Nieuws
Duik de geschiedenis in met Condor

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is bekend. Onder het
motto ‘En toen?’ draait alles dit jaar om geschiedenis. En daarvoor ben je bij Condor aan het juiste adres! Zo ontdek je in Dit is
jouw verhaal wat er allemaal gebeurde tussen de oerknal en jouw
verjaardag (p.6) en maken we samen met het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden Op zoek naar Tom bij de Romeinen (p.8).

Bloom: een woekerende invasie

In 2021 beginnen we bij Condor aan een nieuwe
sciencefiction-serie voor 12+, vertaald door Maria
Postema. Bloom gaat over een klein Canadees
eiland dat overwoekerd raakt door dodelijke
planten. En vreemd genoeg zijn er maar drie
eilandbewoners – tieners – die er immuun voor zijn.
Zouden zij de invasie kunnen stoppen? Voor
liefhebbers van Robotjacht en De Hongerspelen.

Raina Telgemeier blijft scoren

nvu

© Joseph Fa

In Amerika is het succes van Raina Telgemeier
enorm. Haar nieuwste boek, Guts, verscheen
dit najaar en staat sindsdien
torenhoog in de bestsellerlijsten. The New York Times noemt
Telgemeier de ‘Beatles’ en ‘J.K.
Rowling’ van de graphic
novel-wereld. Dit voorjaar
verscheen haar boek Spoken
bij uitgeverij Condor.
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GOEDGEKEURD DOOR ONS KINDERPANEL:
‘Verhalen om je suf te lachen!!!! Ik las ze zelfs stiekem
in de avond in m’n bed omdat ik ze zo leuk vond.’

– Hugo (8 jaar)

‘Mijn mama heeft dit boek aan mij voorgelezen
en het is mijn nieuwe lievelingsboek!’

– Milo (5 jaar)

‘Ik hoop dat er nog meer boeken van uitkomen.’

– Julian (8 jaar)

Prijs €13,99 | Verschijnt juni 2020

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm
OMVANG 1 36 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9318 905 8
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Wombat & Fox: Summer in the City
GEBONDEN

LEZERSREACTIE
‘Echt een boek dat aansluit
bij de belevingswereld van
mijn dochter. Ze heeft door
Wombat en Vos eindelijk
leesplezier gekregen en
hierdoor is ze beter geworden
in lezen én spellen. Ze kan
niet wachten tot er nog een
deel komt!’

– Saskia, moeder
van een 8-jarige
dochter

OOK VERSCHENEN:

Wombat & Vos
vieren vakantie
TERRY DENTON

Wombat & Vos
avonturen in de stad
ISBN 978 94 9289 939 2
€12,99

Wombat & Vos
zoeken het gevaar
ISBN 978 94 9289 967 5
€12,99 JUNI T/M
AUG 2020: €10,00

Wombat en Vos willen naar het
strand voor een fijne vakantie.
Maar zoals altijd leveren de plannen
van onze vrienden de nodige
problemen op…

ties én de tekst. Het resultaat is een lieve,
grappige en originele boekenserie voor
de beginnende lezer. Vertaald door Tjibbe
Veldkamp.

Om te beginnen: lukt het Wombat en Vos
wel om bij het strand te komen? Kunnen
ze de wedstrijd zandkastelen bouwen
winnen? En wat kan er nou misgaan als je
krabbetjes gaat vangen?

* Derde boek maakt de serie
compleet

Terry Denton maakte de tekeningen van
de succesvolle Boomhut-boeken. Voor
Wombat & Vos verzorgde hij de illustra-

* Echt zomerboek: zonnig,
vrolijk en grappig
5

Een groot(s) verhaal om steeds
opnieuw te lezen
Eerst was het hier erg warm.
Maar langzaam aan begon de aarde af te koelen.

Aaah!

Aaah.

Heel, heel lang geleden.

Niet zo lang geleden.

Ondertussen kwamen er steeds
meer deeltjes bij elkaar.
Meteoren uit de ruimte brachten er
nog meer naar onze planeet.
Sommige deeltjes werden uiteindelijk
het land en het water op aarde.

Toen kwam er, heel lang geleden, een dag
waarop de aarde niet te heet en niet te koud was.
Het warme water was precies goed, dus
gebeurde er iets magisch.

En zo was het leven er opeens.

Tadaa!

Het eerste wezentje was erg simpel. Ze kon niks zien of
horen. En ze kon ook geen feestmutsje dragen. Maar ze kon
wel iets heel speciaals. Ze kon zichzelf kopiëren.

Hallo, knapperd.

Dit is waar al onze verhalen beginnen. Al het leven op aarde
is ontstaan uit dit eencellige wezen. (Je kunt haar zien als je
bet-over-over-keer-miljoen-biljoen-triljoen-oma.)
Jij, ik, bomen, wormpjes, walvissen en wolven…
Wij stammen allemaal af van deze kleine dame.
We zijn één grote familie.

Prijs €15,99 | Verschijnt augustus 2020

| FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 24 x 25 cm
OMVANG 40 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 5+ | ISBN 978 94 9318 904 1
NUR 272 | OORSPRONKELIJKE TITEL How Did I Get Here?
GEBONDEN

Dit is jouw
verhaal
PHILIP BUNTING

VAN DE OERKNAL
TOT JE VERJAARDAG.

De ultieme geschiedenisles in één
geestig prentenboek. Dit is jouw
verhaal!

* Maakt geschiedenis en
biologie toegankelijk voor
de kleinste lezers
* Unieke tekenstijl
* Campagne rondom thematitels Kinderboekenweek

Aan de hand van korte, originele teksten en
ijzersterke tekeningen leren kinderen (5 tot
7 jaar) alles over de evolutie.
Ontdek hoe het universum en de aarde zijn
ontstaan. Ontmoet eindelijk je bet-bet-betbet-bet-bet-overgrootmoeder. En leer tot
slot hoe jij hier bent gekomen.

* Onderwijsnieuwsbrief

Philip Bunting is een Engelse schrijver en
illustrator die woont en werkt in Australië.
Zijn boeken zijn in meer dan 25 landen
verschenen.
7

OOK VERKRIJGBAAR:
De wereldse wijsheid
van de mier.
ISBN 978 94 9289 985 9
€14,99

Door te zoeken
ontdek en leer je veel meer
he t co lo ss eu m
Het was Tom geluk t de straat
over te steke n, maar oma
Bea was verdw enen. Tom liet
zich meev oeren door de
menigte en belan dde op een ongel
ofelijk e plek! Het was
ENOR M – en stamp vol joelen
de mens en.
Op dat mom ent hoorde hij een
beken d gespi n en zag hij Toby,
in de arme n van . . . oma Bea!

zie jij

...?
• Een slapende tijge
• Een vrouw die flaurwva lt
Tom
•
• Een kindje dat in de arena
prob eert te kijk
• Toby de kat en
• Een vrouw die bloemen gooit
• Een ontsnappende glad iator

Het Coloss eum was het
grootst e amf ithe ater
in het rijk, met plaats voor
50.00 0 mense n. Er werden
gladiat oren gevech ten gehoud en.
Gladia toren waren slaven ,
crimine len of krijgsg evange nen.

Het woord gla diator komt
van het Latijns e woord gla dius
,
dat zwaard beteke nt, maar gladiat oren
gebruik ten ook andere wapen s: pijl en
boog, netten en drietan den
(een soort gevork te speer).
Gladia toren kregen een specia le opleidi
ng, beter eten
en betere gevang enisce llen. Sommi ge
vechte rs werden
erg popula ir, maar duizen den manne
n en vrouwe n
werden tijdens deze gevech ten of door
wilde dieren
gedood - alleen maar om het volk te
vermak en!

omInTime_AncientRome_vertaling

.indd 34-35

3

09-01-20

Ik ben Tom.
Kun jij me
vinden?

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

21,7 x 29 cm | OMVANG 48 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 6+ | ISBN 978 94 9289 997 2 | NUR 212
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OOK VERKRIJGBAAR:

Op zoek naar Tom
bij de Romeinen
Geschiedenis- en zoekboek ineen.
Perfect bij het thema van de Kinderboekenweek!

Op zoek naar Tom
in het oude Egypte
ISBN 978 94 9289 986 6
€14,99

* Samenwerking met het

Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden

Dit boek staat vol prachtige zoekplaten
waarop je kunt zien en lezen hoe de
Romeinen leefden. Hoe zag een Romeinse
villa eruit? Hoe vierden de Romeinen feest?
En wat gebeurde er allemaal in het
Colosseum?

* Educatief programma in het

museum

* Zoekplaat voor boekhandel

en onderwijs

Ga snel op zoek naar Tom en Toby, een
Romein op het toilet, een ontsnappende
gladiator... en ga zo maar door.

* Onderwijsnieuwsbrief
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Sylvia
Witteman
GLITTERSCHORT

I

k kreeg een mailtje van een uitgever: of ik The Secret
Diary of Adrian Mole, Aged 13 3/4 kende. Nou en of!
Het was in de vroege jaren tachtig een van mijn
lievelingsboeken. Ik was een paar jaar ouder dan Adrian, namelijk 16, en nee, het stond niet op de boekenlijst,
zei mijn lerares Engels, dus ik mócht het lezen maar het
‘telde niet mee voor mijn lijst’. Ik neem aan dat aan deze
misstand inmiddels een eind is gekomen, want als er één
boek is dat pubers aan het lezen krijgt is het dit het wel.
Adrian Mole is eigenlijk een soort Wimpy Kid of Bridget
Jones avant la lettre, of, voor de onder een steen liggende
enkeling die Wimpy Kid en Bridget Jones niet kent, een
Hendrik Groen (al is Hendrik Groen meer een Adrian
Mole après la lettre): zijn dagelijks leed is buitengewoon
geestig voor de lezer, maar zelf is hij te onnozel om dat in
te zien, en die dubbele bodem maakt het nóg geestiger.

In het echt is Adrian natuurlijk geen tobberige tiener, net
zoals Bridget Jones in het echt geen onhandige thirtysomething is en Hendrik Groen geen sombere bewoner
van een bejaardenflat: Adrian is een creatie van Sue
Townsend, een vrouw die bijna 40 was toen ze het boek
schreef. Ze is stellig ooit ook 13-en-driekwart geweest,
maar bij mijn weten nóóit een jongetje. (Ik vraag me nu
opeens heel erg af waarom ze die dagboeken niet uit het
perspectief van een meisje heeft geschreven.)
Adrian is een klassiek geval van een sukkel. Hij is pretentieus, egocentrisch en bespottelijk naïef, hij wordt op
school gepest, het meisje Pandora, op wie hij smoorverliefd is, krijgt verkering met zíjn beste vriend; hij ergert
zich dood aan zijn ouders die roken en drinken (wat
indertijd doodgewoon was) maar heeft niet door dat hun
huwelijk op springen staat; hij weet niet wat hij aanmoet met zijn ‘ontluikende libido’: ‘ik werd gekweld door
seksuele gevoelens, maar toen ik mijn vader moest helpen
met het bemesten van de tuin ging het een stuk beter’.

De enkele keer dat hij probeert iets niet-braafs te doen
gaat dat hopeloos mis: hij probeert lijm te snuiven en
plakt per ongeluk het modelvliegtuigje dat hij aan het
bouwen is aan zijn neus vast.
Net als Bridget Jones maakt Adrian telkens opnieuw
goede voornemens: ‘Ik zal blinden helpen oversteken. Ik
zal mijn platen terug in de hoezen doen. Ik zal aardig zijn
voor de hond. En na al die walgelijke geluiden beneden,
vannacht, heb ik me ook voorgenomen om nooit een
druppel alcohol aan te raken. Mijn vader heeft gisteren
op het feest de hond dronken gevoerd met kersenlikeur.
[...] Kerstmis is alweer een week geleden, en mijn moeder
heeft nog steeds dat groene glitterschort niet gedragen
dat ik haar cadeau had gegeven! Volgend jaar krijgt ze
badschuim.’

is een klassiek geval
ʻʻAdrian
van een sukkel. Hij is
pretentieus, egocentrisch
en bespottelijk naïef...

ʼʼ

Tegen de achtergrond van Adrians leven spelen zich de
Britse jaren tachtig in optima forma af. Vrouwenemancipatie (zijn moeder ‘weigert een behoorlijke maaltijd te
koken’), Margaret Thatcher (‘Mevrouw Thatcher heeft ogen
als een bijlmoordenaar, maar de stem van een zachtaardig
persoon. Een beetje verwarrend is het wel’), werkloosheid,
armoede, de problemen in de gezondheidszorg... het
komt allemaal terloops maar toch indringend voorbij, terwijl Adrian zijn leven overpeinst: ‘Ik bedenk net dat ik nog
nooit een lijk heb gezien, of een echte vrouwentepel. Dat
komt ervan als je in een doodlopende straat woont’.
Of ik een frisse, nieuwe vertaling van Adrian Mole wou
schrijven, vroeg de uitgever.
Hemeltjelief, wat een eer!
Ik ben benieuwd of ik dat durf.
COLUMN UIT
DE VOLKSKRANT , 28 JUNI 2019

‘Of ik een frisse, nieuwe
vertaling van Adrian Mole
wou schrijven...

© Lukas Göbel

Ik ben benieuwd of ik dat durf.’

Ideaal voor onwillige pubers
en een feest van herkenning
voor volwassenen!

Prijs €19,99 | Verschijnt juni 2020
PAPERBACK | ZWART-WIT | FORMAAT

14 x 21,5 cm
FICTIE | LEEFTIJD 12+ | ISBN 978 94 9318 909 6 | NUR 284
OORSPRONKELIJKE TITEL The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13 3/4

Het geheime dagboek van
Adrian Mole 13 ¾ jaar
SUE TOWNSEND
VERTAALD DOOR SYLVIA WITTEMAN

* Interviews met
Sylvia Witteman
* Advertenties landelijke
media

Als er één ding opvalt bij het
herlezen van deze moderne
klassieker, dan is het hoe
springlevend de humor is.

* Online advertentiecampagne
* Social media-campagne
* Poster voor het voortgezet
onderwijs

Het hopeloze huishouden, de sentimentele Adrian, de herkenbaarheid van een
puber die met grote gedachten de wereld
wil veroveren; het is opnieuw ontzettend
grappig.

* Poster voor boekhandel
* Backcard vanaf 8 exemplaren

Voeg daarbij de gloednieuwe en messcherpe vertaling van Sylvia Witteman,
koningin van de onderkoelde humor, en
je hebt een gouden combinatie. Lach en
leef mee met de ellende van dit gezin. Ze
bedoelen het goed, maar ze pakken het
zo slecht aan.
Adrian wordt verliefd op Pandora, zijn
moeder op de buurman. Zijn vader
kan maar geen werk vinden en kan niet
koken. En daarom weet Adrian zeker dat
hij ten onder zal gaan aan slechte voeding…
Intussen wisselt hij mijmeringen over
Pandora af met het lezen van wereldliteratuur. En dat alles in een toegankelijke
dagboekvorm.
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Scoren met non-fictie
een erg
Sco ren met een hak je is
en brutaal trucje. En

sli m

RONALDO IS ER DOL OP.
o Vallecano

ITTERENDE

En hij scoorde met een SCH
.
hakbal tegen Valencia in 2014
HOE DOET
HIJ HET?

* Advertenties in
VI Kids, Panna
en Goal!

ZO COOL.

Toen hij in 2012 tegen Ray
l terwijl hij
speelde, maakte hij zo’n goa

van het doel wegliep.

NIET TE

* Social mediacampagne

N!
GELOVE

Wanneer stop je met
voetballen?

Als je er
geen bal aan
vindt.

31
30

Leo was
dol op zi
jn oma.
Ze brach
t hem naa
r de
traininge
n bij Gra
ndoli
en bij Ne
well’s toe
n hij
daar net
begonne
n was.
Ze stierf
toen hij ti
en jaar
oud was
en daar w
as Leo
erg verd
rietig ove
r.

JE HEBT
HET HEM
VAS T
VA K E R Z
IE N D O E
N!

Leo vierd
e zijn ee
rste goal
met twee
na haar d
ood doo
vingers n
r
aar de he
mel te w
ijzen.

DE ZE WAS
VO OR ZI JN
OM A.

28
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Set 2x5 stuks met backcard
PRIJS €99,90 | ISBN 978 94 9318 910 2

Voetbalhelden

RONALDO IS DE BESTE

MESSI IS DE BESTE

SIMON MUGFORD & DAN GREEN

Ideaal voor deze voetbalzomer: de nieuwe serie Voetbalhelden!
Twee handzame boeken vol weetjes, statistieken en verhalen
over de grootste voetballers aller tijden. Verluchtigd met heel
veel stripachtige tekeningen en de nodige humor.
Cristiano Ronaldo begon als flesjesvoetballer in de straten van Madeira. Inmiddels is
hij een Europees voetbalicoon en een van
de grootste sportsterren van de wereld.
Ontdek hoe hij het zover schopte… En
waarom hij de beste is!

Lionel Messi was als kind al een geweldige
voetballer. Later zou hij voor het nationale
team van Argentinië spelen, captain van
FC Barcelona worden en vijf keer de Ballon d’Or-prijs winnen. Leer alles wat er te
weten valt over Messi… En waarom hij de
beste is!

Prijs €9,99 | Verschijnt juni 2020

Prijs €9,99 | Verschijnt juni 2020
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HELEMAAL KLAAR VOOR

DE SPORTZOMER!
Dromen van
succes

Wereld Voetbal
Atlas

3E
DRUK

3E
DRUK

In dit fraai geïllustreerde boek staan
25 minibiografieën van de grootste
Nederlandse sporthelden. Bereid je voor
op de Olympische Spelen en lees alles over
Dafne Schippers, Tom Dumoulin, Marit
Bouwmeester, Sifan Hassan en talloze
andere sporters. Winnaar van de
Hotze de Roosprijs 2019!

Bij dit EK wordt er voor het eerst niet in
een of twee landen, maar in twaalf verschillende landen gespeeld! Welk boek is
dan passender dan de Wereld Voetbal Atlas?
Geschreven door Gerard van Gemert en
geïllustreerd door Job van Gelder.

Prijs €16,99

Prijs €20,99

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 16,5 x 23,5 cm

GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 25,7 x 30 cm

160 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 94 9289 903 3 | NUR 229

96 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 90 6797 916 0 | NUR 222

OMVANG

OMVANG
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Sportfans kunnen hun hart ophalen deze zomer.
Van 12 juni tot 12 juli is het tijd voor het EK voetbal.
Kort daarna zijn de Olympische Spelen in Tokio, die
plaatsvinden tussen 24 juli en 9 augustus. Kom alvast
in de sportsfeer met deze boeken!

EURO 2020 - Het

Voetbal IQ

officiële EK-boek

4E
DRUK

Hét officiële EK-boek voor alle jonge
voetbalfans. Met talloze 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?

Slimme spelers zijn steeds aan het rondkijken: als ze de bal hebben, maar ook
vóórdat ze de bal krijgen. Zodat ze weten
hoe ze moeten lopen en passen. Zodat ze
iedereen steeds een stap voor zijn. Dit is
hét boek voor kinderen die betere spelers
willen worden en trainers die meer uit hun
jeugdteam willen halen!

Prijs €12,99

Prijs €13,99
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Hoe goed ben jij in slecht zijn?
JA, ECHT!
Hé! HALLO! Hier moet je wezen!
Eindelijk heeft iemand mijn spoor gevonden.
Heel goed!
Ik ben Finster. Maak je niet druk. Ik doe je
niks. Ik ben ook een lezer die ooit aan dit
boek begon. Net als jij.
Maar helaas lukt het me niet om een van de
raadsels op te lossen. Ik kom gewoon niet
verder. Geloof jij wat het Boek zegt? Ben ik
nu een geest?
BOE! Je praat met een geest. Haha. Geen
zorgen. Ik ben echt geen geest. Ik geef niet
op. In ieder geval niet zo snel.
Want weet je wat ik ontdekt heb? Er is een
schat verstopt in dit boek!

Geen goud of diamanten of zoiets. Nee, natuurlijk niet. Maar wel een geheim! Het Boek
heeft een toverspreuk gestolen! Een sterke
spreuk die hij niet in handen zou moeten
hebben. Ik weet niet precies wat je ermee
kunt doen, maar hij is wel megasterk.

20

Laten we beginnen. Zie je mijn gezichten
op de bladzijde hiernaast?
Tel ze. Nou ja, tel alleen de gezichten
die lachen. Trek daar drie van af. Dan
weet je op welke bladzijde we verdergaan.
Maar pas op! Vertel je niet.

HOEVEEL
LACHENDE
GEZICHTEN
ZIE JE,
MIN 3?
Prijs €14,99 | Verschijnt september 2020

| FULL COLOUR | FORMAAT 14,8 x 21 cm | OMVANG 128 pagina’s
FICTIE EN RAADSELS | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 906 5 | NUR 282
OORSPRONKELIJKE TITEL Das kleine Böse Buch
GEBONDEN

Het kleine Slechte
Boek MAGNUS MYST

heen en weer tussen lastige raadsels
en grappige griezelverhalen. Een uniek
avontuur in boekvorm. Zo wordt zelfs
de grootste boekenhater fan!

Een absolute bestseller in Duitsland, waar
al meer dan 100.000 exemplaren zijn
verkocht!
Het kleine Slechte Boek heeft één grote
droom: hij wil een ENORM slecht boek
worden. Maar voor zoveel kwaadaardigheid heeft hij wel hulp nodig van
een stel proefkonijnen, eh, lezers. Maar
kijk uit! Voor je het weet, word je
opgesloten tussen de pagina’s…

haal vol
* Interactief ver
raadsels en uitdagingen
stseller
* Gigantische be
in Duitsland

Het kleine Slechte Boek lees je niet
altijd keurig netjes op volgorde, maar
soms ook kriskras door elkaar. Blader

13 landen
* Verkocht aan
19

Een spannend en origineel
Minecraft-verhaal
Echt,
Tyler.
Tyler,
geloof me nou,
het ging per
ongeluk.

We wilden echt niet zonder
jou op pad. We hadden net de
derde schedel gevonden en
het Zielenzand
reageerde erop…

We zouden
nooit expres
zonder jou een
gevecht aangaan, Tyler.

Ik
begrijp
het…
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Missie geslaagd.
Jullie kunnen het
baken afmaken.

Gast…
Ik denk dat
ik maar ga.
Het is laat hier.
En ik ben moe.

Ga
he st, ik
tg
oe hoo
Ho
d
ga p da
se i. K
at t
je rver om
iet . W na
s la e ar
te wil de
n z le
ien n
.

Tot
later.

Hoi. Kom naar
de server. We
willen je iets laten
zien.

zucht

Alsjeblieft? Het
is belangrijk.

Prijs €10,99 | Verschijnt juli 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT

14,8 x 22,1 cm | OMVANG 88 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 10+ | ISBN 978 94 9318 901 0
NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL Minecraft

OFFICIËLE LICENTIE

Minecraft - DE STRIP
Een primeur. Beleef een uniek
Minecraft-avontuur… in stripvorm!

Tyler is net verhuisd en vindt zijn nieuwe school maar niks. Maar gelukkig is er
Minecraft! In de wereld van deze game kan
Tyler gewoon afspreken met zijn vertrouwde vriendengroep.

* Eerste officiële strip in
boekvorm over Minecraft

Samen beleven ze de spannendste avonturen. Dan besluiten de vrienden de ultieme uitdaging aan te gaan: ze reizen af
naar de End om de Enderdraak te verslaan.

* Officiële licentie van Mojang
* Minecraft is nog altijd
een van de allergrootste
games voor kinderen

Een vrolijke en spannende graphic novel in
kleur over de kracht van vriendschap en de
wereld van Minecraft.
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EEN GLOEDNIEUWE
D

BB

Ehh... wat zijn jullie
aan het doen?

D

132

133

We gedragen ons
als superhelden!

Jullie weten dat de
slechteriken hier
zijn, toch?

Zwaai niet naar
hem! Hij is onze

En een vijand van
ons zal snel worden
vernietigd!

vijand!

Wat heb je daarop

te zeggen?

Ja.

Hoi slechteriken!!!

Hoi!

Hoi!

Klop klop!

D

134

135

Dog Man DEZE ZOMER!
Ha

Ehhh…

Wie is daar?

Ha
Ha Ha

Ha
Ha

Ha a
H
Ha
HaHa

Een
vliegtuig.

DAT IS NIET GRAPPIG!!!

Een vliegtuig dat
op je wenkbrauw
poepte!

Wat voor
vliegtuig?

baas

D
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Dus jij houdt van
lachen, hè?

Nou, ik weet een
grappig verhaal.

ZAP
Er waren eens drie
gemene schurken...

baas

D

...die een reusachtige Robobrontosaurus bouwden...

D

A
K
AK
A
A
R
R
K
K

RM

baas

D

...en die had een
dodelijke
moordstraal!

Laat maar zien!!!

138

Dat was een
grappig verhaal!

Hé, je had gelijk!

139

* Flyer Hoe teken ik Dog Man?
voor de boekhandel
* Social media-campagne:
Hoe teken ik Dog Man?
* Originele etalage met XL-Dog Man?
Mail fleur.elsnerus@wpgmedia.nl
(op = op)
* Advertenties
* Boekenleggers

AL MEER DAN 40.000 BOEKEN VERKOCHT!

LONGLIST

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

DOG MAN en de vlooienkoning
DAV PILKEY

In dit vijfde avontuur krijgt Dog Man
te maken met een knorrend gevaar
uit Karels verleden.
Als de kwaadaardige Biggie opduikt met
zijn team van slechteriken, komt Dog Man
in actie! Maar hij is niet de enige.

Ook Karel zet alles op alles om deze boeven tegen te houden. Biggie is namelijk een
oude vijand van Karel. En hij is iets heel gemeens van plan: hij wil Kleine Karel vernietigen!
Dog Man en Karel zullen hun krachten
moeten bundelen om Biggie tegen te
houden. Maar of dat gaat lukken…?
#leesDogMan

Prijs €14,99 | Verschijnt juni 2020

| FULL COLOUR | FORMAAT 14 x 21 cm | OMVANG 256 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9318 908 9 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar
als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE
23 TITEL Dog Man: Lord of the Fleas
GEBONDEN

Ideaal voor op de achterbank!
Jij vs. het boek

Zin in een spelletje? Ga aan de slag met raadsels, zoekplaatjes
en doe-opdrachten. Leg een parcours af met een muntje, teken
een gezicht met je ogen dicht, of probeer de doolhof op de
cover op te lossen. Lukt het jou om het boek te verslaan?

Prijs €9,99

GEBONDEN MET DOOLHOF OP OMSLAG | FULL COLOUR | FORMAAT

18 x 21,5 cm
OMVANG 64 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 905 7
NUR 228 | OORSPRONKELIJKE TITEL You vs. The Book

Life hacks voor kids

Je kent ze wel van YouTube: life hacks. Geheime trucs en
creatieve ideeën die het leven een stuk makkelijker maken.
Maak bijvoorbeeld een grote lamp met je telefoon en een fles
water, poets je sneakers met tandpasta of maak een kapstok
van een oude tennisbal. Leuk om op de camping of in het
vakantiehuisje mee aan de slag te gaan!

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT

Prijs €12,99

13 x 18 cm | OMVANG 144 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 909 5 | NUR 210

Instant Einstein
KRAS EN ONTDEK

Ideaal voor op vakantie: daag jezelf uit met dit originele quizboek! Gebruik het bijgeleverde krassertje om antwoord te geven
op de vele multiplechoicevragen. Hoeveel mensen worden er
elke dag geboren? Wanneer werd de eerste mobiele telefoon
gebruikt? En hoeveel hamburgers zou een tijger per dag
kunnen eten?

Prijs €7,99

GEBONDEN, RINGBAND + KRASSER | FULL COLOUR | FORMAAT

13 x 19 cm
OMVANG 62 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9289 956 9
NUR 228 | OORSPRONKELIJKE TITEL Instant Einstein – Epic and Awesome!

Tijdelijk

ISBN 978 90 258 7012 6

ISBN 978 94 928 9967 5

Zomerlezen
nu ook voor kinderen!

ISBN 978 90 216 7456 8

Vraag het promotiepakket
vóór 4 mei aan via
promotie@wpgmedia.nl

Tijdelijk

€10,10,-

€ 10,-

Deze actieprijs geldt van juni t/m augustus 2020

Tijdelijk

IE
JE VAKANT
T
BEGINT ME
BOEKEN

Deze actieprijs geldt van juni t/m augustus 2020

Promotiepakket beschikbaar met:
♦ A2 poster
♦ Raamsticker
♦ Opstekers
♦ Boekenleggers

Tijdelijk

€10,€

MERDIP
#SKIPDEZO
EN
#ZOMERLEZ

JE VAKANTIE
BEGINT MET BOEKEN

#SKIPDEZOMERDIP
elijk
Tijd

€ 10,#ZOMERLEZEN

JE VAKANTIE
BEGINT MET BOEKEN
#SKIPDEZOMERDIP
#ZOMERLEZEN

JE VAKANTIE
KEN
BEGINT MET BOE

#SKIPDEZOMERDIP
#ZOMERLEZEN

JE VAKANTIE
BEGINT MET BOEKEN
#SKIPDEZOMERDIP
#ZOMERLEZEN

Deze actieprijs geldt van juni t/m augustus 2020

ISBN 978 90 258 7679 1

€10,-
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VERSCHIJNINGSKALENDER
Juni
* Dog Man en de vlooienkoning
* Het geheime dagboek van
Adrian Mole 13 ³/⁴ jaar
* Voetbalhelden - Ronaldo is de beste
* Voetbalhelden - Messi is de beste
* Wombat & Vos vieren vakantie
Juli
* Op zoek naar Tom bij de Romeinen
* Minecraft
Augustus
* Dit is jouw verhaal
September
* Het kleine Slechte Boek

