: 978 90 2167 919 8 | € 14,99
De records-quiz: 978 90 2167 604 3 | € 14,99
De waarom-quiz: 978 90 2167 711 8 | € 14,99
De dieren-quiz: 978 90 2167 707 1 | € 14,99
De wereld-quiz: 978 90 2167 920 4 | € 14,99

Eerder verschenen bij Condor
FICTIE

Chaos United
ISBN 978 94 9289 933 0
€ 14,99
mei 2019

Daans wereld
ISBN 978 94 9289 912 5
€ 14,99

Daans wereld 2
ISBN 978 94 9289 936 1
€ 14,99

Dagboek van
een voetbalheld
ISBN 978 90 6797 928 3
€ 10,50

Dagboek van een
Taekwondo-meester
ISBN 978 90 6797 943 6
€ 10,50

De ergste
schoolreis ooit
ISBN 978 94 9289 904 0
€ 14,99

De Rats-flats-x-weg
ISBN 978 94 9289 937 8
€ 14,50

Elfmeisje en
raafjongen
ISBN 978 94 9289 930 9
€ 14,99

Mijn leven als
voetballer
ISBN 978 90 6797 924 5
€ 10,50

Mijn eerste
profwedstrijd
ISBN 978 90 6797 929 0
€ 10,50

Robonerds
ISBN 978 94 9289 935 4
€ 14,50
april 2019

Wombat en Vos Avonturen in de stad
ISBN 978 94 9289 939 2
€ 12,50

NON-FICTIE

Ajax - Het ultieme
fanboek
ISBN 978 94 9289 910 1
€ 14,99

PSV - Het ultieme
fanboek
ISBN 978 90 6797 920 7
€ 14,99

Alles over voetbal
van A-Z
ISBN 978 90 6797 902 3
€ 7,50

Checkpoint
ISBN 978 94 9289 908 8
€ 15,50

De meest bizarre
dingen op aarde
ISBN 978 94 9289 914 9
€ 22,50

Dit boek is niet veilig!
ISBN 978 94 9289 907 1
€ 17,50

Dromen van succes
ISBN 978 94 9289 903 3
€ 15,99

Een haai als huisdier?!
ISBN 978 94 9289 932 3
€ 9,99
mei 2019

F2 - Voetbal Academie
ISBN 978 90 6797 944 3
€ 17,50

Geweldige LEGO ideeën
ISBN 978 94 9289 906 4
€ 17,50

Het vette vieze
proefjesboek
ISBN 978 94 9289 941 5
€ 12,99

LEGO Echt alles wat
je zou moeten weten
ISBN 978 94 9289 915 6
€ 24,99

Life hacks for kids
ISBN 978 94 9289 909 5
€ 12,50

Mijn gekke uitvindingen
schetsboek
ISBN 978 94 9289 927 9
€ 14,99

Ruimterace
ISBN 978 94 9289 934 7
€ 16,50

Voetbal Recordbrekers
ISBN 978 90 6797 923 8
€ 13,50

Wereld Voetbal Atlas herziene herdruk
ISBN 978 90 6797 946 7
€ 20,50

Zelf animatievideo’s
maken
ISBN 978 94 9289 917 0
€ 18,50
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verkoop@wpgmedia.nl

Vormgeving en opmaak: Buro Blikgoed, Haarlem
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VERSCHIJNINGSKALENDER
Mei
* Een haai als huisdier?!
* Chaos United
Juni
* Dog Man en de gekloonde kat
* Instant Einstein - Kras en ontdek!
* Storm en de voetbalgoden
Juli
* Atlas Obscura
* iExplore Insecten
Augustus
* Zoek Momo
* Het fantastisch mooie dierenrijk
September
* Alice en het bacteriemysterie
* Hamstersaurus Rex
vs. Knaagdier Kong

