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VOORJAAR 2020

Nieuws
Philip Bunting tekent voor nog
twee titels bij Condor

De Britse illustrator Philip Bunting is de maker van De wereldse
wijsheid van de mier – een titel die wij met trots presenteren in deze
aanbieding. Omdat we zo’n fan zijn van zijn prachtige werk, hebben
we ook zijn twee prentenboeken over pinguïn Errol
aangekocht. Het is nog even wachten voordat het
eerste deel in Nederland verschijnt. Maar zie hier
wel vast het enorm lieve omslag…

Dog Man bij de tien
bestverkochte kinderboeken

Afgelopen zomer hoorde Dog Man en de gekloonde
kat regelmatig tot de tien bestverkochte boeken in
Nederland. In de periode van week 24 tot 30 stond
het boek volgens GFK bijna zonder onderbreking
in de top 10, met 8 als hoogste notering.
Op naar meer!

Mooie woorden over Wombat & Vos

De vrolijke en geestige verhalen van Terry
Denton over Wombat en Vos kunnen rekenen op
enthousiaste reacties van lezers. ‘Om te begin
nen is dit een van de leukste kinderboeken die ik
voorgelezen heb de laatste tijd. De verhaaltjes zijn
niet te kort en niet te lang, precies de juiste hoe
veelheid. Erg fijn om samen met de kinderen voor
het slapen gaan te lezen. Mijn zoontje is er
helemaal gek op. Ondertussen gaan we
voor de vierde keer weer opnieuw beginnen.
Dat zegt wel genoeg, toch?’ (Bron: Hebban.nl)
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Schitterend, leerzaam en leuk
Mieren zijn dol op:

Mini-dutjes.
Familie.

Recyclen.
Dank je!

Graag gedaan

Anderen helpen.

Gesnapt worden
als ze dingen
rondsjouwen die
veel groter zijn
dan zijzelf.

Prijs €14,99 | Verschijnt april 2020

| FULL-COLOUR | FORMAAT 24 x 25 cm
OMVANG 36 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 5+ | ISBN 978 94 9289 985 9
NUR 272 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Wonderful Wisdom of Ants.
GEBONDEN

De wereldse wijsheid
van de mier.
PHILIP BUNTING

* Actuele thema’s: milieu,
duurzaamheid en sociaal
bewustzijn

‘De antwoorden op de grootste
vragen vind je in de kleinste dingen,
als je maar goed kijkt.’

* Leert kinderen op een
bijzondere manier kijken
naar een alledaags insect

Philip Bunting is een fantastische tekenaar.
Zijn De wereldse wijsheid van de mier heeft veel
humor én een mooie boodschap.

* Unieke tekenstijl
* Onderwijsmailing

Aan kinderen van een jaar of 5 tot 7 wordt
uitgelegd hoe mieren eten, wonen, leven
én hoe ze voor elkaar en de natuur zorgen.
Dat is iets waar mensen best een voorbeeld
aan zouden kunnen nemen. En dat is
precies wat het boek voorstelt.
Schitterend getekend en om niet snel te
vergeten.

Philip Bunting is een Engelse schrijver
en illustrator en woont in Australië.
Zijn boeken zijn in meer dan 25 landen
verschenen. Hij won de Honours-prijs van
de Children’s Book Council of Australia.
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Ontroerend werk van een superster

Prijs €15,99 | Verschijnt maart 2020

| FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 256 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 982 8
NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL Ghosts
GEBONDEN

Spoken

VERTAALD DOOR:
MARJON HOFFMAN

RAINA TELGEMEIER
Katrina moet verhuizen naar de kust
van Noord-Californië. Haar kleine
zusje Maya is namelijk ziek en heeft
schone zeelucht nodig. Hun Mexi
caanse buurjongen laat hen de nieuwe
buurt zien en verklapt een geheim:
er zijn spoken in deze stad. Katrina
is bang en wil er niets mee te maken
hebben, maar Maya juist wel.

vangen door de pers. Ze won vele prijzen,
waaronder driemaal de prestigieuze
Eisner Award (belangrijkste Engelstalige
stripprijs).
Marjon Hoffman is kinderboekenschrijver
en het meest bekend door haar boeken over
Floor (verfilmd door de VPRO als De regels
van Floor). Ook schreef ze De Boskampi’s.

* Auteursbezoek van
Raina Telgemeier

Als Katrina op een Mexicaans getint
Halloweenfeest voor het eerst kennismaakt
met de vrolijke spoken, overwint ze haar
angsten en laat ze zich meevoeren naar een
heel bijzondere wereld…

* Persaandacht
* Leesexemplaren voor de
boekhandel beschikbaar

Meeslepend, integer en toegankelijk.
En zeer succesvol. In Amerika krijgen de
boeken van Telgemeier inmiddels een
startoplage van 1 miljoen exemplaren!

* Promotieboekjes om uit te
delen in de boekhandel
* Digitaal promotiepakket
voor uw social media-kanalen
en/of nieuwsbrief

Raina Telgemeier is dé graphic novelkoningin van Amerika. Haar boeken
worden zeer goed verkocht én lovend ont
7

WAUW
Whoa..

WE HEBBEN
ECHT
GELU K ...
HIER , MAYA ... NEEM
MIJN JACK .

WE ZIJN ER
BIJN A.

HET IS PERFECT
WEER OM SPOKEN
TE ZOEK EN...

EERSTE NEDERLANDSE LEZERS
OVER SPOKEN:
'Een sprankelend en superorigineel boek.
Ik heb ervan genoten!’

– Stine Jensen

‘Ik kon maar moeilijk stoppen met lezen...
Het is spannend, sfeervol, vrolijk en ontroerend.
Het raakte me.’

Niet te
gelove n!

– Barbara Stok, maker van de strip
Vincent
‘Ik vond het knap dat een boek zo
ontroerend kan zijn en toch heel luchtig.’

– Julia (13)

* Winnaar Eisner Award for
Best Publication for Kids,
2017
* USA Today Bestseller
* #1 New York Times Bestseller
* Indie Bestseller
* Publishers Weekly Best book
of 2016
* Little Maverick 2017 pick

INTERNATIONALE PERS OVER SPOKEN:

K ‘Telgemeier is like the Beatles, or

maybe the J. K. Rowling, of graphic novels.’

— The New York Times

K ‘Telgemeier has her finger on the pulse

of middle-grade readers, and this might be her
best yet.’– Booklist, starred review

K‘Raina Telgemeier’s characters
fizz with visual energy.’

— The New York Times Book Review

K ‘Telgemeier’s bold colors, superior visual

storytelling, and unusual subject matter will keep
readers emotionally engaged and unable to put
down this compelling tale.’

— Kirkus Reviews, starred review

VOOR EEN
KEERTJE VIND
IK HET
NIET ERG.

K ‘A can’t-miss addition to middle grade

graphic novel shelves; hand to fans of the
author and newcomers alike.’

— School Library Journal,
starred review

K ‘The story is consistently engaging,
the plot is tightly built.’

— Publishers Weekly, starred review

Samenwerking Rijksmuseum
van Oudheden
festival op de rivier

‘Miauw!’ hoorde Tom. Toby ging
ervan door met een stuk eend!

Tom volgde de ondeugende kat
tot aan de rivier. Daar was
een groot festiv al voor de goden
aan de gang . Het was
moei lijk om over de mens en heen
te kijken .
Einde lijk zag Tom Toby, in de
arme n van… oma Bea!

•
•
•
•
•
•
•

zie jij...?
Een kind met zijn hond
Iemand die brood draagt
Toby en oma Bea
Drie priesters in luipaardvel die
wierook branden
Een man met een vogel op zijn hoofd
Tom
Drie koeien om te offeren

De oude Egypte naren geloof den
dat het goed met ze zou gaan als
ze hun goden blij maakt en. Tijdens
specia le feestd agen bezoch ten
ze de GRA FTO MBE S van
hun familie leden. Ze bracht en de
doden offerg aven en hielden grote
feestm aaltijd en bij de graven .

De belang rijkste prieste rs
en prieste ressen liepen
voorop met palmta kken en
WIE ROO K. Dan kwame n
de koeien die aan de goden
GEO FFER D werden .
Daarn a volgde n muzika nten
en danser s.

Het hele jaar door waren er
festiva ls om de goden te eren.
Tijdens een festiva l werden beelde n
van goden uit de tempe ls gehaal d.
Die werden door prieste rs in een
optoch t in specia le, goudkl eurige
boten naar andere tempe ls gebrac ht.
31
BW Op zoek naar Tom.indd 35

naar Tom.indd 34

18-09-19 17:30
18-09-19 17:30

Ik ben Tom.
Kun jij me
vinden?

Prijs €14,99 | Verschijnt februari 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT

21,7 x 29 cm | OMVANG 48 pagina's
NON-FICTIE | LEEFTIJD 6+ | ISBN 978 94 9289 986 6 | NUR 212
OORSPRONKELIJKE TITEL Find Tom in Time: Ancient Egypt

Op zoek naar Tom in
het oude Egypte
Tom en zijn kat Toby zijn zoek!
Kun jij ze vinden?

* Samenwerking met het

Tom en zijn kat Toby hebben een reis door
de tijd gemaakt. Nu zijn ze verdwaald in
het Egypte uit de tijd van de farao’s.

Rijksmuseum van Oudheden
• Educatief programma
• Presentatie in het museum

Ga op zoek en leer ondertussen van alles
over de oude Egyptenaren: wat ze aten,
waar ze woonden en hoe ze hun doden
mummificeerden. Bezoek piramides, vaar
op de rivier de Nijl en bekijk een tempel.

* Leuke mix: zoek- en

feitjesboek

* Voor de fans van Waar is Wally

Heb je Tom gevonden? Ga dan op zoek naar
meer dan 100 andere objecten – van een
sfinx en een amulet tot een mummie. En
vergeet Toby niet…

* Zoekplaat om uit te delen / op

te hangen in de boekhandel
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* Onderwijsnieuwsbrief

Maak van dit boek
een kunstwerk!

Prijs €14,99 | Verschijnt februari 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT

19,1 x 24,3 cm
NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9289 963 7 | NUR 223

De woeste wereld
van de dino’s
In dit tweede Paperscapes-boek
maken kinderen een prachtige
prehistorische optocht.

OOK IN DEZE SERIE:

Het fantastisch
mooie dierenrijk

ISBN 978 94 9289 9545 | €14,99

Gebruik de unieke press-out-techniek en
het is net alsof de beesten van de pagina’s
af springen: van de terroriserende T. rex
tot de zorgzame Maiasaura.

* Tweede deel in een serie
* Unieke press-out-techniek
* Gratis showmodel voor in
de winkel bij afname van
5 exemplaren

Ontdek waar, wanneer en hoe elk dier
leefde; hoe het er waarschijnlijk uitzag; en
waar zijn naam vandaan komt. Prachtig
om door te bladeren, en ideaal voor een
dino-spreekbeurt.

* Samenwerking met
Zo Zit Dat
13

PA PE R S C A P ES

Meer dan 2,5 miljoen
boeken in druk!

Prijs €14,99 | Verschijnt februari 2020
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD

| FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 240 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 984 2
NUR 283 | Ook vergrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL
The Last Kids on Earth

De laatste
helden
op aarde
MAX BRALLIER

Bereid je voor op gevaarlijke
monsters, verrassende humor,
en bloedstollende actiescènes.
Dit is de grote nieuwe boekenserie:
De laatste helden op aarde!

Display met 6 exemplaren

Tweeënveertig dagen geleden was Jack
Sullivan een gewone jongen met een
gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een
TOTALE MONSTER-ZOMBIE-CHAOS.
De stad is vernield en verlaten, en overal
lopen er angstaanjagende wezens rond.
Maar Jack en zijn drie vrienden zijn er
nog! Vanuit de coole boomhut die dient als
uitvalsbasis, beleven zij iedere dag als een
soort videogame.

PRIJS

€89,94 | ISBN 978 94 9289 991 0

* Grote online campagne
* YouTube-advertenties

* Influencers-marketingactie
* Boektrailer

* Advertenties in Stoer Magazine
* Reviews van ons Kinderpanel via
Instagram TV

Met talloze illustraties vol actie
van Douglas Holgate. Voor gamers,
Loser-lezers en iedereen die zin heeft
in een lekker potje zombie-actie…

* Digitaal promotiepakket voor
uw social media-kanalen en/of
nieuwsbrief

Max Brallier is een New York Times-bestsellerauteur van meer dan dertig boeken
en games.

* Stickers om uit te delen

Marcel van Driel is schrijver van meer
dan vijftig boeken, waaronder de Superhelden.nl-reeks.

15

Quint nam alle schreeuwscènes op en verzond
daarna het bestand naar de oude iPhone van z’n
moeder. We hingen een luidspreker aan de iPhone,
die op zijn beurt weer verbonden was met een
eierwekker.

- De Schreeuwmachine -

Zodra de zombie-migratie begint, opent zich er
een pad in de richting van de ingang. Dirk en ik
rennen naar binnen.

Pff. Schoonmaak
naar… ALLE GANGEN,
alstublieft!
Word je nooit
eens moe van dat
geklets?

Je zet de schreeuwmachine ergens neer, geeft een
draai aan de eierwekker en wanneer deze afgaat,
klinkt er geschreeuw uit de speaker, op het maximale
volume. Nou, dat brengt de zombies wel aan de gang!
Ze denken namelijk dat het geschreeuw komt van een
stel ongelukkige, nog levende mensen.
Aan de rand van de parkeerplaats zet ik de wekker
op twee minuten en gooi de schreeuwmachine het
raam uit. Wanneer die afgaat – oh man – klinkt het
ergste geluid op aarde:

AIIIIIEEEEEEEEEEEE!!!!!!

Ik zie de stripwinkel.
Ik zie het voetbalveld van de middelbare school,
ik zie de middelbare school en ik…
De middelbare school.
Ik knijp m’n ogen half dicht. Er hangt iets uit een van
de ramen. Ik haal mijn camera tevoorschijn en zoom in.

Een T-shirt. Ik ken dat T-shirt.
Dat is June Del Toro’s T-shirt!
Dat betekent…
Dat ze nog steeds in de school is! Ze is dus niet
weggegaan, na de bizarre gebeurtenissen op de
parkeerplaats! Ze moet daar ergens vastzitten, opgesloten – op een plek waar ze me niet kan horen,
óf niet kan reageren.
Heilige loeiende koeien. Dit is het.
DIT IS HET!

We pakken een karretje. Dirk gaat vol concentratie
op zoek naar alles wat op de lijst staat. Ik ben een
stuk minder geconcentreerd en ga direct naar het
elektrisch gereedschap. Ik weeg tien minuten lang
alle voor en tegens af voor een aantal waanzinnig
coole boormachines. We zijn alweer op weg naar de
uitgang als ik het zie.
HET.
Iets waanzinnig geweldigs. Iets hemels.

Rover,
het is tijd
voor de
ultieme
uitdaging...

DE
UITDAGING
VOOR
APOCALYPTISCH
SUCCES.

* Meer dan 2,5 miljoen boeken
in druk
* Bestseller in de lijsten van
de New York Times, USA Today
en de Wall Street Journal
* Verkocht aan 25 landen
* Een van de grootste nieuwe
series van Penguin Random House
* Zevendelige serie – boek 5
is net in de VS verschenen
* Ideaal voor de niet-zo-grote
lezer
* Er is een game voor Xbox en
PlayStation in ontwikkeling

‘Een boek als een actiefilm, met
een fijne boodschap: zelfs de
zombie-apocalyps is goed te doen
als je vrienden om je heen hebt!’
– Anouk Abels, redacteur
van het boek

* Netflix heeft een animatieserie
gemaakt op basis van de boeken
* Internationale speelgoedlijn
door JAKKS Pacific (Toy Story,
Aladdin) vanaf voorjaar 2020
* Officiële website:
www.lastkidsonearth.com

Topsport is niet voor iedereen…

* Heerlijke humor voor lezers
én voetballiefhebbers
* Auteursbezoeken mogelijk
(met tekenworkshop!)
* Gratis bezoek van de makers
in de eerste zes weken na
verschijning

mail naar: fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

* Cartoon op maat bij
boekhandelsbezoek
* Promotiecampagne i.s.m.
kidsclubs Eredivisie
* Samenwerking met VI Kids
* Advertenties in Panna en
Stoer Magazine
* Promotie via kinderboeken.nl
en chaos-united.nl

Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2020

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm
FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 989 7 | NUR 283
Ook vergrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

Chaos United
breekt door!

GERARD VAN GEMERT & RUDI JONKER
Het is snikheet in Donkersloot,
maar dat houdt Milan en zijn
vrienden niet tegen! Deze zomer
bereiden ze zich voor op het school
voetbaltoernooi. Maar of dat nu zo
makkelijk gaat...
Chaos United stort zich in een loodzwaar
trainingskamp en doet ook nog eens mee
aan een spannende voetbalquiz. Kan ons
favoriete team de hitte aan? En waar komt
die mysterieuze alpaca toch vandaan?

OOK IN DEZE SERIE:

Chaos United

Een vrolijk en geestig vervolg op het eerste
boek, maar zeer zeker ook los te lezen.

ISBN 978 94 9289 933 0 | €14,99
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Beste non-fictie-kinderboek
van 2019 – BRITISH BOOK AWARDS

Prijs €14,99 | Verschijnt maart 2020

PAPERBACK MET AFGERONDE HOEKEN | DUOTOON | FORMAAT

14 x 21,5 cm
OMVANG 160 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 11+ | ISBN 978 94 9289 987 3
NUR 770, 210 | OORSPRONKELIJKE TITEL You Are Awesome

Jij kan dit (echt)
MATTHEW SYED

Met dit prijswinnende boek laat
Matthew Syed tieners zien hoe je
je eigen talent ontdekt én kunt
ontwikkelen. Een positief handboek
waarmee je leert te geloven in je
eigen dromen.

* Bestverkochte kinderboek in
Engeland van 2018
* Children’s Illustrated and
Nonfiction Book of the Year –
British Book Awards 2019

In een makkelijke en luchtige stijl vertelt
Syed wat je kunt doen om in jezelf te gaan
geloven, hoe je leert door te zetten, en hoe
je in nieuwe in plaats van in oude patronen
kunt gaan denken.

* Verkocht aan 21 landen
* Opvallende vorm:
afgeronde hoeken

Met toegankelijke uitleg over hoe je
hersenen werken bij het leren van nieuwe
dingen. Met veel voorbeelden van bekende
schrijvers, muzikanten en atleten.

* Mailing naar jongerencoaches
* Aandacht in Psychologie
Magazine

Matthew Syed is journalist en deed als
tafeltennisser mee aan twee Olympische
Spelen. Hij is internationaal een toonaan
gevende denker over topprestaties en
verandering. Syed schreef vier bestsellers
over dit onderwerp, waarbij Jij kan dit (echt)
zijn eerste boek voor de jeugd is.

* Influencersmailing
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‘Jim Benton is a comic genius and a brilliant cartoonist.’
- Dav Pilkey

Prijs €17,97 (SET VAN 3 EXX.) | Verschijnt april 2020

| FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 128 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN SET 978 94 9289 990 3
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Catwad
PAPERBACK

‘Garfield
2.0’
SLECHTS
€5,99
PER STUK

WATKAT JIM BENTON
Watkat is altijd chagrijnig. En zijn
vriend BLURMP is steevast vrolijk.
Dat kan alleen maar misgaan. En dat
doet het ook…

* Tijd voor een opvolger van
Garfield

Ontplofte kapsels, slechte hotels en instor
tende regenbogen. Welkom bij Watkat.
Dit is Garfield 2.0, een boek voor een
meeneemprijs. Vol met goede, absurde en
soms ook flauwe grappen. Kinderen zullen
ermee weglopen!

* Onderscheidend in de markt
* Sluit aan bij beeldcultuur
van kinderen
* Hilarisch. Echt waar.

Jim Benton is een prijswinnende en zeer
productieve tekenaar uit Amerika.
23

Het
officiële
EK-boek

EURO 2020
Komende zomer (12 juni12 juli 2020) is er weer een
EK voetbal. En dit keer zijn
Nederland en België erbij!
Een deel van de wedstrijden wordt gespeeld in
Nederland, in de Johan
Cruijff Arena. Zal Oranje
net als in 1988 kunnen
stunten met de Europese
titel? In deze drie officiële
UEFA EURO 2020-boeken
kunnen kinderen van alle
leeftijden helemaal
opgaan in dit gigantische voetbalspektakel!

Hét officiële EK-boek voor alle jonge
voetbalfans.Boordevol weetjes en
info over de opzet van het toernooi,
het speelschema en diverse records
uit de EK-historie. Wat zijn de
favoriete landen, hoe zien de
stadions eruit en welke spelers
zullen gaan uitblinken?

VOORLOPIG
OMSLAG

Prijs €12,99 | Verschijnt april 2020

GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 215 x 280 mm

64 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 994 1 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE
TITEL UEFA EURO 2020 Fact File

OMVANG

24

9 789492 899941

Het
officiële
handboek

Het
officiële
doeboek

EURO 2020

EURO 2020

Wat is er leuker dan naar een groot
toernooi toeleven? Dit handzame
boek voor kinderen vanaf 7 jaar laat
lezers kennismaken met het grootste
voetbaltoernooi in Europa. Een schat
aan informatie en vooral ook volop
plezier voor jonge lezers en fans.
Korte feiten, grappige foto’s, quiz
vragen en uitdagende puzzels.

Dit officiële doeboek is er voor de
allerjongsten: lezers van 5 tot 7 jaar.
Bekijk de vele mooie foto’s, los puz
zels op en maak mooie tekeningen
in een stadiondecor. Leer ook de
mascotte van dit toernooi kennen:
Skillzy. Speel spelletjes, vind je weg
in een voetbaldoolhof met Ronaldo
en zoek de verschillen in de coole
actiefoto’s!

MET
ER
NED LANDSE
SPELER OP HET
OMSLAG

MET
ER
NED LANDSE
SPELER OP HET
OMSLAG

Prijs €7,99| Verschijnt april 2020

Prijs €6,99 | Verschijnt april 2020

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 170 x 210 mm

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 215 x 280 mm

48 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 9289 995 8 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE
TITEL UEFA EURO 2020 Handbook

32 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 5+
ISBN 978 94 9289 996 5 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE
TITEL UEFA EURO 2020 Activity Book

OMVANG

9 789492 899958

OMVANG

25

9 789492 899965

Het leven blijft oneerlijk...

DAANS WERELD 3
Pas op: kan stinken
JONATHAN MERES

Derde deel in deze
goedlopende serie!
Daan krijgt van zijn vader de schuld van
het broeikaseffect. Hoe dan?! Het leven
blijft oneerlijk voor Daan, zeker als zijn
kleine broer wordt gechanteerd op school.
Misschien kan Daan toch nog iets goeds
doen…

* Voor fans van Tom Groot en
Het leven van een loser
* Meer dan 100 illustraties
* Humoristisch én met de
nodige levenslessen

Prijs €14,99
Verschijnt mei 2020

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 14 x 21,5 cm | FICTIE
LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 980 4
NUR 283 | Ook vergrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL The World
of Norm: May Produce Gas

GEBONDEN

OOK IN DEZE SERIE:
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Deel 1 978 94 9289 912 5 | € 14,99
Deel 2 978 94 9289 936 1 | € 14,99

Eerder verschenen bij Condor
FICTIE

Hilda en het
verborgen volk
ISBN 978 94 9289 964 4
€ 14,99

Robotjacht
ISBN 978 94 9289 969 9
€ 17,50

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

Wombat & Vos
zoeken het gevaar
ISBN 978 94 9289 967 5
€ 12,50

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

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

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

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

Dog Man en Kid Kat
ISBN 978 94 9289 970 5
€ 14,99

Hamstersaurus Rex
ISBN 978 94 9289 916 3
€ 14,99

Hamstersaurus Rex
vs. Knaagdier Kong
ISBN 978 94 9289 961 3
€ 14,99

NON-FICTIE

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

Een haai als huisdier?!
ISBN 978 94 9289 932 3
€ 10,99

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

Fantastische LEGO
ideeën
ISBN 978 94 9289 971 2
€ 17,50

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

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

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

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

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
Januari
* iExplore Roofdieren
* Waar is Momo?
Februari
* De woeste wereld van de dino’s
* Op zoek naar Tom in het oude Egypte
* De laatste helden op aarde
Maart
* Jij kan dit (echt)
* Spoken
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dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

April
* De wereldse wijsheid van de mier.
* WatKat
* EURO 2020 - Het officiële EK-boek
* EURO 2020 - Het officiële handboek
* EURO 2020 - Het officiële doeboek

BELGIË

Mei
* Chaos United 2
* Daans Wereld 3
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