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LEOPOLD FELICITEERT!
max velthuijs prijs
2019 voor
sylvia weve

genomineerd
voor de woutertje
pieterse prijs

genomineerd voor
de deutscher
jugendliteraturpreis

genomineerd
voor de prijs van
de jonge jury

RIJM JE MEE VOORLEESTOURNEE
978 90 258 7237 3

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

978 90 258 7697 5

978 90 258 6767 6

EERDER VERSCHENEN

© HARMEN VAN STRAATEN

978 90 258 7479 7
€ 14,99
978 90 258 7752 1
€ 14,99

Prentenboekenmaker Harmen
van Straaten rijmt en leest voor
op school, in de bieb en in de
boekhandel. In interactieve sessies waarbij kinderen hun rijmkunst kunnen oefenen. Aan de
hand van vijf humoristische
prentenboeken, moderne klassiekers geliefd bij jong en oud.
Grappig, ondeugend, en net
even anders dan je verwacht!

PRENTENBOEKEN 3+ gebonden prijs € 14,99
formaat 23,8 x 28,6 cm / 30 x 24,6 cm oblong omvang 32 bladzijden
nur 273 www.harmenvanstraaten.nl

Interactieve
voorlees- en rijmpret!
Lesbrief
Vraag naar de
voorwaarden bij uw
vertegenwoordiger

978 90 258 7370 7
€ 23,50

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7654 8
€ 20,99

De pers over In Holland
staat een huis:

‘Rijk voorleesboek voor uren
lees- en kijkplezier.’

NBD BIBLION

IJSVRIJ EN WINTERPRET
DIVERSE AUTEURS

Cadeautip voor de
feestdagen

Winter!

De leukste versjes, liedjes en
verhaaltjes voor een mooie winter
Sneeuwballen gooien, een schaatswedstrijd houden en
een sneeuwpop maken. Koekjes bakken, stamppot eten
en warme chocolademelk drinken. Deze heerlijke voorleesbundel met oude en nieuwe versjes, liedjes en

omslagontwerp Caren Limpens
nur 272 isbn 978 90 258 7775 0

prijs € 22,99 omslagillustratie Saskia Halfmouw
formaat 25 x 27,5 cm omvang 144 bladzijden
verschijnt oktober

NAJAAR 2019

VOORLEESBUNDEL gebonden

verhalen staat garant voor knusse winteravonden voor
het hele gezin.
Met bijdragen van Jet Boeke, Dick Bruna, Max Velthuijs,
Harmen van Straaten en vele anderen.
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BEDANKT VOOR UW
WARME ONTVANGST
VAN WINTERHUIS HOTEL!
978 90 258 76074
€ 17,50

EERDER VERSCHENEN

‘Voor het eerst in lange tijd dat ik weer zo’n
leuk boek heb gelezen.
Echt anders – heel bijzonder en origineel.’
Tonke Dragt

‘Heerlijk spannend verhaal vol raadsels en
geheimen – ik heb er huiverend van genoten.’
Rindert Kromhout

‘Raadsels, puzzels en een vleugje magie...
Alles is aanwezig voor een spannend verhaal.’
Jessica Venema, boekhandel Donner

‘Een goede vertaling is natuurlijk altijd erg fijn,
maar in het geval van Winterhuis Hotel blijkt
een uitstekende vertaler helemaal belangrijk.
Imme Dros slaagt daarin met glans. W
 interhuis
Hotel is spannend en origineel.’
Hanneke van den Berg in Hollandse
Dagbladcombinatie

‘Winterhuis Hotel leest als een soort Harry
Potter voor beginners. Je kunt lekker wegdromen
in een magische omgeving vol verrassingen.’
Kidsweek

‘Vertrouwd recept voor lekker lang lezen bij de
radiator.’
De gelukkige lezer

‘Als er één boek geschikt is om in de winter te
lezen is het Winterhuis Hotel.’
Leesfeest.nl

OVER DE VERTALER
Imme Dros beet zich voor de vertaling van De
geheimen van Winterhuis Hotel opnieuw vast in
talloze taalgrapjes, anagrammen en puzzels.
Samen met haar echtgenoot Harrie Geelen heeft
Dros weer een prestatie van formaat geleverd.

Luxe editie, rijk geïllustreerd met
stofomslag
Online aftelcampagne
Advertenties print en online

DISPLAY met

5 exemplaren
prijs € 87,50
isbn 978 90 258 7845 0
verschijnt november

BEN GUTERSON

VERTAALD DOOR IMME DROS

De geheimen
van Winterhuis Hotel
Achter het schilderij zat een deur… Elizabeth deed de
deur geruisloos open en knipte haar zaklamp aan. Toen
ging ze naar binnen. Koude lucht vulde haar longen. Ze
was alleen in de geheime gang.
Elizabeth gaat terug naar Winterhuis Hotel, het hotel
van haar grootvader. Winterhuis is een fantastisch

 otel met een snoepkeuken, bioscoop, skibaan en een
h
bibliotheek met duizenden boeken. Maar het is ook een
hotel met een duister verleden, vol raadsels en geheimen.
Midden in de nacht worden sloten opengebroken en
personeelsleden aangevallen. Iemand zoekt naar de
geheime gangen die er lang geleden geweest moeten
zijn. Waarom? Wat – of wie – is daar verborgen?

omslagbelletering Caren Limpens
omvang 328 bladzijden nur 283

vertaling Imme Dros formaat 15 x 22 cm
isbn 978 90 258 7771 2 verschijnt november

NAJAAR 2019

FICTIE 10+ gebonden prijs € 17,50 omslag en illustraties Chloe Bristol
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978 90 258 7263 2
€ 15,99

EERDER VERSCHENEN

XL

EDITIE

XS

EDITIE

Kleine uitgave in
aantrekkelijk doosje
Perfect cadeautje
Bekroond met
Zilveren Penseel 2014

DISPLAY met 6 exx.
prijs € 35,94
isbn 978 90 258 7847 4
verschijnt oktober

ANNEMARIE VAN HAERINGEN

COCO – of het
kleine zwarte jurkje
‘Opschieten! Jullie mogen pas naar bed als alle lakens
gestreken zijn.’
De kleine Coco groeit op in het weeshuis. Ze moet hard
werken voor de kost. Maar ze leert er ook naaien en
borduren als een engel. Op haar achttiende moet ze
een baantje zoeken. De wereld ligt voor haar open.
NAJAAR 2019
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CADEAUBOEKJE ALLE LEEFTIJDEN
omvang 32 bladzijden NUR 217/370
(niet los verkrijgbaar)

Vanaf dat moment geeft ze haar eigen leven vorm en
ook de kleding van de nieuwe moderne vrouw. Haar
luxe eenvoud heeft ons onvergetelijke stijliconen opgeleverd als het kleine zwarte jurkje, Chanels N05, de camellia en het perfect vallende tweed pakje.

prijs € 5,99 formaat 13,8 x 16 cm
978
90 258 7846 7 verschijnt oktober
isbn

978 90 258 7603 6
€ 14,50

EERDER VERSCHENEN

Fijn cadeau
voor jong en oud
Samenwerking
met Happi.Kids
en Happinez
Verkocht aan
15 landen
Als verdriet op
bezoek komt
herdrukt
‘In het ontroerende prentenboek Als verdriet op bezoek komt wordt op een zeer toegankelijke
wijze verdriet en troost zowel voor jong en oud, uitgewerkt.’ – FRIESCH DAGBLAD
‘Eland weet met een paar lijnen iets neer te zetten waar veel in zit.’ –

JAAP LEEST

‘Het boek creëert de ruimte om over de emotie verdriet te praten, zonder dat het een zwaar of
niet begrijpelijk verhaal wordt.’ – HEBBAN

EVA ELAND

Waar geluk begint
We hebben allemaal geluk nodig in het leven. Het kan
moeilijk bereikbaar zijn en soms voelt het zo ver weg.
Maar er is één plek waar geluk altijd te vinden is. Daar
waar iedereen kan terugkomen…
Geluk begint bij jezelf.

formaat 21,8 x 24,6 cm omvang 32 bladzijden
verschijnt februari evaeland.com

prijs € 14,50
nur 273 isbn 978 90 258 7815 3

NAJAAR 2019

PRENTENBOEK ALLE LEEFTIJDEN gebonden

EEN BOEK DAT
GELUKKIG MAAKT
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KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST –
KIKKER IN DE KLAS
DUURZAME MDF
ASSORTIMENTSDISPLAY

Lespakket

inhoud op maat Vraag uw
vertegenwoordiger naar de mogelijkheden
prijs ± € 250,isbn 978 90 258 7710 1
Leverbaar

Nieuwe Kikker-video's
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
TELSPEL
NAJAAR 2019
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prijs € 9,99
formaat 18 x 18 x 4,5 cm
isbn 978 90 258 7856 6
leverbaar

CADEAUPAPIER

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

PAPIEREN TASSEN

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

30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT
Uniek (kraam)
cadeau
Voor papa’s en mama’s
die een avondje uit zijn
of op reis
Perfect voor opa’s en
oma’s, die ver weg wonen
en toch hun kleinkind
willen voorlezen
Productvideo
Online campagne

HOE WERK

T HET
RECORDAB
LE
PRENTENB
OEK:

NIEUW: SPREEK DIT KLASSIEKE
KIKKERVERHAAL IN VOOR
KINDEREN, KLEINKINDEREN
OF GELIEFDEN

Druk op de
opnamekno
p
en lees het v
erhaal voor
Zeer gebruik
svriendelijk
Het verhaal
kan eenvou
dig
opnieuw wo
rden
ingesproken

MAX VELTHUIJS

Kikker is verliefd

Recordable prentenboek
Deze prachtige klassieker van Max Velthuijs is voor
het eerst verkrijgbaar als recordable prentenboek: een
nieuw concept. Met dit opneembare prentenboek kun
je je kindje elke avond voorlezen, waar je ook bent.

omvang 32 bladzijden

nur 273

prijs € 22,50 formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7821 4 verschijnt november

NAJAAR 2019

RECORDABLE PRENTENBOEK gebonden

Druk op de opnameknop en lees het verhaal voor,
zodat je (klein)kind altijd je stem kan horen. Om te
bewaren en keer op keer te beluisteren.
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KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST –
Win kaartjes
voor de
familiemusical
‘Kikker en het
avontuur’ van
theater Terra
Première 29
september in
Theater de
Meervaart
Nieuwe
Kikkervideo’s
Online
campagne
Kikker 30 jaar

L
MUSICA
EDITIE

KIKKER IN HET THEATER
MAX VELTHUIJS

Kikker en het avontuur
(omnibus)

Ken je Kikker en zijn vriendjes Eend, Haas, Rat en
Varkentje? Kikker haalt hulp als de huizen door de
regen zijn overstroomd, en al het eten op is. Samen met
Rat gaat hij de horizon tegemoet – totdat hij heimwee
NAJAAR 2019
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OMNIBUS 4+ gebonden

krijgt. En op een dag wil Kikker van alles doen wat hij
níet kan, en ontdekt dan dat hij gewoon tevreden moet
zijn met zichzelf!
Drie Kikkeravonturen in een fijne omnibus.

prijs € 20,50 boekverzorging Studio Cursief
formaat 20 x 22,50 cm omvang 96 bladzijden nur 273 isbn 978 90 258 5943 5
verschijnt reeds leverbaar www.leopold.nl/kikker

30 JAAR! KIKKER VIERT FEEST – 30 JAAR! KIKKER VIERT
VIER KIKKER-KLASSIEKERS NU
IN MINI-EDITIE: HET PERFECTE
CADEAUTJE VOOR JONG EN OUD

Schoencadeautip
In toonbankdoosje

NIEUW
KNUFFEL KIKKER
20 CM HOOG
prijs € 9,99
isbn 978 90 258 7854 2

€ 5,99
MAX VELTHUIJS

DISPLAY4 x 5 exx.

prijs € 119,80
isbn 978 90 258 7839 9
verschijnt oktober
www.kinderboeken.nl/kikker

NAJAAR 2019

Kikker en het vogeltje
Kikker in de kou
Kikker en de vreemdeling
Kikker is verliefd
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Nannie Kuiper & Dagmar Stam

De eend op de
pot
Nannie Kuiper
& Dagmar Stam

De eend op
de pot heeft al
generaties
kinderen van
hun angst voor
de grote
mensen-wc
afgeholpen

De eend op de pot

‘Het bijzondere van
deze poëzie is dat de
gedichten met elkaar
een vlot lopend en
goed uitgewerkt
verhaal vormen. De
gedichten zijn ritmisch
geschreven. Het ritme
is gevarieerd en dikwijls verrassend, waardoor levendige
poëzie is ontstaan.’
JURYRAPPORT
GOUDEN GRIFFEL, 1982

LEOPOLD

l

GOUDEN
GRIFFEL-KLASSIEKER
OPNIEUW LEVERBAAR
NANNIE KUIPER

De eend op de pot
Marijke is gek op honden en katten.
Marijke houdt veel van haar kleine marmot.
‘Maar mijn lievelingsdier,’ zegt Marijke,
‘staat hier!
En dat is de eend op mijn pot.’
NAJAAR 2019
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KARTONBOEK 2+ prijs € 8,99

formaat 19 x 19 cm
verschijnt oktober

Marijke neemt haar eend op de pot overal mee naartoe,
zelfs naar de verjaardag van Jasper. Maar als ze naar
huis gaat, is hij zoek! Wat nu?

illustraties Dagmar Stam
omvang 22 bladzijden nur 273 isbn 978 90 258 7806 1

DE LEUKSTE EERSTE WOORDJES

Kartonboek met tabs
Lucy Cousins maakt
leren leuk

LUCY COUSINS

De dieren van
Muis

LUCY COUSINS

Muis ontdekt

Eerste woordjes-boek

Eerste woordjes-boek

Reis met Muis de wereld rond en ontdek de dieren van
de Noordpool, de oceanen, de woestijn en nog veel
meer spannende plekken.

Muis ontdekt de wereld om haar heen. Alles over het
weer, de seizoenen, technologie, materialen, groeien
en nog veel meer.

KARTONBOEK MET TABS 2+

KARTONBOEK MET TABS 2+

prijs € 8,99
formaat 19 x 19 cm
omvang 22 bladzijden nur 271
isbn 978 90 258 7837 5 verschijnt januari

prijs € 8,99
formaat 19 x 19 cm
omvang 22 bladzijden nur 271
isbn 978 90 258 7838 2 verschijnt januari

978 90 258 7703 3

€ 8,99

€ 8,99

NAJAAR 2019

978 90 258 7667 8

EERDER VERSCHENEN
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KIJK- EN ZOEKPLEZIER
Zaterdag winnaar Sardes Leespluim
Verkocht aan Duitsland
en Denemarken
De pers over Zaterdag:

‘Je raakt maar niet uitgekeken
op de prachtige, gedetailleerde
platen van Saskia Halfmouw.’
BOEKSTART

‘Een groot kijk- en zoekboek vol
zaterdagpret voor 4 jaar
en ouder.’
DE TELEGRAAF

‘In een klassiek zoekboek verbeeldt Saskia Halfmouw
vrolijke scènes uit een samenleving met heel veel kinderen: ijspret, kerst, het strand, het speelplein, de supermarkt.
En zoals het hoort in dit soort
boeken is er heel veel te zien.’
EDWARD VAN DE VENDEL

EERDER VERSCHENEN
isbn 978 90 258 7377 6
prijs € 14,99

NAJAAR 2019
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Heel veel
verschillende
honden en baasjes
in lekker groot
zoekboek
Winactie op
Kinderboeken.nl:
win een
prachtige prent
Aandacht
in dieren- en
hondenbladen

WAAR IS
MIJN BOT?

SASKIA HALFMOUW

ZOEK!

Zoveel baasjes, zoveel honden…
Drie vriendjes zijn hun bot kwijt. En ze hadden het nog
wel zo goed begraven. Even goed snuffelen! Samen
volgen ze het geurspoor het park uit, door de stad,

omvang 32 bladzijden nur 273
www.saskiahalfmouw.nl

prijs € 14,99
isbn 978 90 258 7781 1

formaat 23,8 x 31,6 cm
verschijnt januari

NAJAAR 2019

KIJK- EN ZOEKBOEK 4+ gebonden

langs de slager, door de hondenfotostudio, de hondententoonstelling en het hondenhotel… Onderweg sluiten
nieuwe vrienden zich aan.
Wie is de dief?!
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Spanning én
humor van
Max Velthuijs
Ouderwets
goed en slecht
blijft altijd leuk

Leopold

YMCK

EERSTE GOUDEN
PENSEEL-BEKRONING
VAN MAX VELTHUIJS

MAX VELTHUIJS

Het goedige 
monster en de rovers
Het goedige monster spuwt vuur en voorziet de stad zo
van elektriciteit. De roversbende in het kasteel ziet wel
brood in hem. ‘We kidnappen hem en verkopen hem
voor veel geld!’ Hun kok bakt koekjes om het monster in
slaap te krijgen. Maar als het verdoofde monster wakker
NAJAAR 2019
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PRENTENBOEK 4+ gebonden

omvang 32 bladzijden nur 273
www.kinderboeken.nl/kikker

wordt, breekt het los. Het spuwt vuur in alle hoeken en
gaten van het kasteel. Tegelijk arriveert vanuit de stad
een optocht van politie, brandweer en het volk om het
monster te bevrijden. De rovers weten niet meer hoe ze
het hebben. En het goedige monster is geliefder dan ooit!

prijs € 15,99 formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7820 7 verschijnt november

€ 15,99

KLASSIEKER
WEER
LEVERBAAR

978 90 258 7038 6

Het goedige monster en de rovers

Het goedige
monster en de rovers

EERDER VERSCHENEN

Max Velthuijs

Max Velthuijs

978 90 258 7038 6
€ 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7052 2
€ 15,99

BEKROO
ND
MET EEN
ZILVERE
N PALET
2017

PRACHTIG
MIDWINTERVERHAAL
OVER LICHT EN HOOP
ROND DE KORTSTE
DAG VAN HET JAAR
SUSAN COOPER & CARSON ELLIS

De kortste dag
‘De kortste dag kwam, en het jaar ging om...’
Al duizenden jaren vieren we de terugkeer van het licht
als na de kortste dag de dagen weer gaan lengen. Met
kaarsen en vredesvuren. Feestelijke rituelen verbinden
het oude met de belofte van wat gaat komen.

omvang 40 bladzijden nur 370
www.carsonellis.com

Social media
winactie op de
kortste dag van
het jaar
(21 december
2019)

prijs € 15,99 formaat 26 x 24 cm
isbn 978 90 258 7773 6 verschijnt oktober

NAJAAR 2019

PRENTENBOEK ALLE LEEFTIJDEN gebonden

Vertaald door
Imme Dros

15

WIST JE DAT...

SINT NICOLAAS zelfs een storm tot bedaren kan brengen?
Zo redde hij ooit een overboord geslagen zeeman en een schip in nood. Zeelieden en
koopmannen vertrouwen op zijn hulp.
Sinterklaas is nog steeds niet bang om in het geraas van de wind over de daken te rijden…
SINT NICOLAAS drie arme meisjes hielp door geldzakjes door hun open raam te
gooien?
Daardoor konden ze een goed huwelijk sluiten. Zo werd Sint Nicolaas de helper van
geliefden.
Sinterklaas geeft nog steeds cadeaus in het donker, hij strooit nog steeds met goud
geld.
SINT NICOLAAS ooit drie onterecht veroordeelde mannen van de dood redde door
het zwaard van de beul tegen te houden?
Sinterklaas ziet alles en is rechtvaardig. Hij weet precies wie zich goed heeft gedragen.
Dat staat allemaal in zijn grote boek.
Zo lijkt de Sint ook wel een beetje op de Noorse oppergod Wodan, die ’s avonds met
wapperende baard en lange mantel op zijn paard langs de hemel reed. De beschermer
van de oogst en de handel was ook de god van de wind, kennis, wijsheid en poëzie.
NAJAAR 2019

16

SINTERKLAAS is niet zomaar Sint… HIJ IS SUPERSINT!

Oude
Sinterklaaslegenden voor
alle leeftijden
Expositie in

Feestelijke
lancering met
perspresentatie
Lesbrief voor
scholen

ALLES WAT JE NOG NIET WIST
OVER SINTERKLAAS
MARANKE RINCK & MARTIJN VAN DER LINDEN

SuperSint

Marie en haar vader laten ’s middags de hond uit in het
park. Wanneer ze even uitrusten op een bankje komt er
een hippe oude meneer naast hen zitten. Hij vraagt of
ze al zin hebben in 5 december. Marie knikt, maar haar
vader haalt zijn schouders op. Hij zegt dat zijn hoofd er
dit jaar niet zo naar staat. Marie kijkt een beetje sip.
De oude meneer schrikt daarvan. Geen zin meer in

prijs € 14,99
omslag en illustraties Martijn van der Linden formaat 23,5 x 28 cm
omvang 32 bladzijden nur 273/227 isbn 978 90 258 7816 0 verschijnt november
www.limburgsmuseum.nl www.marankerinck.nl www.martijnvanderlinden.nl

NAJAAR 2019

PRENTENBOEK 4+ gebonden

Sinterklaas! Dat kan toch niet? Hij begint spannende
verhalen te vertellen. Over hoe Sinterklaas altijd helpt,
hoe hij jongens en meisjes en zelfs een heel schip redt!
Sinterklaas is niet zomaar sint, hij is SuperSint! Marie
wil meteen naar huis om een tekening van de avonturen
van Supersint te maken. Haar vader is ook super enthousiast geworden. En de hippe oude meneer…?
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ASSORTIMENTSOVERZICHT
USB luisterboek
978 90 258 7119 2
€ 13,99
3 CD luisterboek
978 90 258 7018 8
€ 13,99
978 90 258 6789 8

€ 15,99

978 90 258 7535 0

€ 17,99

978 90 258 7141 3

€ 15,99
Bobba knuffel
20 cm
978 90 258 7851 1
€ 14,99

Edutainment

978 90 487 3378 1
€ 19,99

978 90 487 3379 8
€ 14,99

Sluit
100% aan
bij school

978 90 487 3377 4
€ 8,99

978 90 487 3421 4
€ 14,99

Bobba knuffel 30 cm
978 90 258 7852 8
€ 18,99

Bobba sleutelhanger 12 cm
978 90 258 7855 9
€ 6,99

Bobba handpop 21 cm
978 90 258 7853 5
€ 14,99

Bordspel

978 90 487 3379 8
€ 14,99

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

€ 14,99
Verkrijgbaar via Boosterbox

978 90 258 7312 7

€ 9,99

Buitenpakket

NAJAAR 2019
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871 93 244 3210 8
Vergrootglas € 4,49

871 93 244 3211 5
Notitieblok € 2,99

871 93 244 3209 2
Verrekijker € 19,99

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

Display met 10 exx.
978 90 258 7338 7 € 49,90

DE GORGELS DISPLAY
Bij afname
van display op de
beurs ontvangt men

25 posters cadeau,

excl. te verkrijgen bij de
boekhandel

op = op

GROTE DE GORGELS
FEESTDAGEN
CAMPAGNE
Radiospot
Poster naar 8.000 basisscholen
Advertenties in print en online
Doe de Gorgels quiz op
Kinderboeken.nl
Winactie op Kinderboeken.nl:
wie is je beste vriend?

prijs € 271,29
isbn 978 90 258 7841 2
+ 25 gratis uitdeelposters

Inhoud Gorgel-display
4x De Gorgels (boek 1)
4x De Gorgels en het geheim van de gletsjer (boek 2)
2x De wereld van de Gorgels (prentenboek)
5x De Gorgels kleurboek
1x De Gorgels tafels oefenen
1x De Gorgels taalspelletjes
2x De Gorgels AVI kwartet
2x De Gorgels woordenschat kaartspel
1x De Gorgels – Het grote Gorgelsdictee
Totaal € 271,29

NAJAAR 2019

Social media campagne

DISPLAY
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NIEUW:
heel veel 
Gorgel-knuffels

WEGENS SUCCES HERDRUKT!
INPAKPAPIER
prijs € 69,99
isbn 978 90 258 7618 0
verschijnt november

BOBBA KNUFFEL 30 CM
isbn 978 90 258 7852 8
prijs € 18,99

NAJAAR 2019

20

BOBBA SLEUTELHANGER 12 CM
isbn 978 90 258 7855 9
prijs € 6,99

BOBBA KNUFFEL 20 CM
isbn 978 90 258 7851 1
prijs € 14,99

BOBBA HANDPOP 21 CM
isbn 978 90 258 7853 5
prijs € 14,99

Jochem Myjer schrijft
het Kinderen voor
kinderen-lied voor de
Kinderboekenweek
Inclusief ingevulde
pagina van Jochem
Myjer en Rick de Haas

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels
Vriendenboek
JOEBELABAMBAM! Laat al je vrienden en vriendinnen
iets over zichzelf vertellen in dit fijne vriendenboek vol
Gorgelgrapjes en -weetjes.
Bobba en Belia hebben hun eigen pagina al ingevuld!

formaat 15 x 22 cm
verschijnt oktober

omvang 48 bladzijden
www.degorgels.nl

prijs € 79,92
isbn 978 90 258 7840 5
verschijnt oktober

prijs € 9,99 omslagontwerp Marlies Visser
nur 210 isbn 978 90 258 7312 7

NAJAAR 2019
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Rindert Kromhout was ooit
zelf kleuterleider. Zijn tijdloze
verhalen over de klas van Meester
Max zijn inmiddels 
geliefd bij
een nieuwe generatie kinderen,
meesters en juffen.

Heruitgave van
klassieker
Grappige en
herkenbare avonturen
over de eerste twee
jaar op de basisschool

RINDERT KROMHOUT

DE LEUKSTE MEESTER
VAN HET LAND

Meester Max en de
minimonsters
Omdat juf Wendy ziek is, komt meester Max invallen.
En dat valt in het begin niet mee. Want kleuters doen
alles anders dan grote mensen denken. Veters strikken,
blubberkastelen bouwen, melk met beestjes, losse
tanden, een toneelstuk spelen voor vaders en moeders,
NAJAAR 2019
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luizen op hoofden – er gebeurt zoveel in een kleuterklas.
Maar meester Max krijgt de smaak te pakken. Het
duurt dan ook niet lang, of hij wil nooit meer weg uit
deze klas vol minimonsters…

VOORLEESVERHALEN 4+ gebonden prijs € 17,99
omslag en illustraties Georgien Overwater
formaat 17,3 x 24,5 cm
omvang 160 bladzijden nur 272 isbn 978 90 258 7796 5 verschijnt oktober

Kinderen in
actie voor het
klimaat
Boek
wereldwijd
succes
Lesbrief voor
onderbouw

RESPECT
VOOR
DE NATUUR

JOE TODD-STANTON

Het geheim van
de Zwarte Rots
Erin woont in een vissersdorp. Ze wil naar zee, maar
dat is gevaarlijk. Buitengaats ligt de Zwarte Rots. Hij
lijkt zich te verplaatsen en zijn pieken zijn scherp als
een zwaardvis. Op een dag gaat Erin stiekem mee op

omvang 40 bladzijden nur 273

prijs € 15,99 formaat 23,5 x 27,6 cm
isbn 978 90 258 7819 1 verschijnt oktober

NAJAAR 2019

PRENTENBOEK 5-8 JAAR gebonden

de vissersboot van haar moeder. Plotseling doemt in
de mist de Zwarte Rots voor hen op en als moeder de
boot keert, valt Erin overboord. Ze zinkt dieper en dieper
maar dan tilt iets haar op. De hand van de Zwarte Rots…
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KLEUREXPLOSIES VAN
S
ET
H
C

S

MONET – TUINEN VAN VERBEELDING
TENTOONSTELLING MET
INTERNATIONALE TOPSTUKKEN IN
KUNSTMUSEUM DEN HAAG,
VAN 12 OKTOBER TOT 2 FEBRUARI 2020
NAJAAR 2019
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GELIEFD IMPRESSIONIST
Promotie
i.s.m. met het
Kunstmuseum
Den Haag
Posters
Interesse in
een etalage van
Monet? Neem
contact op met
fleur.elsnerus@
wpgmedia.nl
Social media
campagne
Lesbrief naar
het onderwijs

VOORLOPIG OMSLAG

KAATJE VERMEIRE

De tuin van Monet
Vanaf het begin van zijn carrière schilderde Monet het
liefst buiten. In 1883 verhuisde hij met zijn familie naar
het kleine dorp Giverny. Hij genoot van het leven in de
natuur. Beïnvloed door wat hij zag op zijn reizen – van
de kleurvlakken van de Hollandse bollenvelden tot de

romantische weelderigheid van de Italiaanse bloemenriviera – beplantte hij zijn tuin voor een overweldigende bloei van voorjaar tot herfst. In goede en moeilijke
tijden was dit stuk grond zijn anker. Hij vond er vrede
en zo werd de tuin een spiegel van zijn eigen ziel.

omvang 32 bladzijden

nur 217/273

formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7822 1
verschijnt oktober

NAJAAR 2019

KUNST ALLE LEEFTIJDEN gebonden prijs € 15,99
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Samenwerking met
Herinneringscentrum
Kamp Westerbork en
het Landelijk Steunpunt Gastsprekers
WOII-Heden
Met voorwoord
van Gerdi Verbeet,
Voorzitter Comité
4 en 5 mei
Presentatie tijdens
symposium ter
gelegenheid van 20
jaar Landelijk Steunpunt Gastsprekers
Mailing naar het
onderwijs
Mei 2020: 75 jaar
bevrijding

DE VERHALEN
VAN TWAALF
OOGGETUIGEN
DE SCHRIJVERS VAN DE RONDE TAFEL

Wij waren erbij

Oorlogsherinneringen
Er zijn steeds minder ooggetuigen die over de Tweede
Wereldoorlog kunnen vertellen. De Schrijvers van de
Ronde Tafel interviewden twaalf mensen over hun
oorlogservaringen en verwerkten hun herinneringen
NAJAAR 2019
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FICTIE 10+ gebonden

in een verhaal. Deze verhalenbundel, die verschijnt in
samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, houdt de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend voor de kinderen van nu.

prijs € 16,99 omslagontwerp Nanja Toebak
formaat 14,5 x 22 cm omvang 160 bladzijden nur 283 isbn 978 90 258 7780 4
verschijnt november

978 90 258 7546 6
€ 11,99

EERDER VERSCHENEN

Harmen van Straaten komt graag
op bezoek in boekhandels en bij
scholen en bibliotheken om kinderen enthousiast te maken voor
lezen en tekenen. Omdat hij dat
zelf ook graag doet! En dat spat
van zijn boeken af. Boek een
auteursbezoek via de Schrijverscentrale.

Een nieuwe
heldhaftige dierenen kindervriend
Avontuur en humor
voor jonge lezers

ZO’N HOND
GUN
JE IEDEREEN

HARMEN VAN STRAATEN

Top Bob

De reddende hond
Bob woont bij meneer en mevrouw Dril. ‘Dat hebben
wij weer!’ zuchten ze vaak als ze uit hun werk thuiskomen.
‘Een hond die niet wil spelen.’
Maar ook Bob werkt de hele dag. Hij houdt de buurt in

prijs € 9,99 omslagbelettering Bij Barbara
formaat 15 x 22 cm omvang 64 bladzijden nur 287 isbn 978 90 258 7753 8
verschijnt oktober ook verkrijgbaar als e-book
www.harmenvanstraaten.nl

NAJAAR 2019

ZELF LEZEN 7+ gebonden

de gaten. Hij spoort verloren zaken op. Hij redt dieren en
kinderen. Hij lost misdrijven op. Bob moet soms op tien
plekken tegelijk zijn. En daar moet hij ’s avonds echt
even van bijkomen. Commandeer jezelf! denkt Bob.

27

WERVELEND DEBUUT:
FANTASIE SPAT VAN
DE PAGINA’S

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

Tussen de planken onder haar voeten zag Minnie het water kolken. De touwbrug slingerde wild heen en weer.
‘Hou je vast!’ schreeuwde Luuk.
Plotseling hoorde ze een schrille kreet, lang, uitgerekt door de wind… En toen het geklap van vleugels.
Hoog boven hun hoofd kwam een enorme vogel aanvliegen. Als de zwarte vleugels waren gespreid, leek het
wel een klein vliegtuig… Zijn borst was bezaaid met glanzende, rode veren, zijn snavel was kort en feloranje
en op zijn kop prijkte een blauwgroene hoorn.
Vol afschuw zag Minnie hoe het gigantische dier zijn vleugels in- en uitklapte en een moment in de lucht
bleef hangen. Zijn klauwen waren zo groot dat hij hen gemakkelijk kon grijpen – allemaal tegelijk.
Hij had hen gezien.
De monstervogel hield zijn kop schuin alsof hij hen goed in zich wilde opnemen. Minnie voelde overal
kippenvel. Toen zag ze hem in duikvlucht recht op hen afkomen.

© ANOUK STEEMERS

Myron van der Velden studeerde theater-, film- en televisie
wetenschap en journalistiek. Ze
werkte als webredacteur voor
diverse televisieprogramma’s.
Daarnaast schreef ze artikelen
en columns voor onder meer
Lindanieuws.nl en het Nederlands Filmfestival. Myron woonde
en werkte ruim vijf jaar in Parijs.
Sinds kort woont ze weer in Nederland. Spoorloos op de Droomplaneet is haar eerste boek.

INTRODUCTIEPRIJS

€ 12,50
VAN OKTOBER
T/M DECEMBER
2019

MYRON VAN DER VELDEN

Spoorloos op de
Droomplaneet
Minnie staarde voor zich uit. Benthes laatste woorden
echoden door haar hoofd. ‘Ik dacht dat we vriendinnen
waren.’
We zijn nog steeds vriendinnen, Benthe, dacht ze. Ik
kom eraan.
Minnies beste vriendin Benthe wordt niet meer wakker.
Ligt ze in coma? Minnie weet iets wat niemand anders
mag weten: alles wat er in je dromen gebeurt, bestaat

prijs € 75,isbn 978 90 258 7843 6

echt. Op Hypnos, de Droomplaneet. Het is er prachtig,
maar er schuilt ook gevaar. De Droomplaneet heeft een
schaduwkant, waar de nachtmerries huizen. Misschien
is Benthe daar verdwaald. Minnie moet haar vinden
voor het te laat is – zelfs als dat betekent dat ze oog in
oog komt te staan met haar allergrootste nachtmerrie.
De grens tussen droom en werkelijkheid is veel gevaarlijker dan ze kon vermoeden.

prijs van oktober t/m december € 12,50, daarna € 14,99
omslag Ien van Laanen omslagbelettering Buro Blikgoed formaat 15 x 22 cm
omvang 176 bladzijden nur 283 isbn 978 90 258 7708 8 verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book

NAJAAR 2019
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DOLFJE EN FOEKSIA IN HET WEERWOLVENBOS

F

PAUL VAN LOON

PAUL VAN LOON

A
I
S
K
E
O IN HET

Musicalpremière
Dolfje Weerwolfje &
Foeksia de Miniheks op
13 oktober 2019, tournee
t/m maart 2020
Met extra katern
over musical

WEERWOLVEN
BOS
DISPLAY met 8 exx.
prijs € 108,isbn 978 90 258 7842 9
verschijnt oktober

Leopold

PAUL VAN LOON

Dolfje en Foeksia
in het Weerwolvenbos
Wrow! Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje per ongeluk het Weerwolvenbos uit, het Heksenbos in. Daar
leert hij Foeksia kennen, een grappig miniheksje. Maar
daar is ook juf Minuul, die denkt dat Dolfje een lekker
NAJAAR 2019
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FICTIE 7+ gebonden

sappig moeraskonijn is. Help! Het is maar goed dat
Foeksia kan toveren. Ook al moet ze het nog een beetje
leren…
Een weerwolfje en een miniheks… Gaat dat samen?

prijs € 13,50 formaat 15 x 22 cm omvang 96 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7530 5 omslag en illustraties in kleur Hugo van Look &
Saskia Halfmouw boekverzorging Caren Limpens verschijnt oktober
www.dolfjeweerwolfje.nl www.paulvanloon.nl

FJE

DISPLAY vol bestsellers*

OL

F

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

W EERW

* Display is exclusief Dolfje ontvoerd!

D OL

WEERWOLFBOMMETJE!

F
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W
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W ETJE!
M
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PAUL VAN LOON

JE

Zelf lezen met Dolfje
Weerwolfje

PAUL
VAN LOON
Leopold

Met vernieuwd
omslag en binnenwerk

DOLFJE WEERWOLFJEKNUFFEL
prijs € 17,99
isbn 978 90 258 7680 7

PAUL VAN LOON

Weerwolfbommetje!
Het is volle maan. Dolfje en Timmie gaan op vakantie
met pa, ma en opa weerwolf. Noura is er niet bij. En Leo
past niet meer in de auto met zijn grote lijf.
Dolfje mist Noura heel erg. En Leo ook…

prijs € 11,99 formaat 15 x 22 cm omvang 80 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7784 2 omslag en illustraties in kleur Hugo van Look
boekverzorging Caren Limpens verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book www.dolfjeweerwolfje.nl www.paulvanloon.nl

NAJAAR 2019
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GRRR. GRRR. Wat is dat rare geluid?
En waarom knipoogt iedereen zoveel?
Het wordt een heel andere vakantie dat Dolfje gedacht
had…
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Graffitikunstenaar Jan Is De Man
schilderde een enorme boekenkast in
de Mimosatraat in Utrecht.
Dertiendagh is ook afgebeeld.

De pers over Dertiendagh:

‘Inventieve historische roman die doet denken aan boeken als Kruistocht in spijkerbroek en
De Zevensprong… Het vertelplezier spat ervan af.’
JAAPLEEST.NL

‘Bruns en Postema weten precies hoe je een spannend verhaal moet neerzetten…
Het duurt niet lang voordat het verhaal verandert in een soort Nederlandse Indiana Jones,
met valhekken, schattenjagers, boobytraps en razend spannende achtervolgingen.’
FANTASYWERELD ****

€ 15,49

NA DEZE REIS
ZAL JE LEVEN
NOOIT MEER
HETZELFDE
ZIJN…

978 90 258 7232 8

EERDER VERSCHENEN

Jet probeerde zich nog vast te grijpen, maar toen vloog ze overboord.
Elvis stond als aan de grond genageld. Gebeurde dit echt?
Hij rukte een reddingsboei van de reling en schopte zijn laarzen uit. Heel
even aarzelde hij, en toen ging hij op de reling staan en sprong van het schip.
Toen raakte hij het water.
De klap was harder dan hij had verwacht. Het koude water benam hem de
adem en hij ging kopje-onder. De golven dreunden in zijn oren en het zoute
water prikte in zijn ogen. Trappend probeerde hij de oppervlakte te bereiken,
terwijl hij uit alle macht de boei bleef vastklemmen. Als hij die losliet waren
ze er allebei geweest.

Maria Postema (1981) is een
van Nederlands bekendste
YA-vertalers; ze vertaalde onder
meer de hitseries Twilight, The
Hunger Games, Gone en Divergent. Maarten Bruns (1976) is
productontwikkelaar, muzikant
en auteur. Samen schreven
Maria en Maarten het spannende
Dertiendagh.

Spannende, op
zichzelf staande
avonturenroman
Auteurs treden op
Lesbrief
Leesactie met
middelbare scholen
Gratis auteursbezoek
in de eerste zes weken
na verschijning.

MARIA POSTEMA & MAARTEN BRUNS

Interesse? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Het Oog van de Dageraad
De rechter had hem voor de keuze gesteld: meedoen
aan het programma van Zeestroom of zes maanden
jeugdgevangenis. De keuze was snel gemaakt: wie ging
er een halfjaar in de bak zitten als je ook vier maanden
op een boot door het Caribisch gebied kon varen? Maar
nu zou hij heel wat over hebben voor een kale cel met
water en brood.
Elvis gaat met een groep jongeren die een misstap
hebben begaan vier maanden zeilen om zijn leven te

prijs € 15,99 omslag Jan Is De Man & Caren Limpens
formaat 15 x 23 cm omvang 256 bladzijden nur 285 isbn 978 90 258 7807 8
verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book www.dertiendagh.nl

NAJAAR 2019

FICTIE 13+ gebonden

beteren. Na een heftige storm moet het schip aanleggen
bij een klein eiland in de Caribische Zee. Tijdens een
tocht door de jungle ontdekt Elvis een beeld: het oog
van Egouma, een god die beslist over gezondheid en
ziekte. De gids waarschuwt: het oog kan mensen genezen
of ziek maken. Maar wie het oog boos maakt, zal onheil
over zichzelf en anderen afroepen. Elvis denkt aan
Lisanne-misschien kan hij het nog goedmaken. Hij
steelt het stenen oog. Met verwoestende gevolgen…
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M GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GE
978 90 258 7689 0
€ 13,50

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7758 3
€ 13,50

ANNET JACOBS

Het geheim van de
zeemeermin
Het kan niet. Dat weet Raffie best. Toch zwemt er een
zeemeermin in de vijver waar hij met Stijn naar vis
hengelt. Ze heet Ilva, en ze heeft dringend hulp nodig.
De sleutel van onderwaterstad Atlantis is weg, en
NAJAAR 2019
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FICTIE 8-10 JAAR gebonden

zonder sleutel zal Ilva verstenen. Raffie en Stijn willen
haar helpen zoeken. Maar waar? En hoe? Zonder benen
kan Ilva niks op het droge. En met haar vissenstaart
valt ze wel heel erg op…

prijs € 13,50 omslag Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia ontwerp Buro Blikgoed formaat 15 x 22 cm
omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7776 7 verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book www.annetjacobs.nl

EHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEI
978 90 258 7669 2
€ 13,50

EERDER VERSCHENEN

HANNEKE VAN DEN BERG
OVER DE GEHEIM-SERIE:

‘Deze boeken slepen de lezer
mee naar een andere wereld.
Lekker spannend en zeer
geschikt voor kinderen die
doorgaans niet zoveel lezen.’

ANGELIQUE VAN DAM

Het geheim van de wifi
Levi baalt omdat er op de camping geen wifi is. Wat
moet je dan de hele dag doen? Van zijn vader krijgt hij
een magneet aan een touw. Om magneet te vissen. Iets
ouderwets van vroeger.

prijs € 13,50 omslag Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia ontwerp Buro Blikgoed formaat 15 x 22 cm
omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7795 8 verschijnt januari
ook verkrijgbaar als e-book www.angeliquevandam.nl

NAJAAR 2019
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Verveeld trekt Levi met Britt en Gijs de magneet door
het bos. Opeens staat het touw strak. Ze graven een
oud kistje op. Maar om de inhoud van het kistje te begrijpen, hebben ze toch echt internet nodig…
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ALS JE
JEZELF IN DE
SPIEGEL AANKIJKT
Achteraf geloof ik dat ik alles fout heb gezien. Of niet? Ik heb mijn kastje met laatjes leeggemaakt. Ruimte
voor woorden, gedachten, herinneringen. Vragen, ook veel vragen. Ik stop alles wat ik heb in deze laatjes. Wat
ik bedenk, wat ik krijg, wat ik bewaard heb, wat mensen tegen me zeggen. De stomme dingen die ik heb
gedaan, en waarom ik ze heb gedaan. Allemaal in mijn laatjes, en dan sorteer ik de boel. Orde! Orde in mijn
hoofd.
Misschien dat ik dan ga snappen waarom ik het ook deze keer weer heb verkloot. Waarom ik in geen enkele
groep pas. Waarom ik altijd word uitgekotst.
Of tenminste – waarom ik dat idee heb. Misschien vergis ik me wel helemaal? Net als in Hella, mijn moeder?

978 90 258 7393 6
€ 15,99

EERDER VERSCHENEN

Bekroond
met de La
ng
zullen we
lezen-trofe
e
in de categ
orie
Young A
Genomine dult
erd v
de Goude oor
n
Lijst 2018

Indringend
zelfonderzoek

De pers over Niemands meisje:

‘Lydia Rood schittert als ze het
zichzelf en haar hoofdpersoon
moeilijk maakt, zoals in Niemands
meisje. Dan schrijft ze rauw, eerlijk
en onweerstaanbaar.’
THOMAS DE VEEN IN
NRC HANDELSBLAD

LYDIA ROOD

Blauwtje

‘Dit is de Lydia Rood die in de jongerenliteratuur vreselijk wordt
gemist. Met halsbrekende vaart verteld, niet weg te leggen.
Fel, funky en betrokken. Waar haar collega-jongerenauteurs niet
durven of kunnen komen, daar gaat zij: zinderend, opwindend,
geestig. Meer van dit, alsjeblieft.’

Overal flikkeren ze me eruit. Zet mij in een groep en ik
ga raar doen. Ik schaam me dood, maar dat is achteraf.
Achteraf is alles makkelijk, dan zie je de afloop erbij.
Het kastje met de negen laatjes wordt mijn spiegel.
Misschien, als ik alles achter elkaar lees... Misschien.

Liesbeth en haar vriend Beer helpen bij een kamp voor
autistische kinderen. Liesbeth doet haar best, maar alles
loopt weer eens anders dan ze bedoeld had. Wat doet
ze toch fout? Dóet ze wel iets fout? Ze gaat op zoek
naar antwoorden – en naar zichzelf.

prijs € 15,99 omslagontwerp Nanja Toebak
formaat 14 x 21,5 cm omvang 224 bladzijden nur 284 isbn 978 90 258 7817 7
verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book www.lydiarood.nl

NAJAAR 2019

FICTIE 13+ paperback

PJOTR VAN LENTEREN IN DE VOLKSKRANT
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‘Spannende jeugdliteratuur ontsluit voor pubers de wereld van
Viriginia Woolf en de Bloomsbury-groep.’
PJOTR VAN LENTEREN IN DE VOLKSKRANT ****

‘Kromhout sleept je mee met zijn sfeertekening, hij weet te ontroeren
en hij zet, mede dankzij de zorgvuldige historische inbedding, de
markante personages overtuigend neer.’
BAS MALIEPAARD IN TROUW

RINDERT KROMHOUT

Rindert Kromhout
brengt het Engeland
van de jaren veertig en
de kunstenaars uit de
Bloomsbury Groep heel
dichtbij
Auteursbezoek via
de Schrijverscentrale

Anders dan wij
Voorjaar 1941. Virginia Woolf, tante van de jonge schrijver Quentin Bell en zijn zus Angelica, verdwijnt spoorloos. Bij de rivier wordt alleen haar wandelstok teruggevonden.
Wat staat er in de brief die ze heeft achtergelaten?
Quentin en Angelica kunnen nauwelijks geloven dat
ze zelfmoord heeft gepleegd, de vrolijke, geweldige
NAJAAR 2019
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FICTIE 15+ paperback

Virginia. Wanhopig gaan ze naar haar op zoek.
Ze besluiten hun herinneringen op te schrijven, in de
hoop op die manier achter de waarheid te komen.
Gaandeweg ontvouwt zich een verhaal dat niet alleen
over Virginia gaat, maar vooral ook over Angelica zelf.
Een verhaal dat veel ingewikkelder en aangrijpender
blijkt te zijn dan Quentin ooit had vermoed…

prijs € 18,99
omslagbelettering Nanja Toebak
formaat 14 x 21,5 cm omvang 272 bladzijden nur 301/285 isbn 978 90 258 7786 6
verschijnt oktober www.rindertkromhout.nl

€ 16,99

Heruitgave van April
is de wreedste maand

978 90 258 7379 0

Genomineerd voor
de Deutscher Jugendliteraturpreis 2019

€ 18,99

Bekro
met de Go ond
ude
voor het b n Lijst
jeugdboe este
Thea Bec k en de
kma
voor het b nprijs
es
historisch te
e
jeugdboe
k

978 90 258 6662 4

EERDER VERSCHENEN

OP ZOEK
NAAR
VIRGINIA
WOOLF

978 90 258 7660 9
€ 17,99

EERDER VERSCHENEN

DE TOEKOMST
DOOR DE OGEN
VAN TONKE DRAGT
Herziene versie, met nieuwe
omslagillustratie van
Tonke Dragt
Op veler verzoek weer
leverbaar
Onwaarschijnlijk
heldere toekomstvisie –
klimaat, social media, elektronische bewaking (1e druk 1982!)
De pers over Ogen van tijgers:

VOORLO
PIG
OMSLAG
Tonke Dra
werkt aan gt
nie
omslagillu uwe
stratie

TONKE DRAGT

‘Prachtig boek dat zijn geheimen niet in één
keer prijsgeeft zodat je het telkens opnieuw
kunt lezen en iedere keer weer iets anders
ontdekt. Een echte vrije geest laat zich niet
temmen. Het is een geruststellende
gedachte dat je ondanks de spiedende ogen
van de machthebbers gewoon van een ander kunt houden. Altijd.’

Ogen van tijgers
Jock Martijn is ontslagen als planeetonderzoeker op
Venus. Nu is hij kunstschilder op Aarde, maar hij voelt
zich een gevangene. De Aarde is één grote stad, getemd door techniek. De wouden zijn verdwenen, de
tijgers uitgestorven. Jock Martijn ziet overal ogen – ook
de onzichtbare van machthebbers die hem bespieden.
Dan komt zijn vroegere collega Edu Jansen terug van

Venus, met belangrijk nieuws over die geheimzinnige
zusterplaneet...
Ogen van tijgers speelt zich af op Aarde, Torenhoog en
mijlen breed, op Venus. Dat boek werd bekroond met
de Nienke van Hichtumprijs.

prijs € 22,99 omslagontwerp Nathan Burton
formaat 14 x 21,5 cm omvang 464 bladzijden nur 284 isbn 978 90 258 7805 4
verschijnt januari ook verkrijgbaar als e-book
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PRACHTIGE NIEUWE
SAMENWERKING VAN
DOLF VERROEN EN
CHARLOTTE DEMATONS

‘Ik weet niet zo goed hoe ik moet beginnen,’ zei mijn vader.
‘Het gaat, nou ja, hoe zal ik het zeggen, het gaat over meisjes.’
Ik verstijfde.
Hij weet het, dacht ik. Hij weet het.
‘Ik vind het moeilijk om erover te praten, Victor…’
Van alles tuimelde er door mij heen: dat ik het huis uit gegooid zou
worden, misschien naar een kostschool moest. Of naar een dokter
omdat ik ziek was. Een jongen die van jongens hield en niet van
meisjes.
‘Als je met een meisje alleen bent,’ vervolgde mijn vader, ‘dan heb
je soms, ineens, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar dan wil
je zo’n meisje aanraken. En soms wil je ook andere dingen. Als je je
dan niet kunt beheersen…’
Hij keek me hulpeloos aan.
Ik was zo opgelucht.
Hij had niets in de gaten.
‘Maar dat weet ik allang hoor,’ zei ik.
‘Van de jongens op straat natuurlijk,’ zei hij, net zo opgelucht als ik.
‘Dat was vroeger ook al zo. Mijn vader en moeder hebben me nooit
iets verteld, maar dat hoefde ook niet, ik wist alles al.’
Hij lachte.
Hij sloeg me op de schouder alsof we kameraden waren en zei:
‘Zullen we nog wat sommen maken? Het gaat geloof ik wel goed,
hè? Ik krijg tenminste geen klachten.’
Mijn moeder riep en hij ging de kamer uit.
Ik deed niets meer.
Mijn opluchting was weg.
Ik was iemand met een geheim.

978 90 258 7652 4
€ € 13,50

EERDER VERSCHENEN

NIEMAND
ZIET
HET

De pers over Droomopa:

‘Dolf Verroen is een
onverwoestbare schepper van
kleine verhalen met grote
betekenissen. In Droomopa laat
hij nog eens zien hoe dat moet,
schrijven: puntgaaf, eenvoudig,
precies raak.’
PJOTR VAN LENTEREN IN DE
VOLKSKRANT

‘Bondig, teder, ontroerend verhaal,
prachtige tekeningen.’

DOLF VERROEN
& C H A R LO T T E D E M AT O N S
LEOPOLD

TROUW

DOLF VERROEN & CHARLOTTE DEMATONS

Niemand ziet het
Soms dacht ik: iedereen kan het aan me zien. Die jongen
met dat stomme brilletje op zijn neus en die nette kleren
aan, die is niet normaal hoor.
1947. Victor weet het al lang: hij houdt van jongens. Hij
durft er met niemand over te praten. Niet met zijn vader en moeder, niet met meester Maas en helemaal niet

Eerder maakten Dolf Verroen en Charlotte Dematons
het veelgeprezen Kinderboekenweekgeschenk Oorlog
en vriendschap en de novelle Droomopa. Opnieuw
brengen ze samen een boek dat raakt en ontroert.

prijs € 13,50 omslag en illustraties Charlotte Dematons
boekverzorging Nanja Toebak formaat 15 x 22 cm omvang 96 bladzijden
nur 283 isbn 978 90 258 7823 8 verschijnt november
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met zijn klasgenoten. Totdat een meisje uit zijn klas
verliefd op hem wordt…
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DE GRIEZELBUS: HET GRIEZELIGSTE VOERTUIG VAN DE NEDERLANDSE JEUGDLITERATUUR

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

978 90 258 7140 6

978 90 258 7735 4

€ 15,99

€ 13,99

EERDER VERSCHENEN

* PAUL VAN LOON *

7

7

GEBONDEN EDITIE

DE GRIEZELBUS 7 *

PAUL
VAN LOON
LEOPOLD

© KIM ROUFS

De Griezelbus
bij uw boekhandel?
FableFactory.nl

PAUL VAN LOON

De Griezelbus 7
Als Onnoval op een vollemaannacht gewond raakt,
wordt hij ontvoerd door de Griezelbus. Hij komt in een
woonwagenkamp terecht waar vreemde figuren rondlopen. Zij noemen zichzelf de Reizigers.
In zijn koortsdromen ziet hij gezichten die hem vaag
NAJAAR 2019
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SLOTDEEL VAN
SPANNENDE
GRIEZELSERIE

bekend voorkomen: een meisje met zwart haar, kinderen
met doorlopende wenkbrauwen, en... Ferluci. Vanuit de
Andere Werkelijkheid echoot zijn stem in Onnovals
spitse oren. ‘Nog even en dan is je zieltje van mij,
Onnoval...’

prijs € 15,99 formaat 15 x 22 cm omvang 176 bladzijden
omslagillustratie en ontwerp logo Ien van Laanen binnenwerkillustraties
Caren Limpens nur 283 isbn 978 90 258 7813 9 verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl/leopold/griezelbus

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
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!

prijs € 14,99 formaat 14 x 21,3 cm omvang 200 bladzijden
nur 285 isbn 978 90 258 7857 3 omslag Deborah van der Schaaf & Nanja Toebak
verschijnt oktober ook verkrijgbaar als e-book
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Na haar eindexamen gaat Anna naar Barcelona om
Spaans te leren. En nog veel meer. Hoe je heimwee op
afstand houdt. Hoe verslavend latte macchiato is. Maar
vooral: dat schuldgevoel gewoon met je meegaat. Waar
je ook naartoe gaat.
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T R A C Y B A N G H A RT

Twee zussen.
Een kroonprins.
Een vernietigende keuze.

Tracy Banghart groeide op in
Maryland en bracht haar zomervakanties door op een verlaten
eiland in Ontario. Op deze afgelegen plek ontstond haar passie
voor lezen en schrijven. Tracy
heeft Engels gestudeerd en werkte enkele jaren voor uitgeverijen
voordat ze zelf ging schrijven.
Ze reist de wereld rond met haar
man en zoontje. Momenteel woont
ze in Hawaï. Daar schreef ze The
Iron Sisters.

Met gratis e-book
Voor liefhebbers van
De Selectie en
The Jewel
Eerste deel in
tweeluik over twee zussen die noodgedwongen
van plaats ruilen

TRACY BANGHART

The Iron Sisters

ALS DE PRINS
NIET VOOR JOU
KIEST, MAAR
VOOR JE
ZUSJE…

Twee zussen. Een kroonprins.
Een vernietigende keuze.
Serina heeft zich jarenlang voorbereid om een Grace te
worden, voorbestemd voor een leven aan de zijde van
de kroonprins. Totaal onverwacht kiest hij voor Serina’s
rebelse zusje. Nomi belandt in een leven dat ze nooit
NAJAAR 2019
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heeft gewild: achter de paleismuren. Ze moet zich voegen
naar de wensen van de prins in de hoop dat ze haar zus
ooit weer terug zal zien. Ze weet niet dat Serina naar de
mijnen is gestuurd, waar slechts weinigen overleven…

prijs € 18,99 omslag Bij Barbara vertaling Ans van der Graaff
formaat 15 x 23 cm omvang 304 bladzijden NUR 285/301
ISBN 978 90 258 7790 3
verschijnt november met gratis e-book tracybanghart.com youngandawesome.nl

LEKKER BINGE-LEZEN
TIJDENS DE KOUDE
WINTERMAANDEN
VAN

€ 18,99
VOOR € 12,50
VAN OKTOBER
T/M DECEMBER

‘Zo intens en beeldend
geschreven dat ik je
moet waarschuwen.
Ash Princess zal je hart
veroveren!’
HEBBAN

‘Bijzondere intrigerende
hervertelling van het
verhaal over de kleine
zeemeermin.’
CHICKLIT.NL
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