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Vanaf 5 jaar
2 FEBRUARI 2020

Kartonboek met 
verschuifbaar vergrootglas

22 blz.
23,7 x 32,4 cm     

€ 16,99
NUR 223, 228

ISBN 978 90 02 27018 5

Binnengluren bij dieren

Over de hele wereld zoeken dieren een veilig en knus plekje. Ga je mee 

op speurtocht? Gluur binnen in de verschillende dierenwoonsten en zoek 

uit wie de bewoners zijn. Wist je dat dieren modder, gras en zelfs speeksel 

gebruiken om hun huis te bouwen? En wat zit er allemaal in de gaten die 

spechten in bomen maken? Ontdek het dierenleven door het kartonnen 

vergrootglas. 

Groot gluurboek: 
hier woon ik
Camilla de la Bedoyere, 
met illustraties van Adam Howling

» Inkijk in de schuilplaatsen van dieren
» Met verschuifbaar vergrootglas in karton
» Ideaal voor jonge ontdekkers
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Vanaf 6 jaar
22 JANUARI 2020

Hardcover met 
uitschuifluikjes

10 blz.
23 x 32,4 cm   

€ 16,99 
NUR 223

ISBN 978 90 02 27050 5

Een XL zoekboek

» Trek aan de pagina’s en maak het boek 
dubbel zo groot!

» Al zoekend leren

Houd je klaar om de natuur uitgebreid te bestuderen en alle dieren te leren 

kennen die er leven. Bekijk de gedetailleerde kleurenillustraties van elke 

leefwereld, van het Amazoneregenwoud tot de Noordpooltoendra. Schuif 

de bladzijden uit om nog dieper door te dringen in de wilde natuur.

Uitschuivers: 
dieren in het wild
Philip Steele, 
met illustraties van Brendan Kearney
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Vanaf 5 jaar
18 FEBRUARI 2020

Hardcover
48 blz.

24 x 30 cm    
€ 15,99 

NUR 272, 277 
ISBN 978 90 02 26871 7        

Zes voorleesverhalen over 
een onverwoestbare vriendschap

» 6 voorleesverhalen voor kleuters
» Een niet voor de hand liggende vriendschap

“De avond valt, de vogels zwijgen. 

Panda ligt rustig op zijn rug 

bij zijn grot in de berg. 

Voor die grot staat een boom, 

Eekhoorn komt eraan. 

Hij nestelt zich gezellig 

op de buik van Panda. Lekker warm. 

Ze kijken naar de volle maan 

boven de hoge boom. ”

Panda en Eekhoorn zijn de beste vrienden. Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze kijken 

samen naar de maan, gaan samen op reis, maken wandelingen, spelen spelletjes … 

Maar af en toe hebben ze wel eens woorden over wie de winnaar is. Gelukkig leggen 

ze het snel weer bij. Zes voorleesverhalen over een onverwoestbare vriendschap.  

over Ed Franck
Ed Franck is een veelbekroond en veelzijdig auteur, met meer 
dan 70 boeken op zijn naam. Hij schrijft voor alle leeftijden, 
van voorleesverhaaltjes over hervertellingen van sprookjes 
tot bewerkingen van klassieke teksten zoals de sonnetten van 
Shakespeare.

over Thé Tjong-Khing
Thé Tjong-Khing is een Nederlands-Indonesisch illustrator en 
striptekenaar. Je kent hem vast van onder andere Vos en Haas. 
Hij viel meermaals in de prijzen voor zijn tekenwerk.

Panda en Eekhoorn
Ed Franck, met illustraties van Thé Tjong-Khing

MEER VAN ED FRANCK

Dazyl en de twee 
stenen beelden   

978 90 5908 761 3  
€ 15,99

6 7
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Vanaf 7 jaar
15 MEI 2020

Softcover
96 blz.

17,5 x 23 cm  
€ 15,99 

NUR 218 
ISBN 978 90 02 27062 8

Heruitgave op algemeen verzoek

Kinderen stellen veel vragen, vaak banaal, soms niet zo. Volwassenen 

kunnen ze beantwoorden, maar we kunnen kinderen ook leren om zelf na te 

denken. Elk boek in de reeks Filosofie voor kinderen stelt zes grote vragen, 

geïllustreerd met 36 pro en contra voorbeelden uit het dagelijkse leven en 

144 kleine vragen als conversatiestarters om kinderen op weg te helpen 

richting filosofisch denken.

In dit boek gaat de auteur in op vragen zoals ‘Hoe weet je dat je ouders van 

je houden?’ en ‘Is het goed om verliefd te zijn?’ Illustrerende voorbeelden 

zijn dan ‘Omdat je ouders bezorgd zijn.’ en ‘Nee, want verliefd zijn kan ook 

pijn doen.’

Filosofie voor kinderen:  
wat voel ik?
Oscar Brenifier, 
met illustraties van Serge Bloch

over Oscar Brenifier
Oscar Brenifier is filosoof, geeft filosofieworkshops voor 
kinderen en is auteur van de reeks Filosofie voor kinderen.

» belangrijke levensvragen op kindermaat
» Leren nuanceren
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Vanaf 7 jaar
15 MEI 2020

Softcover
96 blz.

17,5 x 23 cm 
€ 15,99

NUR 218
ISBN 978 90 02 27063 5

Ook kinderen kunnen filosoferen

Moet je altijd de waarheid spreken? Mag je stelen als je uitgehongerd bent? 

Dit zijn enkele vragen die aan bod komen in Filosofie voor kinderen: wat is 

goed, wat is kwaad? Uit die vragen volgen onder andere deze antwoorden: 

‘Niet als je had beloofd te zwijgen.’ en ‘Nee, want stelen is verboden.’

Filosofie voor kinderen:  
wat is goed, wat is kwaad?
Oscar Brenifier, 
met illustraties van Clément Devaux

» Filosoferen is kinderspel
» belangrijke levensvragen op kindermaat
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Nelsons acrobatenboek
978 90 5908 517 6        

€ 20

Nelsons dansboek 
978 90 5908 800 9       

€ 20

Nelsons ninjaboek 
978 90 5908 837 5       

€ 20

MEER VAN NELSON

Vierde druk

Elke dag vijf minuutjes va-

kantie, zou dat niet heerlijk 

zijn? Met dit stoere yoga-

boek krijg je dat zo voor 

elkaar! Nelsons yogaboek 

is een creatief speelboek 

voor gezinnen. Kinderen 

worden meegezogen in een 

reisverhaal met vrolijke 

tekeningen, terwijl ouders 

praktische uitleg meekrijgen. 

Geen moeilijke termen. Geen 

zware meditatieoefeningen. 

Enkel leuke yogaspelletjes 

met kapstokken om net iets 

verder te gaan.  

Vanaf 7 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Prentenboek
40 blz.

23 x 34 cm 
€ 16,99

NUR 274
ISBN 978 90 5908 821 4

9 7 8 9 0 5 9 0 8 8 2 1 4

Nelsons Yogaboek
Laura Van Bouchout en Leen Demeulenaere, 
Emma Thyssen (illustraties) 

 
Vanaf 4 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
96 blz.
22,5 x 22,5 cm 
€ 20
NUR 228
ISBN 978 90 8222 464 1

9 7 8 9 0 8 2 2 2 4 6 4 1

Tante Teefje
Ruth Verstraeten,
met illustraties van Eva Mouton

Tante Teefje is een humoristisch 

verhaal over een jongetje dat 

de pesterijen van zijn vreselijke 

tante niet langer pikt. Want hoe 

lief ze zich ook voordoet naar de 

buitenwereld toe, zijn tante is méér 

dan gemeen als hij alleen bij haar 

achterblijft... De rijmvorm zorgt voor 

een ritmische vaart en de grappige 

illustraties van Eva Mouton geven 

het geheel een extra pittige 

knipoog. Een dolkomisch 

leesfestijn voor jong en oud!

over Ruth Verstraeten
Ruth Verstraeten werd geboren zonder 
ochtendhumeur en met de onstuitbare drang 
om creatief bezig te zijn. Ruth is knutseljuf 
en heeft haar eigen knutselstudio: Studio 
Flamingo, waar ze van kleine prullen prachtige 
spullen maakt.

over Eva Mouton 
Eva Mouton tekent al jaren stillekes in een 
hoekske. In 2009 studeerde ze af in de 
richting Beeldende Kunsten aan Sint-Lucas 
Gent. Sindsdien werkt ze als freelance-
illustrator en maakt ze elke week voor het 
Weekblad van De Standaard Eva’s gedacht. 

Derde druk

» Grappige rijmtekst en 
illustraties

De kindervleesfabriek  
978 90 5908 887 0 

€ 16,99

Ruth Verstraeten
Eva Mouton

De rijmvorm geeft het verhaal een ritmische vaart 

en zorgt voor een vlotte leesbaarheid. 

De grappige illustraties van Eva Mouton zijn een plezier 

voor het oog. Een leesfestijn voor jong en oud!

Zijn naam is Korneel. 
Korneel-ik-eet-niet-veel. 

Alles wat moeder hem voorzet smaakt 

én ruikt naar vuilnisbelt. 

Moeder is stilaan radeloos. 

Ze dreigt ermee Korneel weg te sturen... 

naar de kindervleesfabriek! 

Daar komen elke dag postpakketten aan, 

met kindjes die 

hun eten lieten staan...
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RUTH VERSTRAETEN werd geboren zonder ochtendhumeur en 
met de onstuitbare drang om creatief bezig te zijn. Ruth is knutseljuf 
en heeft haar eigen knutselstudio, Studio Flamingo, waar ze van kleine 
prullen prachtige spullen maakt.

EVA MOUTON zit al jaren stilletjes in een hoekje te tekenen. 
Gelukkig mag de wereld meekijken in dat hoekje. Als freelance-
illustrator maakt ze muur- en raamtekeningen, boeken en allerlei 
andere vrolijke spullen. Elke week verzorgt ze de getekende column 
‘Eva’s gedacht’ voor het Weekblad van De Standaard.

OOK IN DEZE REEKS
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Hoe ontstaan bergen? Waar gaat de lava van een vulkaan heen? Hoe hoog 

reiken de wolken? Ontdek het allemaal in dit boek. Een interactief boek 

met kartonnen pop-ups. Onder de flapjes ontdek je onze voorouders, 

de binnenkant van een boorplatform, … Je kan zelfs een vulkaan laten 

uitbarsten of de aardplaten verschuiven. Dankzij de visualisering wordt 

wetenschappelijke leerstof begrijpelijk voor kinderen.

Leer alles over de aarde 
in dit duidelijke pop-upboek

» Meer dan 45 animaties en pop-ups om alles 
overzichtelijk voor te stellen 

» Uitleg over de aarde op kindermaat

Het grote boek over de aarde
Anne-Sophie Baumann en Pierrick Graviou 
Met illustraties van Didier Balicevic

Vanaf 6 jaar
2 MEI 2020
Hardcover

18 blz.
20,5 x 24,5 cm   

€ 19,99
NUR 223

ISBN 978 90 02 26943 1
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ALLEEN VOOR BELGIË

over Peter Wohlleben
Peter Wohlleben (1964) wilde als klein kind al 
natuurbeschermer worden. Hij werkte meer dan 20 jaar bij 
bosbeheer en werd daarna boswachter. Met zijn bestsellers 
Het verborgen leven van bomen en Het innerlijke leven van 
dieren inspireert hij mensen over de hele wereld: hij geeft 
lezingen en seminars en was te gast in tal van tv-programma’s.

Vanaf 9 jaar 
4 FEBRUARI 2020 

Hardcover met 
kleurenillustraties 

128 blz.
21,8 x 28,5 cm  

€ 20,99
NUR 223

ISBN 978 90 02 6942 4

Het geheime leven van dieren
Peter Wohlleben

Om op expeditie te gaan hoef je echt niet naar de Noordpool of een 

verafgelegen land te reizen. Dat kan gewoon in je eigen achtertuin of in 

een bos in de buurt. Boswachter Peter Wohlleben leert je verrassende 

dingen over doodgewone dieren. Een boek vol weetjes en doetips. 

Maak een pootafdruk, baat een insectenhotel uit en praat met dieren.

Op ontdekkingstocht door het dierenleven

» Auteur van ‘Het verborgen leven van bomen’
(ca. 40.000 exemplaren verkocht)

» Op safari in je achtertuin
» Boek vol natuurweetjes en activiteiten
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over Eric Bouwens
Eric Bouwens kon als verwoed tekenaar van zijn hobby zijn 
beroep maken. Dus zocht hij een nieuwe hobby en dat is 
muziek maken en beluisteren.

over Philip Maes
Philip Maes is verliefd op radio en houdt enorm van verhalen. 
Uit die verhouding toverde hij onder andere Kabouter 
Korsakov. En om in thema te blijven, huwt hij nu ook jouw 
favoriete sprookjes in een hilarische nieuwe reeks. 

TO
PP

ER
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Vanaf 6 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Hardcover met luisterboek
64 blz.

18 x 25 cm   
€ 22,5

NUR 277
ISBN 978 90 02 26976 9         

9 7 8 9 0 0 2 2 6 9 7 6 9

19

» QR-code met luisterverhaal
» Knipogen naar de actualiteit
» Meer romantiek op sprookjeshuwelijken.be

Hilarisch luisterboek

Wat gebeurt er als twee sprookjesfiguren in hetzelfde boek verzeild raken? En 

als een schrijfgrage auteur er een vleugje creativiteit bij gooit? Dat leidt tot een 

sprookjeshuwelijk, geschreven en verteld door Philip Maes. Aan het altaar staan 

Buffalo Bill (je weet wel, die cowboy) en de kleine zeemeermin. Deze hilarische 

mix van twee originele sprookjes leidt tot een verrassend resultaat. Met De 

sprookjeshuwelijken etaleert Philip Maes zijn metier als verhalenmaker en zijn 

onuitputtelijke creativiteit. Eric Bouwens zorgde voor de al even hilarische 

illustraties.

De sprookjeshuwelijken 1: 
Buffalo Bill en de kleine zeemeermin
Philip Maes, met illustraties van Eric Bouwens
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VANAF 8 JAAR
1 MEI 2020
Hardcover

ca. 112 blz.
14,5 x 21 cm   

€ 15,99 
NUR 283 

ISBN 978 90 02 27034 5

Alleen geschikt voor kleine leugenaars 

» Derde titel in de topreeks (en dat is niet gelogen)
» Meer verhalen op www.littleliarsclub.com

In De Friekshow speelt Alice de hoofdrol. ‘Alice? Who the f*** is Alice?’ denk 

je misschien. Ze is niet ons buurmeisje, dat kunnen we alvast zeggen. Wie 

is ze dan en wat heeft ze met de Little Liars Club? Wel, Alice wil dolgraag 

iets speciaals kunnen. Wanneer ze bij een rondtrekkend goochelgezelschap 

mensen ziet goochelen, is ze geïntrigeerd. Ze leest verschillende boeken 

over heksen en besluit dat hekserij wel iets voor haar is. Ze doet op school 

haar spreekbeurt over heksen en wanneer de meester lachend vraagt of ze 

dan ook een heks is, antwoordt ze heel serieus ‘ja’. 

Uiteraard loopt het mis. Het goochelgezelschap heeft haar opgemerkt en 

wil haar laten optreden in hun show. Wanneer ze een nieuwe proef oefent 

met Joon (ze wil zijn hamster laten verdwijnen), laat ze plots Joon zelf 

verdwijnen. Gelukkig komt Little Liars Club to the rescue!

over Jonas Boets
Jonas Boets liegt de bokes uit je brooddoos en het vieruurtje uit 
je boekentas. Om daarmee weg te komen, doet hij beroep op de 
Little Liars Club. Benieuwd? Dringend lid worden! Dat hij de zoon 
is van Roger Van Asten en daarmee de fictieve broer van Katrijn 
en Pieter uit Spring is dan weer niet gelogen.

Little Liars Club:
De Friekshow 
Jonas Boets

22 23

De meest vieze wedstrijd 
ter wereld   

978 90 5908 972 3  
€ 15,99

Een nacht in Bazaar 
Bizaar 

978 90 02 26823 6    
€ 15,99

IN DEZELFDE REEKS
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Bemachtig de Little Liars Club-lidkaart 
en krijg nog meer leesvoer!

Verantwoordelijke uitgever: Herman Boets Mechelsesteenweg 87 2500 Lier  0473 57 96 96

De populaire boekenreeks van Jonas Boets nu ook in theater 

Tekst & regie: Herman Boets 
Spel:    Anja Batens 
           Sofie Geens 
           Tom Janssen 
           Wim Van Leemput   

Lay-out:      Dirk Schoofs 

Bijzonder  geschikt voor  volwassenen vanaf 8 jaar!
2019 

VR 11-10 20.00u 

ZA 12-10 15.00u 

ZO 13-10 10.30u & 15.00u 

ZA 19-10 15.00u 

ZO 20-10 10.30u & 15.00u 

ZA 26-10 15.00u 

ZO 27-10 10.30u & 15.00u 

WO30-10 15.00u 

2020 

WO 26-02 15.00u 

ZA 29-02 15.00u 

ZO 01-03 10.30u & 15.00u 

ZA 07-03 15.00u 

ZO 08-03 10.30u & 15.00u 

ZA 14-03 15.00u 

ZO 15-03 10.30u & 15.00u 

ZA 21-03 15.00u 

ZO 22-03 15.00u 

TICKETS: -14: € 10    en +14: € 13      
Reservatie: deseine@skynet.be  0473 57 96 96  
Theater De Seine Lisperstraat 97 2500 Lier 

Verantwoordelijke uitgever: Herman Boets Mechelsesteenweg 87 2500 Lier  0473 57 96 96

LittleLiars.qxp_Opmaak 1  2/07/19  18:43  Pagina 1
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over de auteurs
De auteursploeg bestaat uit twee journalisten, een 
kinderboekschrijver en een illustratrice.

over Greta Thunberg
Greta Thunberg (2003) verwierf internationale bekendheid toen 
ze ging spijbelen voor een beter klimaat. Haar staking kreeg 
aandacht van de gehele wereldpolitiek en inspireerde vele 
jongeren om ook in actie te komen.

TO
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» Hot topic
» Gedrukt op milieuvriendelijk papier
» 10% van de opbrengst gaat naar The Ocean Cleanup

“Je bent nooit te jong 
om het verschil te maken.” — Greta Thunberg

Als Greta op school een film ziet over hoe onze zeeën vol plastic zitten, 

verandert haar leven. De beelden laten haar niet los, ook niet na een paar 

dagen. Ze raakt er diepbedroefd door en ze heeft de indruk dat het andere 

mensen nauwelijks iets doet. Als ze steeds minder gaat eten en praten, maken 

haar ouders zich grote zorgen. Haar moeder stopt met werken om meer voor 

Greta te kunnen zorgen. Langzaam komt ze er weer bovenop.

Greta leest zeer veel boeken over de klimaatcrisis en overtuigt haar familie 

ervan om voortaan vegetarisch te eten, met een elektrische auto te rijden en 

niet meer te vliegen. 

Als ze 15 is, stelt ze aan haar klasgenoten voor om te gaan staken voor het 

klimaat, maar niemand wil of durft. Ze besluit dan maar alleen te gaan – en de 

rest is geschiedenis.

Onze toekomst is nu! vertelt Greta’s bijzondere verhaal. Bovendien bevat 

het veel tips en voorbeelden om zelf een bijdrage te kunnen leveren aan 

een gezondere wereld. Daarmee biedt het boek kinderen niet alleen een 

inspirerend voorbeeldfiguur, maar ook de hoop en het positieve gevoel dat ze – 

net als Greta – zelf een verschil kunnen maken.  

Onze toekomst is nu! 
Strijd met Greta Thunberg voor het klimaat
Claus Hecking, Charlotte Schönberger, Ilka Sokolowski, 
met illustraties van Franziska Viviane Zobel

ALLEEN VOOR BELGIË

Vanaf 9 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Hardcover met FSC-label
96 blz.

14,5 x 21 cm   
€ 12,99

NUR 210
ISBN 978 90 02 27044 4
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ALLEEN VOOR BELGIË

» Box bomvol buiten-speelinspiratie voor straat 
en park, tuin en schoolplein!

» Bekroond met de Innovative Publishing Award 
en de Most Beautiful Book of the Year Award

over Vlad Tomei en Mihai Gheorghe
Vlad Tomei en Mihai Gheorghe werken allebei in de 
reclamewereld. Met dit boek willen ze de spelletjes uit hun 
jeugdjaren bewaren voor de toekomst.

Buiten spelen
Vlad Tomei en Mihai Gheorghe 

Kinderen komen nog minder buiten dan gedetineerden, kopten de 

kranten vorig jaar. Voor gevangenen geldt een verplichte luchttijd 

van 60 minuten per dag. Het grootste deel van de 8- tot 12-jarigen 

haalt dat niet. Hoogste tijd voor verandering! Buiten spelen helpt 

daarbij. Met 55 spelletjes, van klassiekers als verstoppertje en 

blindemannetje tot nieuwe spelletjes uit verschillende landen. Alle 

activiteiten zijn te vinden op booklets van vier pagina’s die makkelijk 

mee naar buiten genomen kunnen worden!

TO
PP

ER
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Voor jong en oud
22 APRIL 2020 

Cassette met booklets
220 blz

15,5 x 15,5 cm 
€ 19,99 

NUR 229 
ISBN 978 90 5908 977 8

31
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» Een kijkje in de hoofden van wat pubers 
écht denken 

» Over vriendschap: echte en onechte

Over hoe gaaf het leven wel is!
Do Van Ranst

Het begin van het schooljaar is nog nooit zo raar en treurig geweest, 

Lex (mijn bijna beste vriend) lijkt verliefd op Juliet, maar mijn allerbeste 

vriend Stip is dat al eeuwen, mijn ouders doen raar, de nieuwe leraar 

Simon doet HEEL raar EN ik moet met Harper, het vervelendste meisje uit 

mijn klas, een werk maken over... 

HOE GAAF HET LEVEN WEL IS!

over Do Van Ranst
Do Van Ranst is een kinder- en jeugdboekenschrijver. Daarnaast 
is hij veel met theater bezig. Boeken schrijven voor kinderen en 
jongeren doet hij sinds 2019 al twintig jaar lang.

 
Vanaf 11 jaar

3 MAART 2020
Paperback

ca. 144 blz.
14,5 x 21 cm 

€ 15,99
NUR 283

ISBN 978 90 5908 955 6

Wat als je schooljaar begint met de afwezigheid 
van een wel heel bijzondere leerling…

Laat je niet hangen, Samuel 
978 90 5908 760 6      

€ 15,99

Weer helemaal Samuel! 
978 90 5908 833 7      

€ 15,99

Hobbydag 
978 90 02 26899 1      

€ 15,99

MEER VAN DO VAN RANST 
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“De schepen rammelden en beukten. Ze kraakten, in de kolkende en 

knetterende branding, op golven die hoger waren dan de dam zelf. En het 

volgende moment suisden er basaltblokken door de lucht. Ze vlogen weg, 

alsof het sneeuwvlokken waren in een glazen bol die hard werd geschud. 

En dat was het einde van de Langendam.”

Meerminnen verdrinken niet is een spannend historisch verhaal, gebaseerd 

op ware - soms ongelofelijke - gebeurtenissen. Over stiekem meevaren 

over de Schelde, naar Antwerpen. Over een dokter die misschien wel zijn 

vrouw vermoordde. Over de ramp die het dan grootste mosselvissersdorp 

overkwam. En hoe je de hevigste stormen kunt trotseren. Kortom, een boek 

om in te duiken en er (even) in te verdrinken.

Een mosselvissersdorp. Een meisje. 
Een stormramp.

» Jeugdfictie gebaseerd op feiten
» Met verklarende woorden- en begrippenlijst
» Over rouwverwerking, nachtmerries en dagdromen
» Over de vergeten Stormramp van 1911 

Meerminnen verdrinken niet
Saskia Maaskant

Vanaf 14 jaar
MEI 2020

Paperback
ca. 144 blz.

14,5 x 21 cm   
€ 15,99

NUR 285
ISBN 978 90 02 27060 4

Dromer 
978 90 5908 803 0 

€ 15,99

MEER VAN SASKIA MAASKANT 

over Saskia Maaskant
Saskia Maaskant groeide op in het mosselvissersdorp Bruinisse en 
woonde daar tot haar 27ste. Ze lust mosselen gekookt, gebakken, 
gegratineerd en in het zuur. Haar tweede roman Kieuw (2013) 
kreeg een eervolle vermelding voor de Gouden Lijst en kreeg de 
Accolade voor het beste Zeeuwse jeugdboek. Haar derde roman 
Dromer (2016) won de Kleine Cervantes 2018. 
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Vanaf 15 jaar
MEI 2020

Paperback
144 blz.

14,5 x 21 cm 
€ 15,99

NUR 284
ISBN 978 90 02 27061 1

Jongen wordt robot om zijn leven te redden Het sleutelbeengebaar
Hilde Van Cauteren

over Hilde Van Cauteren
Hilde Van Cauteren is dichter, jeugdauteur en schrijfdocent. 
Ze geeft ook lezingen op scholen en dat doet ze met een 
koffer vol inspiratie. 

» Een verhaal over wie weet wel 
 de nabije toekomst
» Over robots, mensen en hun vriendschap

“Misschien was het terugvragen van mijn naam toch geen goed idee. Ik heb 

vannacht weer gedroomd dat ik een mens was. Ik ben opgestaan met een 

gevoel van vrijheid dat als een mug onder mijn schedel blijft zoemen en ik 

moet al de hele ochtend op mijn tellen passen, anders ga ik me ook nog zo 

gedragen.”

Geen verhaal over een houten pop dat een mensenkind wordt deze keer. Dat 

verhaal kennen we intussen. In Het sleutelbeengebaar verandert de jonge 

Botan Ran in een humanoïde zorgrobot. Hij moet Yuki Satou, een zwaar 

gehandicapt meisje, verzorgen. Ze worden al gauw vrienden. De rol van robot 

is niet gemakkelijk, maar het is Botans enige kans op overleven. Wanneer het 

tweetal vriendschap sluit met een echte robot, blijkt ook Yuki gevaar te lopen.

De nachtspelers 
978 90 5908 696 8

€ 19,99

MEER VAN HILDE VAN CAUTEREN
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Florica  
978 90 5908 835 1     

€ 15,99

Hashtag  
978 90 5908 881 8     

€ 15,99

MEER VAN DIRK BRACKE

Watervrees
Dirk Bracke

Sien is alleen en doodsbang voor 

water. Als kind probeerde haar 

moeder haar in bad te verdrinken 

en sindsdien kan Sien geen 

zwembad meer zien. Wanneer ze 

na de dood van haar vader alleen 

gaat wonen, wordt ze tot over haar 

oren verliefd op Frenkie. Hij wil haar 

social media-profiel boosten en een 

filmpje maken waarin Sien het water 

ingaat. Maar zijn zijn bedoelingen 

wel zuiver?

over Dirk Bracke
De helmboswuivende Dirk Bracke, het collectieve geheugen van 
de Vlaamse jeugdliteratuur en de BFF van Hollywoodduo Adil en 
Bilall, voorziet jongeren al van minutieus uitgewerkte boeken 
van toen hun ouders zelf nog pubers waren. Zijn neus voor 
maatschappelijk gedragen onderwerpen haalt hij van tijd tot tijd 
zéker niet op voor een prima glaasje rood of een steak tartaar.

Vanaf 14 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
176 blz.
14,5 x 21 cm 
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 998 3

9 7 8 9 0 5 9 0 8 9 9 8 3

Tweede druk Tweede druk 

» Thema’s: social media, 
manipulatie, watervrees

Isaac is vijftien als hij door rebellen 

van het LRA (Lord’s Resistance Army) 

wordt meegenomen. Hun eenheid, 

die vooral uit kinderen en jongeren 

bestaat, moet onder de leiding van de 

brute commandant Scar Oeganda hel-

pen veroveren op het regeringsleger. 

Isaac wordt er beste maatjes met Ri-

chard, die de honger en verstikkende 

ellende van een vluchtelingenkamp 

achterliet om zich bij de kindsoldaten 

van Scar aan te sluiten. De rekruten 

worden opgeleid tot keiharde vecht-

machines. Tijdens een van hun plun-

dertochten ontvoeren ze de meisjes 

van een internaat. Isaac is meteen on-

der de indruk van de vastberadenheid 

van Monica. Hun liefde lijkt echter 

geen enkele kans te krijgen, want elke 

vorm van emotie wordt door het LRA 

genadeloos afgestraft...

 
Vanaf 14 jaar

REEDS VERSCHENEN
Paperback

272 blz.
14,5 x 21 cm  

€ 13,50
NUR 284

ISBN 978 90 5908 806 1

9 7 8 9 0 5 9 0 8 8 0 6 1

» Thema’s: kindsoldaat 
 en vluchtelingen

Als de olifanten vechten
Dirk Bracke
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» Winnaar Thea Beckmanprijs, 
Boekenleeuw, Kinder- en Jeugdjury, 
Kleine Cervantes en Interprovinciale 
Prijs voor Letterkunde

Jonkvrouw
Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs

Marguerite van Male is 

veertienenhalf. Ze is de erfgename 

van Vlaanderen. Ze droomt van 

een witte ridder die haar naar een 

kasteel in de wolken zal voeren. 

Maar de ridders die ze ontmoet zijn 

allemaal sufferds die niet bestand 

zijn tegen haar pittige karakter en 

haar opvliegende aard. Op een dag 

beslist haar vader met wie ze die 

zomer zal huwen...

over Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs
Het schrijversduo Jean-Claude van Rijckeghem en Pat van Beirs 
werd tijdens het filmfestival van Cannes 2008 bekroond voor het 
scenario van de succesfilm Aanrijding in Moscou. Ze schreven 
samen ook de bekroonde jeugdroman Galgenmeid. Pat van Beirs is 
actief als vertaler en Jean-Claude van Rijckeghem is scenarist en 
filmproducent.

 
Vanaf 13 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
288 blz.
14,5 x 21 cm  
€ 14,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 878 8

Vijfde druk
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