ZOMER
2019

REIS MEE!
TIPS VOOR DE
KINDERBOEKENWEEK 2019

€ 8,99

€ 10,-

€ 14,99

€ 14,99

€ 23,50

€ 13,99

CPNB L
TE
KERNTIER
KIND
BOEKEN
WEEK

Reis over een wereld
onder water
Intrigerende tekst
‘Fenomenale
tekeningen’ –

BAS MALIEPAARD IN TROUW

GIDEON SAMSON & ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Alle dieren drijven
Op een dag had hij er genoeg van. De mensen bleven
maar rommel maken en ruzie zoeken. Hij begon te
roepen, maar niemand wilde naar hem luisteren.
Op één man na. Een man die kon bouwen...

formaat 23,8 x 28,6 cm omvang 40 bladzijden
nur 273 isbn 978 90 258 7217 5 leverbaar
www.cpnb.nl | www.gideonsamson.nl | www.annemarievanhaeringen.nl

ZOMER 2019

PRENTENBOEK 4+ prijs € 14,99

Gideon Samson en Annemarie van Haeringen brengen
de spannende reis van de ark vol dieren in een geheel
nieuw jasje.
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Lucy Cousins maakt
leren leuk

Kartonboek met tabs

Naar buiten
met Muis

Kleine Vis ziet
alle kleuren

Eerste woordjes-boek

Hallo! Ik ben Kleine Vis. Ik woon in de zee.
Hier zijn de mooiste kleuren. Kijk je met me mee?
Leer negen kleuren in dit speelse en vrolijke kartonboek over Kleine Vis.

KARTONBOEK 2+

KARTONBOEK MET TABS 2+

gebonden prijs € 7,99
formaat 16 x 16 cm
omvang 16 bladzijden nur 271
isbn 978 90 258 7721 7 verschijnt juli

gebonden prijs € 8,99
formaat 19 x 19 cm
omvang 22 bladzijden nur 271
isbn 978 90 258 7703 3 verschijnt mei

978 90 258 7516 9

978 90 258 7293 9

978 90 258 7667 8

€ 11,99

€ 14,99

€ 8,99

EERDER VERSCHENEN

ZOMER 2019
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Muis en haar vriendjes gaan naar het park, spelen op
het strand, helpen op de boerderij en doen nog veel
meer leuke dingen buiten. Bij mooi weer maar ook als
het regent. Leer alle woordjes die daarbij horen op de
kleurige tabbladen!

SPELEN
MET
MUIS

LUCY COUSINS

Het winkeltje van Muis
Muis gaat boodschappen doen. Panda mag mee in het
wagentje. Ze stoppen bij de groenteafdeling en de bakkerij, en kopen kaas en yoghurt. Bij de kassa moeten ze

prijs € 11,99 formaat 18 x 18 cm
isbn 978 90 258 7722 4 verschijnt augustus

omvang 16 bladzijden

ZOMER 2019

KARTONBOEK 3+ karton
nur 271

afrekenen. En dan is het tijd om te lunchen. Mmm…
Speel het mee in het uitklapwinkeltje van Muis!
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KINDERBOEKENWEEK
PRIJSACTIE MET MUIS
allenmu
aal

€ 5,-

SET 4 X 2 EXX.

prijs € 40,isbn 978 90 258 7788 0
Niet los te bestellen

ZOMER 2019
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€ 5,-

€ 5,-

€ 5,-

€ 5,-

KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST –
978 90 258 7400 1
€ 8,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7149 9
€ 8,99
978 90 258 7699 9
€ 8,99

Veilig wennen
aan water

WATERPRET
MAX VELTHUIJS

Kikker gaat zwemmen
Kikker kan zwemmen als de beste en springen als een
kampioen. ‘Tijd voor een frisse duik!’
Eend plonst er vrolijk bij. Varkentje en Haas roeien
voorbij. Varkentje duikt ook in het water. De boot

nur 271 isbn 978 90 258 7756 9
www.kinderboeken.nl/kikker

formaat 19 x 19 cm
verschijnt juni

omvang 16 bladzijden

ZOMER 2019

KARTONBOEK 2+ prijs € 8,99

schommelt en Haas valt in de rivier. Gelukkig komen
zijn vriendjes hem meteen te hulp! Ze leren Haas hoe
leuk zwemmen is. Iedereen kan het!
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KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST –
KIKKER IN DE KLAS
Lespakket

DUURZAME MDF
ASSORTIMENTSDISPLAY

Nieuwe Kikker-video's

prijs ± € 200,isbn 978 90 258 7710 1
verschijnt maart

Posters naar scholen en
kinderdagverblijven
Download gratis materiaal:
www.kinderboeken.nl/kikker

KIKKER IN DE
BOEKWINKEL
Kikkertasjes
Posters
Cadeaupapier
Kleurplaten
Kikker in uw
winkel?
www.kidshelden.nl

OP = OP

DE WERELD VAN KIKKER
4 IN 1 PUZZEL
ZOMER 2019
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prijs € 8,99
formaat rol 18 x 18 x 4,5 cm
isbn 978 90 258 7782 8
verschijnt maart

CADEAUPAPIER

prijs € 69,99
formaat rol 0,5 x 185 m
isbn 978 90 258 7637 1
verschijnt maart

PAPIEREN TASSEN

set 25 exemplaren
prijs € 10,formaat 27 x 35 cm (14 cm diep)
isbn 978 90 258 7709 5
verschijnt maart

30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT

NU ALLE
KIKKER-CLASSICS
€ 12,50

LIJKE
E
D
J
I
T
ACTIE
S
J
I
R
P
VAN

€ 14,9
VOOR

€ 12,5

9

0

EERDER VERSCHENEN
ZOMER 2019
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978 90 258 7712 5

978 90 258 7520 6

978 90 258 6660 0

978 90 258 7020 1

978 90 258 7298 4

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

ZOMER 2019
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Mysterieus
verhaal geheel
in BIC-blauw
getekend
Tekenwedstrijd
i.s.m. met BIC
Als wens
realiteit wordt…
Workshops
via de
Schrijverscentrale
Poster naar
8000 basisscholen
en BO-mailing

ANNEMARIE VAN HAERINGEN

De dag waarop
de draak verdween
Meneer Lòng werd geboren in het jaar van de draak.
Hij sliep met een drakenspeen onder een drakendekentje
en ging op een drakenpotje. Toen hij groter werd, wist
hij het zeker: draken brengen geluk! Hij leerde alles
over hen, stond met ze op en ging met ze naar bed. Hij

omvang 32 bladzijden
isbn 978 90 258 7725 5

formaat 23,8 x 28,6 cm
vormgeving Tessa van der Waals nur 273
verschijnt september www.annemarievanhaeringen.nl

ZOMER 2019

PRENTENBOEK 4+ gebonden prijs € 15,99

bouwde een huis in de vorm van een draak waar alle
kinderen uit de buurt op af kwamen. Zo mooi dat een
draak die overvloog wist dat hij aan het juiste adres
was...
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GRATIS BACKCARD
MET 5 EXX.
prijs € 74,95
isbn 978 90 258 7791 0

Een lange reis vol
gemotoriseerde
grapjes
Alle mogelijke
auto’s en
vervoermiddelen
Poster naar 8000
basisscholen
Gratis backcard
bij 5 exx.

EERDER VERSCHENEN

€ 14,99
ZOMER 2019

10

AN
MEER D
0
.0
30 0 N
ARE
EXEMPL HT!
VERKOC

€ 14,99

€ 14,99

HARMEN VAN STRAATEN

Alle wielen in de file
Kleintje Beer gaat bij opa en oma logeren. Papa en
mama brengen hem met de auto.
Dag straat, dag vriendjes! Onderweg zien ze zieken
auto's, brandweerwagens, politieauto's, heel veel soorten
vrachtwagens, taxi's, bussen en nog veel meer. En dan

omvang 24 bladzijden nur 273
www.harmenvanstraaten.nl

prijs € 14,99 formaat 30 x 24,6 cm
isbn 978 90 258 7752 1 verschijnt juli

ZOMER 2019

PRENTENBOEK 3+ gebonden

ineens staat iedereen stil. Zoveel wielen in de file…
Onderweg is overal pech! Komt Kleintje Beer ooit nog
bij opa en oma aan?
Reis je mee?
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Driedubbeldikke omnibus
Kikker helpt je
omgaan met tegenslag

3 verhalen in 1:
Kikker speelt
verstoppertje
Kikker is boos
Kikker kan niet
praten

NAAR MAX VELTHUIJS

Kikkers dikke
vriendjesboek
Kikker en zijn vriendjes spelen verstoppertje. Maar iedereen verstopt zich zo goed dat Kikker niemand kan
vinden. Hij verdwaalt in het bos. Wat nu? Hoe komt hij
weer thuis?
Kikker wordt boos omdat zijn tekening niet lukt. Zijn
ZOMER 2019
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VOORLEESBUNDEL 4+ gebonden
omvang 96 bladzijden nur 273
www.kinderboeken.nl/kikker

VRIENDEN ZIJN ER
VOOR ELKAAR

vrienden troosten hem. Dat heeft iedereen weleens! En
trouwens, zo slecht is de tekening toch niet?
Op een ochtend is Kikker zijn stem kwijt. De vriendjes
verzorgen hem en houden om hem te steunen ook een
stille dag. Zal het morgen weer over zijn?

prijs € 17,99 formaat 27,5 x 24 cm (oblong)
isbn 978 90 258 7757 6
verschijnt augustus

978 90 258 7447 6
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

Grappig, met
herkenbare
emoties
Ik ben een kat!
Winnaar Sardes
Leespluim

MEDITATIE
VOOR DRUKKE
KLEUTERS
GALIA BERNSTEIN

Apedruk
Luna heeft een mama en een papa… en negen tantes en
drieëntwintig nichtjes en neefjes. Veel te veel! Altijd is
het druk. Altijd bemoeien ze zich met haar. Altijd maken ze lawaai. Zo kun je geen dutje doen. Als Luna wegloopt, stoot ze haar voet. En dan is er niemand… Of ja,
toch wel, een hagedis die het druk heeft met niets doen.

omvang 40 bladzijden

nur 273

prijs € 14,99 formaat 23,5 x 28 cm
isbn 978 90 258 7720 0 verschijnt juli

ZOMER 2019

PRENTENBOEK 3+ gebonden

Luna doet hem na. En dat voelt fijn. Thuis schept ze op
over haar avontuur en meteen wil iedereen een kusje
op haar voet geven. Er gaat misschien toch niets boven
je eigen apedrukke familie. Maar als het even té druk
wordt, weet Luna nu een stil plekje waar ze naartoe kan.
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De Gorgels

978 90 258 6789 8

€ 15,99

978 90 258 7535 0

€ 17,99

978 90 258 7141 3

€ 14,99

3 CD luisterboek
978 90 258 7018 8
€ 13,99

USB luisterboek
978 90 258 7119 2
€ 13,99

Edutainment

978 90 487 3378 1
€ 19,99

978 90 487 3379 8
€ 14,99

Sluit
100% aan
bij school

978 90 258 7311 0
978 90 487 3377 4
€ 8,99

€ 4,99

978 90 258 7405 6

€ 18,99

Bordspel

978 90 487 3421 4
€ 14,99

NIEUW

NIEUW

978 90 487 3668 3
€ 12,50
978 90 487 3667 6
€ 8,99

Buitenpakket

ZOMER 2019
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871 93 244 3211 5
Notitieblok € 2,99

€ 14,99

verschijnt maart

Verkrijgbaar via Boosterbox

Verkrijgbaar via Boosterbox | www.boosterbox.nl
info@boosterbox.nl

871 93 244 3210 8
Vergrootglas € 4,49

871 93 244 3209 2
Verrekijker € 19,99

Spannend avontuur
voor beginnende
lezers
Rijk geïllustreerd

A
FOEKSI
IN UW
BOEKL?
HANDElden.nl

she
www.kid

DISPLAY met 6 exx.
prijs € 53,94
isbn 978 90 258 7808 5
verschijnt juli

PAUL VAN LOON

Foeksia en de Bezembus
Foeksia en de andere miniheksjes gaan op heksen- boel op stelten. Zo erg, dat de Ordebewakers van het
schoolreis. Ze bouwen een bus van bezems en takken. Rijk van Ruig en Puur boos worden. Als juf Minuul
Juf Minuul is chauffeur. Ze neemt de heksjes mee terugkeert in het Heksenbos, is de bus leeg…
naar een soort Efteling voor heksjes: De Hekseling met
heksenachtbanen en -schommels. De heksjes zetten de
prijs € 8,99 omslag en illustraties Saskia Halfmouw
vormgeving Caren Limpens formaat 15 x 22 cm omvang 40 bladzijden
nur 287 isbn 978 90 258 7733 0
verschijnt juli
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl / www.deminiheksfoeksia.nl

ZOMER 2019

ZELF LEZEN gebonden

15

Speelse levensles
voor jong en oud

NIET OORDELEN,
NIET BUITENSLUITEN…

JON AGEE

De muur in het
midden van het boek
Er staat een muur in het midden van dit boek. En die
staat daar niet voor niets. De muur beschermt deze kant
van het boek… tegen de andere kant van het boek.
De kleine ridder weet het zeker. Aan de andere kant
van de muur wonen gevaarlijke dieren. En het allergevaarlijkst is het monster! Aan zijn kant van de muur is
ZOMER 2019
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PRENTENBOEK 4+ gebonden

omvang 48 bladzijden
www.jonagee.com

nur 273

het veilig. Maar daar stijgt het water. De kleine ridder
ziet het gevaar niet aankomen. Ineens gebeuren er
dingen die helemaal niet de bedoeling zijn. Gelukkig
verschijnt er een enorme hand die de kleine ridder op
tijd naar de andere kant van de muur trekt. En daar is
het eigenlijk heel leuk!

prijs € 14,99 formaat 21,6 x 29,2 cm
isbn 978 90 258 7719 4 verschijnt juni

Bekroond met een
Vlag & Wimpel 2018
Buitengewone
illustraties van Enzo
Pérès-Labourdette
Genomineerd voor de
Best Verzorgde Boeken
2018

978 90 258 7220 5
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

De pers over Anne,
het paard en de rivier:

‘Dit boek is een juweeltje.’

BAS MALIEPAARD IN TROUW

VOOR WIE VERDER KIJKT
DAN DE HORIZON
WOUTER KLOOTWIJK

Naar de overkant
Eefje ziet iemand zwaaien aan de overkant van de rivier.
Wie is dat?
Het is Steef. Hij wil weten wie er naar hem zwaait. Hoe
kunnen ze elkaar bereiken?

prijs € 14,99 formaat 15 x 22 cm
omslag en illustraties Enzo Pérès-Labourdette vormgeving Nanja Toebak
omvang 80 bladzijden nur 300/277 isbn 978 90 258 7728 6 verschijnt juni
ook verkrijgbaar als e-book

ZOMER 2019

FICTIE alle leeftijden gebonden

Ontroerend verhaal over de onbevangenheid van twee
kinderen en over hun vriendschap, onvoorwaardelijk,
dwars over de rivier die hen van elkaar scheidt.
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ASSORTIMENTSDISPLAY

prijs € 283,84
verschijnt augustus
isbn 978 90 258 7793 4

DOLFJE JE
OLF
WEERW W
IN U
NDEL?
BOEKHA ctory.nl
lefa

www.fab

DISPLAY VOL BESTSELLERS

ZOMER 2019
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Dolfje Weerwolfje € 14,99
Volle maan € 14,99
Zilvertand € 14,99
Weerwolvenbos € 14,99
Boze drieling € 14,99
Weerwolvenfeest € 13,50
Weerwolfgeheimen € 14,99
Dolfje Sneeuwwolfje € 13,99
Een weerwolf in de Leeuwenkuil € 10,00
Weerwolfbende € 10,00
SuperDolfje € 13,99
Weerwolf(n)achtbaan € 14,99
Weerwolfhooikoorts € 14,99
Een miniheks in het Weerwolvenbos € 13,50
MeerMonster € 14,99
Weerwolvensoep € 14,99
MaanMysterie € 14,99
GriezelWielen € 14,99
Dolfje en Noura € 14,99
Spookweerwolven € 13,99

DOLFJE
WEERWOLJEKNUFFEL

prijs € 17,99
isbn 978 90 258 7680 7

F

FJE
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W EERW

PAUL
VAN LOON

J
E
F
L
O
D E RD
O !
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T
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© TUFFCAT MEDIA

PAUL VAN LOON

JE

DOLFJE ONTVOERD!
Leopold
VOORLOPIG OMSLAG

Bloedstollend
weerwolvenavontuur
Grote promotie
campagne

PAUL VAN LOON

Dolfje ontvoerd!
Dolfje Weerwolfje wordt ontvoerd. Door wie en waarom?
Dolfje hoort wat zijn ontvoerders van plan zijn: ze gaan
hem ontweerwolven! Kan hij op tijd ontsnappen?

DISPLAY met 10 exx.

prijs € 149,90
isbn 978 90 258 7798 9
verschijnt september

In dit superspannende weerwolvenavontuur vindt Dolfje
eindelijk antwoorden over zijn verleden.

ZOMER 2019

DOLFJE WEERWOLFJE 8+ prijs € 14,99 formaat 15 x 22 cm omvang 160 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7731 6 omslag en illustraties in kleur Hugo van Look
omslagontwerp Caren Limpens verschijnt september
ook verkrijgbaar als e-book www.dolfjeweerwolfje.nl www.paulvanloon.nl
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ALS JE OUDERS
MULTIMILJONAIR
ZIJN EN NIEMAND
DAT MAG WETEN…
Hét debuut van 2019
Richie Rich meets
Home Alone
Lespakket
Mailing naar het
onderwijs
Gratis auteursbezoek
in de eerste zes weken
na verschijning.

Interesse? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Boekpresentatie
Posters
Boektrailer
Advertenties in print
en online

ZOMER 2019
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‘Kom op, je moet me echt alles laten zien!’ zegt Lennon.
Ik druk een elektrische scooter in zijn handen en ga hem op mijn
mountainbike voor naar een van de verste uithoeken van het onderhuis. De achtbaan ligt zo ongeveer onder de school, dus het is
wel een stukje rijden.
Onderweg zie ik Lennon zijn ogen uitkijken. We passeren de ingang van het subtropisch zwemparadijs met wellness, de bioscoop,
een casino, ontelbare slaapkamers (Voor wie? Geen idee, we krijgen nooit logees), badkamers, een gameroom en diverse sportruimtes zoals een indoor voetbalkooi en een basketbalveld. In de
verte zie ik de contouren van de achtbaan.
‘Kunnen we?’ Lennon kan duidelijk niet wachten. Ik knik en hij
springt in het karretje dat voor ons klaarstaat. Ik stap in het zitje
naast hem en trek de rode beugel over mijn hoofd. Hij doet hetzelfde. Dan druk ik op de groene knop links. Als een raket schieten we
omhoog en vooruit, en ik word in mijn stoel gedrukt door de
G-krachten. ‘Wiehie! Joepie!’ gilt Lennon naast me.
Als we weer het station inrijden kijkt hij me ongelovig aan. ‘Dit is
echt niet normaal, gast. Het aller-allercoolste is: het is recht onder
de school! Onze klasgenoten zitten op dit moment hierboven te
zweten op rekenen en aardrijkskunde en wij zitten gewoon in een
pieping achtbaan. Een achtbaan! Je zou hier een trapje moeten maken vanaf school, zodat we elke dag in de pauze hiernaar toe kunnen komen. Mogen we nog een rondje?’

MILJONAIRS
KIND

Het geheim
van het onderhuis

Leopold

ILONA
DE LANGE

ILONA DE LANGE

€ 12,50

VAN SE
PTEMB
ER
T/M NO
VEMBE
R
2019

Miljonairskind
Het geheim van het onderhuis

Zilver woont met zijn ouders en zusje in een klein,
slecht onderhouden rijtjeshuis… tenminste, dat denkt
iedereen. In werkelijkheid hebben zijn ouders jaren
geleden de loterij gewonnen: ze zijn multimiljonair!
Dat houden ze echter angstvallig geheim voor de
buitenwereld. Onder hun doodgewone rijtjeshuis heeft
de familie een ongelooflijke villa met een subtropisch

DISPLAY met 6 exx.
prijs € 75,isbn 978 90 258 7783 5
verschijnt september

zwemparadijs, een dierentuin en een achtbaan. Maar
wat heb je daaraan als je het met niemand kunt delen?
Zilver vertelt zijn geheim stiekem toch aan zijn beste
vriend. Als ze ontdekken dat er inbrekers zijn, bedenken
Zilver en Lennon een plan om hen in de val te laten
lopen.

introductieprijs € 12,50 (na 3 maanden € 14,99) omslag en
illustraties Micky Dirkzwager omslagontwerp Nanja Toebak formaat 14,8 x 21,5 cm
omvang 176 bladzijden nur 283 isbn 978 90 258 7802 3
verschijnt september ook verkrijgbaar als e-book

ZOMER 2019

FICTIE 9+ gebonden

Ilona de Lange (1980) werkt als
communicatieadviseur en speelt
al haar hele leven met taal. Ze is
moeder van twee kinderen. Het
hele gezin dacht mee over de
inrichting van de geheime onder
grondse villa waarin hoofd
persoon Zilver woont.
Micky Dirkzwager (1998) volgt
de opleiding illustratie aan de
HKU. Eerder verscheen haar
striproman-debuut Dat is dan
jouw probleem. Daarnaast verschijnt in de krant Metro Micky
ziet de stad, een tekenrubriek
met een journalistiek karakter.
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978 90 258 6764 5
€ 13,50

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7540 4

ND
BEKROOEN
MET E MPEL
WI
VLAG & DE
EN
ECKE
TH A BRIJS
MANP

€ 13,99

‘Silas en de wolf is een klassiek
k inderboek, gelukkig worden die
nog geschreven. Heerlijk om (voor)
te lezen en bij weg te dromen.’
JAAP LEEST

LEOPOLD FELICITEERT
SELMA NOORT MET
40-JARIG SCHRIJVERSCHAP
SELMA NOORT

Eilandheimwee
Raven holde naar zijn klas en liep op zijn tenen naar de
zandbak. De schelp lag er nog en glansde geheimzinnig
roze in het vroege ochtendlicht. In het zand om de schelp
liep een spoor van heel kleine voetstapjes. En naast de
schelp stonden twee gouden schoentjes.
Op een dag moet Raven van zijn eiland af. Weg van zijn
familie, van de duinen en de zee. Hij moet naar school.
ZOMER 2019
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FICTIE gebonden

Bekroond met een
Zilveren Griffel, in
1993 uitgereikt door
Hella Haasse
Herziene uitgave

Raven hoopt dat hij daar een vriend zal vinden. Maar
op school is alles anders. De kinderen begrijpen niet
hoe het is om op een eiland te wonen. Gelukkig is er
iemand die het wel begrijpt, zijn juffrouw Sippora.
Sippora neemt op een dag een grote, geheimzinnige
schelp mee en vertelt aan de kinderen over het
schelpenmeisje dat bang is voor mensen.

prijs € 13,99 omslagillustratie Martijn van der Linden
formaat 15 x 22 cm omvang 96 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7717 0
verschijnt juni
ook verkrijgbaar als e-book

978 90 258 7647 0
€ 17,99

EERDER VERSCHENEN

Vertaald door
Emiel de Wild
Moderne klassieker:
De geheime tuin meets
Frozen

GUY JONES

Emiel de Wild schreef eerder
de veelgeprezen jeugdromans
Broergeheim en Wie ik ben.
In zijn vertrouwde ingetogen
schrijfstijl brengt hij De ijstuin
tot leven.

De ijstuin
Ze stond in een tuin. Een tuin van ijs. Elke boom, elk
blaadje, elke steen, elk grassprietje was glinsterend wit.
Jess deed haar ogen dicht en daarna weer open. De
tuin was er nog steeds. Hij bestond echt. Ze besefte dat
ze haar adem inhield, alsof ze bang was om een betovering te verbreken.

prijs € 17,99 vertaling Emiel de Wild
omslag en illustraties Linde Faas
vormgeving omslag Steef Liefting
formaat 15 x 22 cm omvang 224 bladzijden nur 283 isbn 978 90 258 7726 2
verschijnt september ook verkrijgbaar als e-book

ZOMER 2019

FICTIE 10+ gebonden

Jess is allergisch voor zonlicht. Wanneer ze naar buiten
gaat, verbrandt ze meteen. Ze voelt zich eenzaam en
geïsoleerd. Op een nacht gaat ze stiekem naar buiten,
naar de verlaten speeltuin. Ze ontdekt een mysterieuze
tuin, een schitterende tuin van ijs, een tuin waar ze
eindelijk vrij kan zijn. Maar ze is er niet alleen… Wat
wacht daar, wat fluistert daar in die onwerkelijke wereld
van ijs?
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KUNSTGESCHIEDENIS
WAS NOG NOOIT
ZO LEUK

ZOMER 2019
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978 90 258 7382 0
€ 9,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7529 9
€ 15,99

De pers over Ze gaan er met je neus vandoor:

'Briljante bundel, hilarische vondsten.' TROUW
'Fans van lef en experiment en humor komen bij Van Lieshout
meer dan aan hun trekken.' JAAPLEEST
'Meer dan een autonoom kunstwerk […]
En sommige zijn zo goed, dat woorden tekortschieten.'

Kleur en kunst
geschiedenis op
z’n Van Lieshouts
Cadeauboek voor
jong en oud
Lesbrief
beschikbaar

NRC HANDELSBLAD

TED VAN LIESHOUT

Kleuren

Een tentoonstelling over kleur & kunst
Niets. Is niets wit, als een vel papier waar nog niets op
geschreven staat? Of is niets zwart, als alle lichten uit
zijn en je geen hand voor ogen kunt zien? Is niets misschien blauw, als een lege lucht zonder vogels, wolken
en vliegtuigen erin?
Ted van Lieshout legt uit hoe wij kleuren zien, waar
ze vandaan komen, en hoe ze door de eeuwen heen
gebruikt zijn. Dat doet hij aan de hand van spannende

omvang 96 bladzijden
tedvanlieshout.nu

nur 217

formaat oblong 28 x 21,2 cm
isbn 978 90 258 7730 9 verschijnt juli

ZOMER 2019

KUNST 9+ gebonden prijs € 15,99

verhalen, gekke geschiedenissen en een keur aan
kunst van grottekeningen tot de minimal art van onze
tijd. Hij zet kleuren naast elkaar en laat zien hoe ze
elkaar beïnvloeden. En hoe we ze op verschillende
manieren ervaren. Alles met de aanstekelijke verwondering van Ted zelf. Na lezing van dit boek is kleur
nooit meer zomaar kleur.
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Vol herkenbare
grapjes over tijdsbesef
bij ouder en kind
Samen klokkijken

ONDEUGEND
BEELDVERHAAL
MARTA ALTÉS

Papatijd!
Tijd is iets raars. Papa heeft het er de hele dag over,
maar volgens mij weet ik véél meer over tijd dan hij...
Twee kleine wijsneuzen laten papa elke ochtend weten
dat het tijd is om OP TE STAAN! In de vijf minuutjes
ZOMER 2019
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PRENTENBOEK 3+ gebonden
omvang 40 bladzijden
www.martaltes.com

nur 273

die papa nog blijft liggen, maken ze zelf het ontbijt wel
klaar. En ze vinden altijd tijd om te spelen. Ook als papa
haast heeft. Krijgt papa dan nooit rust? Jawel! Na het
fijnste tijdstip van de dag: papatijd!

prijs € 14,99 formaat 12,4 x 28 cm
isbn 978 90 258 7716 3 verschijnt juni

978 90 258 6574 0

EERDER VERSCHENEN

€ 14,99

Feest van
herkenning en
ontdekkingen
Lesbrief
POS-materiaal
beschikbaar
Ook in Engelse
editie

GEORGIEN OVERWATER

Rotterdam

Aan de oever van de Rottte… Van nederzetting in het
moeras tot wereldhaven: Rotterdam bestaat ruim 1000
jaar en is Nederlands trots. Georgien Overwater laat je
fris kijken naar wat je dacht te kennen: de spannende
architectuur, het museumkwartier, de Coolsingel, het
grootste industriegebied van het land, de havens van
waaruit vele Nederlanders over de wereld uitwaaierden,

prijs € 14,99
formaat 23,8 x 31,6 cm omvang 32 bladzijden nur 370 isbn 978 90 258 7541 1
verschijnt september
engelse editie prijs € 15,99 isbn 978 90 258 7315 8

nl
en
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CADEAUBOEK alle leeftijden gebonden

de Kuip, de Markthal en nog veel meer. De stad van
beroemde Nederlanders als Desiderius Erasmus, de
Dutch Windmill Bep van Klaveren, Coen Moulijn,
Willem de Kooning en Lee Towers. Een stad met een
dag- en een nachtburgemeester. Een stad waar keihard
wordt gewerkt om dromen te verwezenlijken…
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DE GRIEZELBUS: HET GRIEZELIGSTE VOERTUI
978 90 258 7224 3

978 90 258 7385 1

978 90 258 7304 2

978 90 258 7455 1

978 90 258 7305 9

978 90 258 7592 3

EERDER VERSCHENEN

€ 10,-

isbn 978 90 258 7772 9

© KIM ROUFS

De Griezelbus op
bezoek in de boekhandel?
FableFactory.nl

PAUL VAN LOON

De Griezelbus 1
Tijdens de Kinderboekenweek nodigt een bekend
schrijver een leraar met zijn klas uit voor een speciale
tocht met zijn Griezelbus. Tijdens de rit zal de schrijver
griezelverhalen voorlezen uit zijn nieuwe boek. Hierbij
ZOMER 2019
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De Griezelbus 1
nu als paperback
Gratis backcard
bij 10 exemplaren

gebruikt hij een aantal voorwerpen die hij in de bus
heeft uitgestald. Maar naarmate de tocht vordert, blijkt
dat iemand in de bus een akelig geheim heeft. Of zijn
er meer die iets verbergen?

FICTIE 9+ paperback prijs € 10,- formaat 15 x 22 cm omvang 168 bladzijden
omslagillustratie en logo Ien van Laanen binnenwerkillustraties Caren Limpens
nur 283 isbn 978 90 258 7761 3 verschijnt juli
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl / www.griezelbus.nl

IG VAN DE NEDERLANDSE JEUGDLITERATUUR
Spannend Griezelbus
avontuur voor de
Kinderboekenweek
Gratis backcard bij
8 exemplaren
Gratis lesbrief op
kinderboeken.nl

isbn 978 90 258 7811 5

PAUL VAN LOON

VOORLOPIG OMSLAG

Ontsnapt uit de Dode Hoek
Een Griezelbus avontuur
‘Help… Help! Sam! Help me. Ik zit gevangen.’ De stem is
haast onverstaanbaar. Een gezicht staart Sam aan, een
vaag gezicht, alsof er mist overheen ligt. Er zijn nog
meer bleke gezichten, achter een ruit. Remmen piepen,
banden gieren. Een gil...

prijs € 13,99 formaat 15 x 22 cm omvang 104 bladzijden
omslagillustratie en logo Ien van Laanen binnenwerkillustraties Caren Limpens
nur 283 isbn 978 90 258 7735 4 verschijnt augustus
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl

ZOMER 2019

FICTIE 9+ gebonden

Sams beste vriend Rafael is aangereden door een
vrachtwagen. Hij ligt al dagenlang in coma. Sam heeft
vreemde dromen waarin Rafael om hulp vraagt. Kan zij
hem redden? Elke seconde telt…
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MEESTER VAN
DE VERWONDERING

‘Nee joh. Ik loop normaal. Wat jij doet is bloedlink.
Kom hier, dan help ik je terug.’

‘Nadir? Wat doe jij nu? Daar kan je toch niet op lopen?’
‘Hier, geef me een hand, dan trek ik je hierheen.’
‘Nee, niet doen, dan vallen we juist!’

ZOMER 2019
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Museum Escher in het Paleis toont
in 150 prenten de bekendste werken
en een wisselende selectie grafiek
van de wereldberoemde M.C. Escher.
Zijn werk is over de hele wer
eld
geliefd en het museum trekt een
grote stroom bezoekers.

‘Dit is denk ik zo'n rima loga stritmi digi naire s piraal,’
zegt Nadir. ‘Nu gaan we echt iets ontdekken.’

Groot albumformaat
Tentoonstelling in
museum Escher in
het Paleis
Escher-workshops
door Wouter van Reek
Perspresentatie
Lesmateriaal
beschikbaar
Bekend van het
bekroonde Keepvogel
en Kijkvogel – in het
spoor van Mondriaan
Ook in Engelse editie

WOUTER VAN REEK

Nadir en Zenith in
de wereld van Escher
Nadir en Zenith betreden een nieuwe wereld waarin
niets is wat het lijkt. Hoog en laag, binnen en buiten,
groot en klein… Klopt hun waarneming wel? Wie kijkt
naar wie? En wie is de schepper van dit avontuurlijke
universum? Net als ze denken de weg naar de uitgang
te hebben gevonden, herkennen ze de ruimte waar ze
vandaan komen…
Graficus Maurits Cornelis Escher (1898-1972) werd
wereldberoemd met zijn wonderlijke prenten. Hij nam

prijs € 15,99 formaat 24,5 x 31 cm
omvang 32 bladzijden nur 217 isbn 978 90 258 7691 3 verschijnt mei
engelse editie isbn 978 90 258 7692 0 € 15,99 www.keepvogel.nl

nl
en
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KUNST alle leeftijden gebonden

een bijzondere plek in ergens tussen kunst en wetenschap. Hoewel hij zelf zei niets van wiskunde te weten,
gebruikte hij de ideeën daaruit om er zijn eigen wereld
mee te maken. Het verst ging hij daarin met de litho
Prentententoonstelling. Die zit zo listig in elkaar dat je
niet weet of je ernaar kijkt of er zelf in staat… Wouter
van Reek verwerkte het principe meesterlijk in dit intrigerende prentenboek.
(Nadir is het punt recht onder de waarnemer, Zenith
het punt recht boven de waarnemer.)
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GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET G

MAYKE VANEKER (12 jaar)

is de winnaar van de
Geheim-schrijfwedstrijd
2018. Ruben Prins koos
haar idee uit honderden
inzendingen uit
Nederland en België.

‘Het geheim van is een mooie serie.
Leopold publiceerde al tientallen
delen en zorgt daarmee voor een
betrouwbare boei voor kinderen die
niet al te dikke boeken met een
herkenbaar avontuur tot zich willen
nemen. De kwaliteit is hoog.’
EDWARD VAN DE VENDEL

RUBEN PRINS & MAYKE VANEKER

Het geheim van
de verborgen camping
Goed, beter, best. Beter dan best bestaat niet, vindt
Fenna. Dus wil ze in alles de beste zijn, anders is er
niets aan, toch? Op vakantie met haar ouders ontdekt
Fenna als eerste een verborgen camping. ’s Nachts
wordt ze wakker van feestmuziek. Samen met haar
tweelingbroer Mart en hun hondje Randy volgt ze het
ZOMER 2019
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FICTIE 8-10 JAAR gebonden

geluid. Ze komen op een circusterrein met vuurspuwers
en acrobaten. Iedereen is verkleed en overal zijn soldaten.
Als Fenna bij het boogschieten in één keer in de roos
schiet, roept ze vrolijk: ‘Ik ben de beste!’ Onmiddellijk
valt het hele terrein stil…

prijs € 13,50 omslag Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia ontwerp Studio Blikgoed formaat 15 x 22 cm
omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7745 3 verschijnt juni
ook verkrijgbaar als e-book www.rubenprins.nl

GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN HET GE
Verbonden aan de Geheimserie is de Geheim-van-
wedstrijd. Elk jaar kunnen
kinderen een geheim
insturen. De beste inzending wint zijn eigen boek
in de boekhandel, geschreven door een bekende
schrijver. En ook nog: taart
én jouw Geheimboek voor
je hele klas!

© MERLIJN DOOMERNIK

Anna Woltz auteur
Kinderboekenweekgeschenk 2019

ANNA WOLTZ & ROOS VAN DEN BERG

Getipt! door de
Nederlandse Kinderjury

Het geheim van
de stoere prinses
Rosalie Sophia is een prinses. Elke dag komt ze met het
koninklijk vliegtuig naar school. In de lucht verwisselt
ze haar prinsessenjurk voor een spijkerbroek en haar
diamanten armband voor kralen van plastic. Behalve
haar beste vriend Alexander weet niemand dat Rosalie
een prinses is. In de klas heet ze gewoon Roos. Ze wil
niet anders zijn dan andere kinderen!

Maar dan moet haar school verhuizen naar een grijs
gebouw van beton midden in de stad. Het lijkt wel een
gevangenis. Rosalie bedenkt een plan om haar school
te redden. Maar kan ze nu nog geheim houden dat ze
een prinses is?

ZOMER 2019

FICTIE 8-10 JAAR gebonden prijs € 13,50 omvang 96 bladzijden
omslag en illustraties Saskia Halfmouw ontwerp Studio Blikgoed
formaat 15 x 22 cm nur 282 isbn 978 90 258 7758 3 verschijnt juni
ook verkrijgbaar als e-book www.annawoltz.nl
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Ik schrik op van drie klopjes op de deur.
‘Room service,’ klinkt een gedempte stem.
Heeft Silvo soms iets besteld?
‘Ik kom eraan,’ roep ik en ik trek de deur open. Niemand.
Dan zie ik de roestvrijstalen stolp bij mijn voeten. Ik zie mezelf weerspiegeld,
vervormd door de bolling.
Wat zou eronder zitten? Als ik de stolp optil, zie ik enkel een bord met een
opgevouwen briefje.
Wat is dit?
Ik kijk nogmaals de gang in. Zou dit een geintje zijn? Of is het verkeerd bezorgd? Ik raap het briefje op en vouw het open. Het handschrift op het briefje
is heel netjes, bijna alsof het getypt is. De boodschap is kort.
366 dagen
Het duurt even, maar dan knijpen de woorden langzaam mijn keel dicht. Dit is
niet verkeerd bezorgd, dit bericht is voor ons…
Ik kijk nogmaals de gang in. Het patroon in het tapijt lijkt te golven, zoals het
wegdek op een hete dag. Ik duw de stolp met mijn voet de kamer binnen en
doe snel de deur achter me dicht, alsof ik elk moment betrapt kan worden.
Ik ren naar het raam en duw het open. De frisse buitenlucht stroomt de kamer
binnen en ik hap naar adem.
Ik kijk naar het briefje in mijn hand. Ik laat het onmiddellijk vallen, alsof het
besmettelijk is.
Vanaf de grond grijnzen de letters me aan.
Ik denk aan Kate en Silvo, die nietsvermoedend beneden in het zwembad
rondhangen. Wat als mijn vrienden hierachter komen? Linne zal alles willen
weten. Alles zal opnieuw bovenkomen, elk gruwelijk detail.
Ik doe het raam dicht, de plotselinge stilte van de kamer houdt me in zijn
greep. Het voelt net of ik word bekeken, alsof hier geheime camera’s hangen.
Wie dat briefje ook bezorgd heeft, de boodschapper weet dat wij drieën dit
weekend hier zijn.
En hij weet ook wat er vorig jaar is gebeurd.

DEZE NACHT
ZAL JE VOOR ALTIJD
ACHTERVOLGEN…

© STEFAN NEEVEN

€ 14,99

HEBBAN.NL

978 90 258 7397 4

‘Bloedstollend
spannend!’

EERDER VERSCHENEN

De pers over
Escape Room:

978 90 258 7620 3
€ 14,99

Fright Night
Kerntitel Jonge Jury

MAREN STOFFELS

Room Service

Het leven van een vriendin in ruil voor… dat van jezelf?
Het is bijna zover. De datum die ik nooit meer zal vergeten.
Het is de dag waarop ze haar hebben vermoord. En het
wordt de dag waarop ik een van hen zal vermoorden.
Vier vrienden vieren een verjaardag in een luxe hotel.
Maar wat begint als een leuk weekend slaat al snel om
in een regelrechte nachtmerrie. Iemand stuurt berichten
naar hun kamer, berichten die steeds meer onthullen

over wat er een jaar geleden precies is gebeurd. Wat de
boodschapper wil is duidelijk: wraak. Een van de vier
zal zich moeten opofferen. En als dat niet gebeurt, zal
hij zelf iemand kiezen…
Net als in het veelgeprezen Escape Room en Fright
Night zoekt Maren Stoffels de dunne lijn op tussen
lekker griezelen en doodsbang zijn.
ZOMER 2019

FICTIE 14+ paperback prijs € 14,99 formaat 14 x 21,5 cm omvang 176 bladzijden
omslagontwerp Caren Limpens nur 284/285 isbn 978 90 258 7748 4
verschijnt september ook verkrijgbaar als e-book marenstoffels.nl
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Laura Sebastian groeide op in
Miami en Florida. Ze volgde een
opleiding voor Art en Design.
Ze verhuisde naar New York met
het plan er maar even te blijven,
maar ze woont er inmiddels al vijf
jaar. Haar debuut Ash Princess
stond wekenlang in de New
York Times Bestseller List.

Langverwacht vervolg
op Ash Princess
Gratis e-book
978 90 258 7470 4
€ 18,99

EERDER VERSCHENEN

‘Lady Smoke is het perfecte recept voor een YA: een basis van spanning
met een flinke scheut actie, diverse personages, een prettige schrijfstijl
en een vleugje romantiek. Ik ben fan!’ FLEUR, 23 JAAR
‘In Lady Smoke bewijst Theodosia dat ze een echte leider is.
Geen onwetende prinses maar een strijdvaardige koningin.
Een perfect vervolg dat smaakt naar meer.’ EVA, 23 JAAR

LAURA SEBASTIAN

EEN PRINSES VECHT
OM HAAR VOLK TE REDDEN –
TEGEN ELKE PRIJS?

Lady Smoke

Theodosia draagt niet langer een kroon van as. Ze
heeft haar rechtmatige titel opgeëist en ze heeft een
gijzelaar, Prinz Søren. Maar de wrede Kaiser zit nog
altijd op háár troon, en nog altijd gaat haar volk gebukt
onder zijn heerschappij. Theodosia wil haar volk beZOMER 2019
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FANTASY YA paperback

vrijden, maar hoe? De enig mogelijke oplossing is dat
ze trouwt – met een machtige man die een sterk leger
meebrengt. Trouwen met een vreemdeling… Hoe kan
Theodosia trouw zijn aan haar volk – en aan zichzelf?

prijs € 18,99 vertaling Valérie Janssen
omslagbelettering Caren Limpens formaat 15 x 23 cm omvang 296 bladzijden
nur 285 / 302 isbn 978 90 258 7746 0 verschijnt september
ook verkrijgbaar als e-book www.laurasebastianwriters.com

FICTIE 7+ gebonden

prijs € 18,50 omslag en
illustraties in kleur Efteling
formaat 16,3 x 24,5 cm
omvang 180 bladzijden nur 282
isbn 978 90 258 7456 8
verschijnt reeds verschenen

Musical De
Sprookjessprokkelaar
zeer goed ontvangen

DE MAGIE
VAN DE
VERBEELDING

Tournee door
Nederland

PAUL VAN LOON & LAURENTIEN VAN ORANJE

De Sprookjessprokkelaar
Er was eens een sprookjesbibliotheek in een oud, verlaten kasteel... Stemmen galmen door de gangen en achter
de vele deuren schuilt gevaar. Toch blijft Sterre zoeken
naar de juiste deur. Daarachter wachten eindeloos veel
verhalen die gelezen en verteld moeten worden. Als

FICTIE 7+ gebonden

Sterre de juiste deur vindt, gaat er een wereld voor haar
open. Ook voor de mensen in het dorp, die hun bijzondere
verhalenverteller met open armen ontvangen. Maar niet
iedereen is blij. Sterre is in gevaar! Wie kan haar helpen?
De Sprookjessprokkelaar?

prijs € 14,99
omslag en illustraties in kleur Efteling formaat 16,3 x 24,5 cm
omvang 80 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7778 1 verschijnt maart
www.paulvanloon.nl
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