Nieuws
Dog Man: een internationale hit

Op de kinderboekenbeurs in Bologna bleek dit voorjaar eens te meer
wat een groot fenomeen Dog Man internationaal is. Alle buitenlandse
uitgevers kwamen samen op een middag die de Amerikaanse
uitgeverij Scholastic had georganiseerd. Inmiddels zijn er tientallen
miljoenen boeken in meer dan dertig talen verschenen, en hee�t
Dog Man overal ter wereld fans - van Noorwegen tot Brazilië en
Singapore! Dit najaar gaat sterauteur Dav Pilkey op tournee in Azië.
Hopelijk wordt dat in 2020 vervolgd met een tournee door Europa…

Vechten om de mier

Ook in Bologna: een groot ‘gevecht’ tussen Nederlandse
uitgevers om de vertaalrechten van het schitterende werk
van de Australische schrijver/illustrator Philip Bunting.
Zijn boek Ants. werd door maar liefst zes (!) uitgevers
begeerd. Na een uitgebreide veiling werd deze slag
gewonnen door Condor. Wij zijn vereerd en vastbesloten
om van dit mooie boek een succes te maken. Verwacht in
het voorjaar van 2020.

Hilda – genomineerd voor vier Emmy’s
In deze aanbieding maakt u uitgebreid kennis
met Hilda, avonturier, ontdekkingsreiziger en
tekenaar. Bij het drukken van de brochure konden
we nog net dit nieuws meenemen: de animatieserie
Hilda werd voor vier Emmy ’s genomineerd,
en hee�t er zelfs één in de wacht gesleept!

Dit najaar bij
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Momo wil spelen!
WAAR IS...

MOMO

de hotdog

DE KNUFFEL

HET HOEDJE

WAAR IS...

HET PLAKBAND

MOMO

DE VOGEL

DE SCHAAR

Prijs €10,99 | Verschijnt januari 2020

| FULL COLOUR | FORMAAT 20,2 x 20,3 cm
OMVANG 24 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 4+
ISBN 978 94 9289 968 2 | NUR 270
KARTONBOEKJE

Vol KIJKen ZOEKPLEZIER!

Waar is Momo?
ANDREW KNAPP

Momo de hond speelt weer
verstoppertje! Dit keer doet hij
dat in een kleurrijk kartonboek
voor de allerkleinsten.

* Stevig, kleurrijk kartonboek
* Samenwerking met
Andrew Knapp op Instagram

Ga op zoek naar Momo op twaalf
verschillende plekken. Kun jij hem vinden
op de kermis? Of op de boerderij? Daar
naast leren kinderen nieuwe woorden door
te zoeken naar verstopte voorwerpen, zoals
een emmer, een bal en een lolly.

* Mailing mama-magazines
en blogs
OOK VERSCHENEN:

ZOEK MOMO

Momo en zijn baasje Andrew Knapp reizen
samen de wereld rond. Andrew fotografeert
Momo op verrassende plekken en maakt
zo geweldige zoekplaatjes.
Volg Andrew en Momo op:
www.instagram.com/andrewknapp

ISBN 978 94 9289 955 2
€12,50
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Een ijsbeer op bezoek

Leesfragment:
Meneer Beer
‘Arthur, ben jij dat?’ vroeg papa. Hij stak zijn
hoofd om de hoek van de woonkamerdeur. ‘Waar
zat je?’
‘Ik was weggelopen,’ hijgde Arthur, nog steeds
buiten adem. ‘Voor ALTIJD. Niet dat het iemand
is opgevallen.’
Papa fronste en knikte. ‘Nou, ik ben heel blij
dat je hebt besloten om terug te komen.’ Hij
slaakte een diepe zucht. ‘Ik weet dat het een
vervelende dag is geweest – ik begrijp het. Maar
weglopen is geen oplossing. Echt niet. En behalve
dat is het ook nog eens gevaarlijk.’
‘Dat klopt helemaal,’ zei Arthur. ‘Daarbuiten
staat een ijsbeer.’
Papa grinnikte. ‘Da’s een goeie, Arthur! Die is
zeker op een ijsberg aan komen drijven? Luister,
het spijt me van de voetbalwedstrijd. Misschien
kunnen we straks samen naar de samenvatting
kijken. Een ijsbeer, hmm?’ Papa schudde zijn
hoofd en verdween weer de woonkamer in.
‘Niemand kan zeggen dat jij geen fantasie hebt.’
[…]

De deurbel ging één, twee keer.
Arthur verstijfde.
‘Kun jij even kijken wie er voor de deur staat?’
riep mama.
‘Maar wat nou als het de beer is?’
‘Doe niet zo gek, Arthur. Hier komen geen
beren voor.’
Arthur hoorde mama en papa lachen. Daar
werd hij nog chagrijniger van. Hij staarde naar
de deur en dacht na over wat hij zou gaan doen.
‘Wie is daar?’ riep hij.
Het bleef stil.
Hij tilde voorzichtig de klep van de brievenbus
op, zodat hij naar buiten kon kijken. Hij deinsde
meteen terug. Door de opening stak – hij zag het
met zijn eigen ogen – een

LANGE
HARIGE
NEUS.

Prijs €14,99 | Verschijnt december 2019

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 224 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 962 0
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Me and Mister P
GEBONDEN

‘Een fris en grappig verhaal
over familie en vriendschap.’
Booktrust's
Great Books Guide
‘Meneer Beer mag
zich bij Paddington voegen
als een van ’s werelds leukste
en meest hartverwarmende
literatuurberen.’
The Bookbag

Meneer Beer
MARIA FARRER

Arthur schrikt als er op een dag een
ijsbeer voor zijn deur staat. Het dier
heeft een koffertje bij zich met zijn
naam erop: MENEER BEER.

* Winnaar Surrey Libraries'
Children's Book Award 2018
* Genomineerd voor
2018 CILIP Carnegie Medal

Meneer Beer kan alleen grommen, eet
emmers vis en is behoorlijk stuntelig,
maar al gauw wordt hij Arthurs beste
vriend. En daar is Arthur blij mee, want
zijn autistische broertje Liam krijgt
meestal alle aandacht.

* Shortlist UKLA & Leeds SLS
Children's Book Awards 2018
* Vertaald in het Duits en Spaans
* Aandacht in Autisme Magazine
en Psychologie Magazine

Met de hulp van Meneer Beer leert Arthur
inzien dat het ook heel leuk is om een
broertje als Liam te hebben.

* Onderwijsmailing

Licht surrealistisch en hartverwarmend,
met illustraties om verliefd op te worden.
7

Hét cadeau
voor voetbalfans

Prijs €24,99 | Verschijnt oktober 2019

| FULL COLOUR | FORMAAT 21 x 27,5 cm
OMVANG 224 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 974 3 | NUR 229
GEBONDEN

Wereld Voetbal
Recordboek 2020
KEIR RADNEDGE

Deze jaarlijks terugkerende succestitel
heeft een nieuwe vorm gekregen. Veel
meer beeld en kortere, toegankelijke
teksten. Zo is het nog aansprekender
voor de jonge doelgroep (9+).

* Elk jaar zeer goed verkocht
* Perfect cadeau voor
de feestdagen
* Samenwerking met Goal!
en VI Kids

Wat gelijk is gebleven: een krachtige en zeer
uitgebreide bundeling van alle mogelijke
voetbalrecords, in de traditie van het Guinness
Book of Records.
Leer alles over de meest bijzondere spelers,
coaches, fans en voetbalclubs. Met aandacht
voor de beste nationale teams, toernooien
en prijswinnaars.
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Vertel je verhaal met LEGO

2E

DRUK!
OOK VERKRIJGBAAR:
ISBN 978 94 9289 906 4
€17,50

Prijs €17,50 | Verschijnt oktober 2019
PAPERBACK | FULL COLOUR

| FORMAAT 20,4 x 22,9 cm
OMVANG 192 pagina's | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 9289 971 2 | NUR 214

ISBN 978 94 9289 915 6
€24,99

Fantastische LEGO ideeën
SARAH DEES

Een mooi nieuw deel in deze reeks.
Gebruik de creatieve ideeën uit dit
boek en ga aan de slag met je eigen
LEGO!

Blogger Sarah Dees is moeder van vijf
kinderen en is dol op LEGO. Ze laat zien
hoe je kinderen creatief kunt laten spelen,
zonder dat het veel geld hoeft te kosten.

In elk hoofdstuk vertelt Sarah Dees een
spannend verhaal, en laat ze zien hoe je
de leukste scènes nabouwt. Zo is er een
T. rex die een huis aanvalt, een heldhaftige
schatzoeker in een levensgevaarlijk doolhof,
en een ontmoeting met ruimtewezens op
de maan.

* Goed uitvoerbare ideeën
* Mooie, uitgebreide

productfotografie

* Dit keer met een

verhaalelement

Aan de hand van duidelijke foto’s en
instructies leren kinderen hoe ze alles
makkelijk zelf bouwen. Daarbij nodigt
Dees ze telkens weer uit om met hun eigen
ideeën te komen. Spelen met LEGO was
nog nooit zo leuk!

* Samenwerking met

STOER Magazine
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Hier is …

De start van een
nieuwe boekserie!

Succesvol op Netflix

* Seizoen 1 is te zien op Netflix,
seizoen 2 komt in 2020
* Winnaar van een EMMY
* Winnaar van drie ANNIE Awards
in 2019 - Oscars van de
animatiewereld
* Waarderingscijfer op IMDB: 8,7

Ontdekkingsreiziger, avonturier,
tekenaar en vriendin van elk wezen in
de vallei! Nou ja, bijna elk wezen…
Hilda en haar moeder wonen in
een natuurgebied vol mysterieuze
wezens – van boze trollen en
bijdehante elfjes tot reuzen met
liefdesverdriet.
Als Hilda’s moeder naar de stad wil verhuizen, protesteert Hilda. Wat zal ze haar
vallei missen! Maar dan blijken de (verborgen) elven in haar tuin een nog veel groter
probleem te hebben. Samen met de elf
Alfur en haar vossenhert Twijg gaat
Hilda op een spannende reis om alles
op te lossen.
Hilda begon als heldin in de veelgeprezen
stripboeken van Luke Pearson en speelt de
hoofdrol in haar eigen animatieserie op
Netflix. Nu maakt ze haar opwachting in
een nieuwe kinderboekenserie. Auteur
Stephen Davies vertelt Hilda's avonturen op eigenzinnige wijze.
Sprookjesachtig, geestig en
hartverwarmend, in een prachtig
vormgegeven boek.

* Hilda-staander bij
5 exemplaren
* Advertenties, o.a. in Kidsweek
(print en online)
* Boektrailer
* Online campagne

* Social media-campagne
* Teken- en verhalenwedstrijd
(schrijf je eigen sprookje)
* Samenwerking Netflix
Nederland
* Rechten verkocht
aan 11 landen
* Bijzondere vormgeving:
binnenwerk in duotoon

Prijs €14,99 | Verschijnt november 2019

| DUOTOON, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 13 x 19,7 cm
OMVANG 176 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 964 4
NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL
Hilda and the Hidden People
GEBONDEN

OVER HET BOEK:

‘Een sprankelend en meeslepend
verhaal, waarbij Hilda in alles een
stoere heldin is. Speels, spannend
en fantasierijk!’

- Annelies Jorna,
vertaler van het boek

‘De dynamische tekeningen
brengen het boek tot leven. Hilda’s
dapperheid is inspirerend, en de
gedetailleerde fantasiewereld [...]
zal lezers fascineren.'

– Publishers Weekly

‘Een groot avontuur beleven
met je kinderen? Bij Hilda ben je
aan het juiste adres!'

– The Great British Bookworm

TAFELSTAANDER
BIJ 5 EXEMPLAREN

ca. 25 cm hoog

Blaffend naar
de boekwinkel

ISBN 978 94 9289 9736
€89,94

Display met 6
exemplaren PRIJS €89,94
ISBN 978 94 9289 973 6

AL MEER DAN
25.000 BOEKEN
VERKOCHT!

Dog Man ISBN 978 94 9289 901 9 | € 14,99 | Dog Man gaat los! ISBN 978 94 9289 918 7 | € 14,99
Dog Man en de gekloonde kat ISBN 978 94 9289 958 3 | € 14,99
Prijs €14,99 | Verschijnt november 2019
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT

14 x 21 cm | OMVANG 256 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9289 970 5 | NUR 282
Ook verkrijgbaar als E-BOOK

VERTAALD
DOOR TJIBBE
VELDKAMP

Dog Man en Kid Kat
DAV PILKEY

Licht… Camera… Actie! Dog Man
en zijn sidekick Kleine Karel zijn niet
te filmen in dit grappige vierde boek
in de serie van Dav Pilkey.

* Poster naar 8000 basisscholen
* Advertenties, o.a.
in Donald Duck
(print en online)

Dog Man heeft een oppas voor Kleine Karel
geregeld. Dat is maar goed ook, want
Dog Mans leven wordt verfilmd… En onze
blaffende boevenvanger mag aan het werk
als bewaker op de filmset!

* Onderwijsmailing
* Social media-campagne
* Samenwerking met
STOER Magazine

Maar dan blijkt de oppas eigenlijk de
gemene kat Karel te zijn. En die heeft
snode plannen voor zijn minikloon. Als
hij Kleine Karel meesleept naar de filmset,
wordt het echt spannend: kan Dog Man
zijn vriendje beschermen, én ervoor zorgen
dat de film niet in de soep loopt?
#leesDogMan

* Wilt u ook een persoonlijk
DOG MAN-gifje (met de naam
van uw boekhandel) inzetten
op social media? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl
19

Een krokodil in je badkuip…

OOK IN DEZE SERIE:

Jurassic World: Fallen Kingdom
ISBN 978 94 9289 911 8 | € 14,99

Hoe tem je een draak 3

ISBN 978 94 9289 938 5 | € 14,99

iRobot

ISBN 978 94 9289 913 2 | € 12,99

iExplore Insecten

ISBN 978 94 9289 942 2 | € 12,99

Prijs €12,99 | Verschijnt januari 2019

| FULL COLOUR
FORMAAT 26,2 x 22,8 cm | OMVANG 32 pagina’s | NON-FICTIE
LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 940 8 | NUR 223
GEBONDEN MET PADDING + GRATIS APP

iExplore Roofdieren
Leer alles over de gevaarlijkste
beesten van de wereld en tover ze
tevoorschijn met Augmented Reality!

* Perfect voor spreekbeurten!
* Themapagina Augmented Reality
op www.kinderboeken.nl

Lees dit boek en ontdek hoe groot een
orka is, wat een wolf eet en hoe een beer
zijn eten vangt. Kinderen leren spelender
wijs nog veel meer over roofdieren door
de pagina’s van het boek te scannen met
de bijbehorende app. Zo kunnen ze (de
anatomie van) de dieren van dichtbij
bekijken en hun kennis testen via de
Roofdierenquiz.

* Samenwerking Zo Zit Dat en
Quest

Helemaal spectaculair is de Augmented
Realityfunctie: kom oog in oog te staan
met allerlei wilde beesten!
21

Met Wombat en Vos
de achtbaan in!

Display met 6
exemplaren PRIJS €75,
ISBN 978 94 9289 972 9

Well,’ said Fox. ‘We could try
getting
out of bed on the wrong side
.
Who knows what could hap
pen?’
That’s hardly wild, Foxy.’
But it is dangerous, Wombat.’

‘Okay, Number Three,’ said
Fox.
‘Running with scissors.’
‘Running with scissors, Fox
y?’
‘Really sharp scissors!’

‘How about Number Four
on my list ?’
said Wombat. ‘Riding a mo
torcycle
over a canyon. Now that is
WILD
and DANGEROUS.’
‘And we’ll die,’ said Fox. ‘I
don’t want to die.’

get that.
hat’s next on your list?’
mber Two: Rocking back on
my chair.
mum always says it’s really
dangerous.’
ather jump out of an aeropl
ane
hout a parachute, Foxy.’
10

3E

OOK IN DEZE SERIE:
ISBN 978 94 9289 939 2
€12,50

DRUK!

11

Prijs €12,50 | Verschijnt oktober 2019
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD

| FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 144 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9289 967 5 | NUR 282
Ook verkrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL Wombat & Fox - Thrillseekers

Terry Denton maakte de
tekeningen van de succesvolle
Boomhutboeken. Voor Wombat & Vos
Boomhut
verzorgde hij de illustraties én de
tekst. Het resultaat is een lieve,
grappige en originele boekenserie
voor de beginnende lezer.
Vertaald door Tjibbe Veldkamp.

‘Wombat en Vos zijn guitig
getekend. Ze zien er knuffelbaar uit en zo veroveren ze
meteen het hart van de lezer.’

- Hebban

WOMBAT & VOS ZOEKEN
HET GEVAAR
TERRY DENTON

Een nieuw verhaal van Terry Denton
over zijn favoriete twee dieren:
Wombat en Vos. Dit keer beleeft
het vrolijke duo wel heel spannende
avonturen…

* Advertenties, o.a. in Kidsweek
(print en online)
* Poster naar 8000 basisscholen
* Lesbrief rondom taalgrapjes
in Wombat & Vos

Wombat is jarig. Daarom krijgt hij van Vos
een notitieboekje om lijstjes in te schrijven.
Wombat begint met een lijstje van WILDE
en GEVAARLIJKE plannen, die hij samen
met Vos wil gaan uitvoeren.
Van monsterlijk hoge duikplanken tot
angstaanjagende achtbanen: niets is te
gek voor de twee vrienden. Tenminste,
als de Vijf Apen zich er maar niet mee
gaan bemoeien…

* Onderwijsmailing
* Voorpublicatie

* Online campagne
* Social media-campagne
* Displaydoosje bij 6 exx.
23
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‘Ik vond het geweldig!’
– John Flanagan (De grijze jager)

Prijs €17,50 | Verschijnt december 2019

| ZWART-WIT | FORMAAT 14 x 21,5 cm | OMVANG 352 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 11+ | ISBN 978 94 9289 969 9 | NUR 283
Ook verkrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL Monstrous Devices
GEBONDEN

‘Ik vond het debuut van Damien Love
fantastisch. […] Het zou me niet
verrassen als het verfilmd zou worden.
Ik wou dat mijn eerste boek zo
fantasierijk en zelfverzekerd was.’
- Anthony Horowitz
(auteur van Alex Rider)

‘Hoe leuk! Een enorme slechterik,
een stel enge robots en een held met
behoorlijk slechte persoonlijke
eigenschappen. Ik vond het geweldig!’
- John Flanagan

‘Griezelig en mysterieus… [...] Dit
avontuur zit goed in elkaar.’
- Publishers Weekly

Robotjacht
DAMIEN LOVE

VERTALING: MARIA POSTEMA
(O.A. HUNGER GAMES, SPIRIT ANIMALS)

In dit bloedstollende debuut van de
Schotse schrijver Damien Love staat
een mechanisch mysterie centraal.
Niet weg te leggen, zo spannend!

Wat volgt is een bizar katenmuisspel, en
Alex en zijn opa slaan op de vlucht door een
winters Europa. Het wordt een race tegen
de klok – en een aantal meedogenloze
vijanden – om het macabere geheim rond
de robot op te lossen.

Het leven van de twaalfjarige Alex komt op
zijn kop te staan als hij een tinnen robot
robot
je van zijn opa krijgt. Het stuk speelgoed
blijkt enorm gewild te zijn bij een aantal
vreemde figuren met levensgevaarlijke
plannen.

* Samenwerking met Kidsweek
* Leesexemplaren voor
de boekhandel
* Social media-campagne
25

Bouwen aan series met Condor!
AL MEER DAN
25.000 BOEKEN
VERKOCHT!

ISBN

978 94 9289 901 9

ISBN

978 94 9289 918 7

ISBN

978 94 9289 958 3

ISBN

978 94 9289 916 3

ISBN

978 94 9289 961 3

978 94 9289 939 2

ISBN

978 94 9289 967 5

ISBN

978 94 9289 970 5

3E

DRUK!
ISBN

ISBN

978 94 9289 964 4

VERWACHT IN 2020

VERWACHT IN 2021

Allemaal te bestellen via: verkoop@wpgmedia.nl

Eerder verschenen bij Condor
FICTIE

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

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

Alice en het
bacteriemysterie
ISBN 978 94 9289 957 6
€ 14,99
september 2019

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

Robonerds
ISBN 978 94 9289 935 4
€ 14,50

Storm en de uitvinding
van het voetbal
ISBN 978 90 6797 945 0
€ 15,50

Storm en de
voetbalgoden
ISBN 978 94 9289 953 8
€ 16,50

NON-FICTIE

Atlas Obscura
ISBN 978 94 9289 947 7
€ 20,99
augustus 2019

Het fantastisch
mooie dierenrijk
ISBN 978 94 9289 954 5
€ 14,99
augustus 2019

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

De voetbalquiz
ISBN 978 94 9289 946 0
€ 14,99

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

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

Instant Einstein
ISBN 978 94 9289 956 9
€ 7,99

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

Zoek Momo
ISBN 978 94 9289 955 2
€ 12,50
augustus 2019

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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VERSCHIJNINGSKALENDER
September
* Alice en het bacteriemysterie
* Hamstersaurus Rex vs. Knaagdier Kong
Oktober
* Fantastische LEGO ideeën
* Wereld Voetbal Recordboek 2020
* Wombat & Vos zoeken het gevaar
November
* Dog Man en Kat Kid
* Hilda en het verborgen volk
December
* Meneer Beer
* Robotjacht
Januari
* iExplore Roofdieren
* Waar is Momo?

