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Kleurrijk en
fantasievol
avontuur op rijm
Lucy Cousins
wereldwijd meer
dan 32 miljoen
boeken verkocht

KOM OP, JOSIE,
SPEEL JE MEE?!
JIJ MOET ME PAKKEN…
DAN REN IK WEG EN
ROEP NEEEEEEE!
LUCY COUSINS

Jij bent het monster!
Gabriel is al drie en dol op monsters. Als hij ze ziet, wil
hij met ze spelen! Alle familieleden, de kat, de plant…
iedereen moet meedoen. Tot Mama Monster haar
eigen kleine slaperige monster naar boven brengt en

omvang 40 bladzijden

nur 273

prijs € 15,99 groot formaat 24,8 x 25,7 cm
isbn 978 90 258 7970 9
verschijnt augustus

ZOMER 2020

PRENTENBOEK 3+ gebonden

met drie dikke monsterkusjes in bed stopt.
Een ode aan de kinderfantasie, uitdagend maar niet eng.

1

978 90 258 7450 6
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

Badboekje
in leuke
geschenk
verpakking
Lezen en
spetteren

VROLIJK
BADBOEKJE

Hoera, spetter-de-spat!
Vandaag mag ik in bad!
Jippie, iedereen wordt nat.
Spetter, spat!

LUCY COUSINS

Spet spat, Eendje in bad!
Kikker, de vissen, watersalamander, de eendjes en
natuurlijk papa, iedereen doet mee in dit vrolijke
badboekje van Lucy Cousins, bekend van Muis.

ZOMER 2020
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BADBOEKJE IN DOOSJE 0-3 JAAR prijs € 12,99

formaat 15,8 x 15,8 cm
formaat verpakking 17,5 x 22,7 cm omvang 8 bladzijden nur 270
isbn 978 90 258 7874 0 verschijnt juni

978 90 258 7601 2
€ 11,50

EERDER VERSCHENEN

Een huis bouwen met
alles erop en eraan voor 2+

Muis bouwt een huis

Muis bouwt een
huis
n
Draai,
schuif e
speel!

Stoer kartonboek met
verrassings-schuifjes

MUIS 30 JAAR!
Poster en tafelstaander
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
Advertenties
Diverse winacties met
mediapartners
Online feestcampagne
met gratis Muisknutselen kleurplaten op:
kinderboeken.nl/muis

LUCY COUSINS

Muis bouwt een huis
Muis en haar vriendjes bouwen een huis voor Ella Koala.
Eddie Eekhoorn stort puin voor de fundering. Kora Kip
mengt het cement in haar betonmolen. Muis brengt de
stenen naar de bouwplaats. Kees Krokodil metselt de

muren en Muis takelt met haar hijskraan de dakpannen
omhoog. Ella is zo blij met haar nieuwe huis. Goed
gedaan, iedereen!
Hoera!
2020

nur 271

formaat 18 x 18 cm
isbn 978 90 258 7938 9 verschijnt augustus

ZOMER

KARTONBOEK 2+ prijs € 11,50

omvang 12 bladzijden

978 90 258 7881 8

€ 14,99

978 90 258 7520 6

€ 14,99

978 90 258 7712 5

€ 14,99

ZOMER 2020
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EERDER VERSCHENEN

DEZE IS VAN MIJ.
EN DEZE…
IK MAG SCHEUREN!

© LONA AALDERS

Humor en perfecte
peuterpsychologie
Poster voor
boekhandel
Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
Olifantje knutselen kleurplaten op:
kinderboeken.nl/
olifantje
Bladervideo
beschikbaar

HET PERFECTE
VERJAARDAGSCADEAU
ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Olifantje is jarig
Hé, wat is dat? Er hangt een slinger in de kamer.
De stoel van Olifantje is versierd! En mama en papa
zingen voor hem: Hiep, hiep… hoera! Olifantje doet
vrolijk mee. Hij blaast de kaarsjes uit op de taart en
speelt met de ballonnen. En dan eindelijk… tijd om de
cadeautjes uit te pakken!
Hoera, ik ben JARIG!

ZOMER 2020

GEBONDEN KARTONBOEK 2+ prijs € 12,99 formaat 21,3 x 21,6 cm
omvang 16 bladzijden nur 271 isbn 978 90 258 7942 6 verschijnt augustus
www.annemarievanhaeringen.nl
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En nu weet
ik het zeker...
Ik ga!

Oma, ik ga!

Hier zijn
koekjes, voor
als je honger
krijgt.

Zo... ik zit erop!

ZOMER 2020
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KLAAR VOOR
HET POTJE!

Meer dan 100.000 exx. verkocht
in Frankrijk en Italië
Mailing naar moederbloggers

MATTHIEU MAUDET

Ik ga!

Op een mooie dag weet het vogeltje het zeker: ‘Ik ga!’
Mama geeft hem een trui mee voor als het koud wordt.
En papa heeft nog een zaklamp voor als het laat wordt.
Oma geeft koekjes mee en opa zijn pet tegen de zon.
Grote zus leent haar boek uit. Eekhoorn zijn pluutje. En

omvang 26 bladzijden

nur 271

formaat 19 x 19 cm
isbn 978 90 258 7234 2 verschijnt juni

ZOMER 2020

DIK KARTONBOEK 2+ prijs € 9,99

de buurvogel zijn radiootje zodat vogeltje zich niet
alleen hoeft te voelen. Klaar voor de grote reis bedankt
hij iedereen netjes. Hij gaat een deurtje door in de grote
boomstam…
En kijk eens: ‘Ik zit erop!’
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978 90 258 7700 2
€ 15,99
978 90 258 6656 3

EERDER VERSCHENEN

€ 15,99

Weer leverbaar!
Driedubbeldikke
voorleesbundel
3 verhalen in 1: Kikker en het verjaardags
spel / Kikker en de
stoelendans / Kikker
en het slaapfeest

OMNIBUS

Bekend van tv

NAAR MAX VELTHUIJS

Driedubbel feest
met Kikker
Kikker en zijn vriendjes vieren feest!
Beertje is jarig. Kikker en zijn vriendjes hebben een
dag vol verrassingen georganiseerd.
Als het regent kun je niet buiten picknicken. Maar je

ZOMER 2020
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VOORLEESBUNDEL 3+ gebonden

omvang 96 bladzijden

nur 273

kunt wel binnen stoelendans spelen!
Tot slot gaan Kikker en zijn vriendjes bij Varkentje
logeren. Wie kan er het langste wakker blijven?

prijs € 17,99 formaat 27,5 x 24,2 cm
isbn 978 90 258 7982 2 verschijnt juni

978 90 258 6814 7
€ 8,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7067 6
€ 15,99

Met flapjes
Herkenbaar
voor kind en
ouder

FLAPJES EN
GRAPJES

Kikker
in uw winkel?
Neem contact op met
boekingen@vanhoorne.com

MAX VELTHUIJS

Oeps, Kikker!
Kikker wil spelen. Maar zijn vriendjes hebben het
allemaal druk met van alles. Kikker helpt graag een
handje. Oeps! Dat loopt telkens grappig uit de hand.
Gelukkig houden zijn vriendjes van hem. En eten ze

omvang 16 bladzijden

nur 271

formaat 19 x 19 cm
isbn 978 90 258 7954 9 verschijnt juni

ZOMER 2020

KARTONBOEK 2+ prijs € 9,99

samen appeltaart bij Varkentje.
En dan wil Beertje spelen. Oeps! Beertje!
Dit boek verscheen eerder als Wat doe je, Kikker?

9

Spannend dierenavontuur
Klassieke illustraties met
modern randje
Gedrukt op n
 atuurpapier
met high gloss relief titel
'A young artist to watch'
THE GUARDIAN

EEN
ONVERWACHTE
VRIEND

'Dankjewel,' zei de vos, en hij verdween in het bos.

JOE TODD-STANTON

Julius Muis
Julius Muis woont alleen in zijn holletje onder
de boom. En dat vindt hij fijn. Maar dan komt er
onverwacht bezoek, een vriend of…? Julius besluit zijn
eten te d
 elen, en dat loopt maar net goed af!
Heeft Julius een vriend gemaakt of niet?

ZOMER 2020
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PRENTENBOEK 4+ gebonden

omvang 40 bladzijden

nur 273

Een moderne fabel van nieuw prentenboekentalent
Joe Todd-Stanton, die kinderen laat fantaseren over
een wereld waarin ze zouden willen wonen. Met humor
en iets om over na te denken.

prijs € 15,99 formaat 23,7 x 27,6 cm
isbn 978 90 258 7953 2 verschijnt augustus

Humoristische
omdraaiing
Voor stoere kleine
ponyfans
Aandacht in
paardenmagazines en
sites

ORIGINEEL PONY-AVONTUUR
MICHAËL ESCOFFIER & MATTHIEU MAUDET

Ik wil een meisje!
Sinds kort kan Palomino aan nog maar één ding
denken: een meisje! Hij wil ook een klein meisje, net als
zijn vrienden.
Zijn ouders vinden het geen goed idee. Een meisje past
niet in huis, vraagt te veel zorg en ze moet een paar
keer per dag w
 orden gevoed, ze moet aangekleed, haar
haren moeten geborsteld… En wie gaat er in de vakantie
voor haar zorgen?

nur 273

formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7941 9 verschijnt juni

ZOMER 2020

PRENTENBOEK 5+ prijs € 14,99

omvang 32 bladzijden

Maar Palomino geeft niet op. Zijn vriend Arizona weet
waar je meisjes kunt vinden, een hele kudde. Als
Palomino in de rivier springt om er een te halen, gaat
het fout… Gelukkig wordt hij gered door zijn meisje.
Mag hij haar houden van zijn ouders?
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A
FOEKSI
IN UW
BOEK?
HANDELen.nl

sheld
www.kid

Actueel onderwerp
Spannend avontuur
voor beginnende
lezers
Rijk geïllustreerd
Poster voor
boekhandel
Poster naar 8.000
basisscholen

DISPLAY MET 6 EXX.

PAUL VAN LOON

prijs € 53,94
isbn 978 90 258 7975 4

Foeksia redt de natuur
Snoeppapiertjes op de grond, een plastic tasje in de
struiken… Wat een rommel overal! Als Foeksia ziet hoe
een paar kinderen het Heksenbos opruimen, besluit ze

ZOMER 2020
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ZELF LEZEN 6+ gebonden

hen een (tover)handje te helpen. Ook de dieren helpen
mee. Maar Grit en Murmeltje hebben andere plannen…

prijs € 8,99 formaat 15 x 22 cm omvang 32 bladzijden
nur 287 isbn 978 90 258 7946 4 omslag en illustraties in kleur Saskia Halfmouw
omslagontwerp Caren Limpens verschijnt augustus
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl www.deminiheksfoeksia.nl

978 90 258 6767 6
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7479 7
€ 14,99

Meer dan 400
woordjes in h
 eerlijke
kijkplaten
Stop-motion video
beschikbaar
Social media
campagne
Google Adwords
campagne

MIJN EERSTE
WOORDJES

Inspiratieartikel
over woordjes leren
op K
 inderboeken.nl

HARMEN VAN STRAATEN

Ik zag twee
beren woordjes leren
Kleintje Beer en Buurbeertje zijn de beste vriendjes.
Samen verkennen ze de wereld in kijkplaten waarop
heel veel te zien is. Wie weet het eerst hoe alles heet?

omvang 24 bladzijden nur 271
www.harmenvanstraaten.nl

formaat 27,3 x 27,6 cm
isbn 978 90 258 7952 5 verschijnt juli

ZOMER 2020

PADDED KARTONBOEK 1-4 JAAR prijs € 14,99

Thuis, in de tuin, op straat, bij het pompstation, op de
dierenboerderij, in de speeltuin, op het strand, in de
winkel… Ik zie, ik zie…
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In augus tus 2019 reisd e ik naar Japan om
daar te ontde kken wat voor een avont uur D olfje
daar zou b
 eleven .
Japan is een prach tig, myste rieus land vol
m ytholo gie, p racht ige l andsc happe n,
h yperm odern e stede n, mooie tuinen , meren ,
tempe ls en indruk wekke nde berge n.
Ik speeld e al enige tijd met het idee dat Dolfje
daar iets zou beleve n. Om te o ntdek ken wat
dat was, moest ik er echte r zelf naart oe. Ik
moest het land zien, v oelen , ruike n.
Ik nam een film/ foto- team mee, TuffC at Media ,
dat alles voor mij v astleg de op beeld .
Alle indru kken schre ef ik op in een w erkbo ek,
dat ik in het vliegt uig al u itbrei dde met
h erinn ering en die bleven kome n. Mijn taak als
schrijv er was, z
 odra ik thuis was, om uit de
stapel aante kenin gen, f oto 's en filmm ateria al
een plot tevoo rschij n te trekk en en van daaru it
een nieuw boek over Dolfje Weerw olfje te
schrij ven. En dat werd: De D raken berg!

© TUFFCAT MEDIA

Poster voor boekhandel
Poster naar 8.000
basisscholen
Feestelijke presentatie

PAUL VAN LOON

Dolfje Weerwolfje
De Drakenberg
Pa heeft een reis naar Japan gewonnen, en Dolfje,
Timmie, ma en Leo mogen mee! Opa weerwolf vraagt
Dolfje om een pakketje af te geven bij een oude vriend.
In dat pakketje zit een Tweelinghoed vol magische
krachten – die mag niet in verkeerde handen vallen!
Als de hoed wordt gestolen, moet Dolfje alles op alles

DISPLAY MET 10 EXX.
prijs € 155,isbn 978 90 258 7974 7
verschijnt september

zetten om hem terug te vinden. Zijn gevaarlijke
zoektocht voert hem naar een verborgen dorpje bij
Mount Fuji, naar witte wolven en naar de wonderlijke
wereld van Yokai, bovennatuurlijke wezens uit de
Japanse mythologie.

ZOMER 2020

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden prijs € 15,50 formaat 15 x 22 cm
omvang 208 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7945 7 omslag en illustraties
in kleur Hugo van Look boekverzorging Caren Limpens verschijnt september
ook verkrijgbaar als e-book www.paulvanloon.nl www.dolfjeweerwolfje.nl
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een keer omhoog. Mijn buik kriebelt en mijn ogen tranen. Dit is toch
wel het allerleukste van het onderhuis: een eigen achtbaan. Als we
boven op de tweede top staan, gillen we allebei. Dan horen we een
hard klikgeluid en ons karretje raast naar beneden.

DE PERS OVER

‘Wat was dat?’ vraag ik, maar Lennon hoort me niet. Die zit alweer te

MILJONAIRSKIND

gillen. De baan laat ons op en neer stuiteren. Vlak voor het station
valt me op dat we wel erg hard rijden. Ons karretje remt niet!
We passeren het station met een noodvaart. Naast me hoor ik

‘Vrolijk en spannend debuut – belooft veel goeds
over deze nieuwe auteur.’
NBD BIBLION

Lennon schreeuwen: ‘Zil? Wat is er aan de hand?’
‘Vast een storing,’ gilt Lennon voordat ik antwoord kan geven. ‘We
moeten gewoon nog een rondje uitzitten.’ Hij zal wel gelijk hebben.
Adem in, adem uit. We gaan sneller en sneller. Zelfs het tempo van
de muziek neemt toe. Dan komen we weer bij het einde van de baan,
maar we remmen niet. Het lijkt alsof ons treintje nog extra gas geeft.
Ik druk op de stopknop. Er gebeurt niets. We beginnen aan ons derde rondje, op driedubbele snelheid.
Ik roep zo hard als ik kan. ‘Silviaaa!’ Niks.
‘Joachim! Papa? Mama, help!’
Het heeft geen nut. De achtbaan ligt zo ver van de rest van het huis
en de muziek staat zo hard, niemand kan ons horen.
Ik word misselijk. We moeten ontsnappen uit de achtbaan!

‘Origineel, grappig en
spannend avontuur.’
ALLESOVERBOEKENEN
SCHRIJVERS.NL

€ 14,99

Zodra ik op de knop druk schieten we weg. Omhoog, omlaag en nog

978 90 258 7802 3

Kan-ie?’ vraag ik en Lennon antwoordt: ‘Yo!’

EERDER VERSCHENEN

fragment

Spannend, op zichzelf
staand v ervolg op
Miljonairskind
Genomineerd voor
longlist Nederlandse
Kinderjury
Gratis auteursbezoek in
de eerste zes weken na verschijning.
Interesse? Mail naar
promotie@wpgmedia.nl

DISPLAY MET 6 EXX.

ILONA DE LANGE

prijs € 89,94
isbn 978 90 258 7977 8
verschijnt september

Miljonairskind –
De geheime verdieping
De ongelooflijke (geheime) ondergrondse villa waarin
Zilver en Lennon wonen heeft een extra verdieping
kregen inclusief escaperoom, Slime Ball Arena,
glow-in-the-dark voetbalveld, ondergrondse capsule

en een geheim luik waardoor Zilver en Lennon nooit
meer te laat op school komen. Ze mogen de capsule
eigenlijk alleen náár school nemen, nooit om terug te
gaan naar het onderhuis, om ontdekking te voorkomen.

Maar geheimen zijn té verleidelijk… Dan slaat de
achtbaan op hol en Zilvers persoonlijke virtuele

assistente Sylvia blijkt gehackt. Zilver raakt opgesloten
in de E
 scape Room (niet als spel, maar menens!) en
ondertussen is Lennon verdwenen. Hij is ontvoerd! De
ontvoerder denkt dat hij Zilver, het miljonairskind te
pakken heeft… Kan Zilver zijn beste vriend redden?

ZOMER 2020

FICTIE 9+ gebonden prijs € 14,99 formaat 15 x 22 cm omvang 200 bladzijden
nur 283 isbn 978 90 258 7944 0 omslag en illustraties Micky Dirkzwager
omslagontwerp Nanja Toebak verschijnt september ook verkrijgbaar als e-book
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NIEUW: 
BELIA-KNUFFEL!

Zet de Gorgeltak opnieuw in!
Per ongeluk toch weggegooid?
Mail promotie@wpgmedia.nl
Advertenties
Social media campagne

BELIA KNUFFEL 30 CM
prijs € 18,99
isbn 978 90 258 7967 9
verschijnt juni

Pluche

ZOMER 2020
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Bobba knuffel 30 cm
978 90 258 7852 8
€ 18,99

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

INPAKPAPIER

nettoprijs € 69,99
isbn 978 90 258 7618 0
verschijnt februari

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

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

NIEUW VAN DE GORGELS
Ga op zoek naar je eigen
geschiedenis met de Gorgels
Met Gorgelweetjes en
 orgelgrapjes
G
Uitklappagina voor je
stamboom
Video
Advertenties
Lesbrief voor in de klas
Grote online campagne voor
de K inderboekenweek

BACKCARD MET 8 EXX.

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

prijs € 79,92
isbn 978 90 258 7994 5
verschijnt augustus

De Gorgels – Waargebeurd!
Al generaties lang wonen de Gorgels op hun eiland.
Jonge Waakgorgeltjes in opleiding, Gorgelvaders en
-moeders, Gorgeloma’s en -opa’s, Gorgelovergrootmoeders en -overgrootvaders… En natuurlijk de Grijze
Gorgel die iedereen raad geeft en contact houdt met
andere Oergorgels wereldwijd… Elke generatie geeft
wijsheid door, én leuke verhalen!
Hoe zit dat met jouw familie?

prijs € 9,99 formaat 15 x 22 cm
omvang 64 bladzijden nur 282/012 isbn 978 90 258 7947 1 omslagontwerp
Marlies Visser verschijnt augustus www.degorgels.nl

ZOMER 2020

JOUW GESCHIEDENIS 7+ gebonden

Ga zelf op onderzoek. Interview je ouders, oma’s en
opa’s, of wie je maar als familie hebt, met een goed geheugen. Hoe heetten jouw voorouders, wat weten jullie
nog van ze? Waren ze net zo braaf als jij van hen moet
zijn of… Wat kun je van ze leren, of waar kun je hard om
lachen?
Wie weet wat je ontdekt!
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ASSORTIMENTSOVERZICHT
€ 16,50 3 CD luisterboek
978 90 258 7018 8

978 90 258 7312 7

€ 15,99

€ 9,99

978 90 487 3421 4

978 90 487 3829 8

978 90 487 3667 6

€ 14,99

€ 14,99

€ 9,99

978 90 487 3830 4

978 90 487 3779 6

€ 9,99

€ 6,50

871 93 244 3210 8
Vergrootglas € 4,49

871 93 244 3209 2
Verrekijker € 19,99

978 90 258 7141 3

€ 17,99

€ 5,99

978 90 487 3378 1
€ 19,99

978 90 258 7311 0

€ 16,50

Sluit
100% aan
bij school

978 90 258 7535 0

€ 16,99

978 90 258 7894 8

Edutainment

871 93 244 3211 5
Notitieblok € 2,99

871 8866 30120 0
€ 14,99

ZOMER 2020
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978 90 258 6789 8

Boeken

Overige artikelen verkrijgbaar via Boosterbox

NU OOK ALS LUISTERBOEK
© ANNE REITSMA
© RENATE REITLER

Het spannende vervolg op
De Gorgels
Winnaar Nederlandse
Kinderjury 2019

DISPLAY MET 8 EXX.
prijs € 143,92
isbn 978 90 258 7978 5
verschijnt juni

SUPERSPANNEND VOORGELEZEN
DOOR JOCHEM MYJER ZELF

Luisterboek De Gorgels
bekroond met H
 ebban
Award voor B
 este Luister
boek 2017
Video: blik achter de
schermen tijdens de opnames
Advertenties
Social media campagne

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

Luisterboek
De Gorgels en het geheim van de gletsjer
prijs € 17,99 nur 078
omslagillustratie Rick de Haas
luisterduur 250 minuten vormgeving Marlies Visser
isbn 978 90 258 7965 5 verschijnt juni

LUISTERBOEK USB

prijs € 17,99 nur 078
omslagillustratie Rick de Haas
luisterduur 250 minuten vormgeving Marlies Visser
isbn 978 90 258 7966 2 verschijnt juni

ZOMER 2020

LUISTERBOEK MET 4 CD’S
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ALS JE OUDERS
VERDWIJNEN IN EEN
MAGISCHE WERELD EN
ALLEEN JIJ KUNT
HEN REDDEN…

978 90 258 7446 9
€ 17,99
978 90 258 7701 9
€ 18,99
978 90 258 7607 4
€ 17,99
978 90 258 7771 2
€ 17,99

Emily rende over de verlaten weg. Er klonk een verschrikkelijk gebrul achter
haar, een onmenselijk geluid, gevolgd door het zware gestamp van rennende
voeten. Dit was niet goed, dit was niet goed, dit was NIET GOED.
Ze schoot een steegje in – smal en kronkelig. Zij kon zich hier beter
bewegen dan haar achtervolger. Met een rotvaart stoof ze de zoveelste bocht
om, rende een kleine binnenplaats op en toen… hield de weg op.
Emily keek paniekerig om zich heen, maar het enige wat ze zag waren
bakstenen, duisternis en… een deur! Ze stormde erop af en knalde er met
haar volle gewicht tegenaan. De houten deur was zwaar, op een grote
koperen plaat erop stonden de woorden: DE NACHTPOST.
Ze had het gevonden!
Vastberaden greep ze de klink en ze trok eraan. Er gebeurde niets. Nul
beweging. Ze hamerde met haar vuisten op de deur tot haar handen pijn
deden en schreeuwde om hulp. Maar haar stem werd opgeslokt door de
duisternis. Er kwam niemand.
‘Waarom zit je op slot?’ schreeuwde Emily. Ze klauwde naar het voorvak
van haar tas.
‘Geen plek meer om je te verstoppen.’ De duistere stem kwam dichterbij en
dichterbij.
Emily ramde de sleutel in het slot, draaide eraan en… niets. De sleutel wilde
niet verder, hij paste niet, de deur bleef op slot. Ze was de pineut.
Ze móést wel achterom kijken. De gigantische man stond een stukje terug,
nog net in de steeg, bij de ingang van de binnenplaats. Hij hijgde niet eens.
Onder het pikkedonker van de paraplu was er weer die angstaanjagende
grijns vol scherpe tanden. ‘Van mij,’ gromde hij.
Emily drukte haar gezicht tegen de onbeweeglijke deur en sloot haar ogen.
Terwijl ze dat deed klonken de eerste tonen van het klokkenspel van de Big
Ben. Het geluid zong over de rivier en door de stad. De sleutel die ze nog
stevig vast had kwam in beweging. Emily greep de sleutel met beide handen
beet en draaide er zo hard dat er een afdruk in haar handpalm achterbleef.
‘Kom op, alsjeblieft!’ smeekte ze.
Toen de eerste zware klok sloeg, draaide de sleutel zo soepel dat het leek of
het slot net was ingevet. De deur zwaaide open en Emily, die er met haar
volle gewicht tegenaan stond geleund, tuimelde naar binnen.

EERDER VERSCHENEN
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VOOR
LIEFHEBBERS
VAN MAGISCHE
AVONTUREN

‘Dit eigenzinnige debuut, dat
zich afspeelt in een levensechte
fantasiewereld en dat bruist
van de humor en spanning, is
een geschenk uit de hemel
voor fans van Nevermoor.’
THE BOOKSELLER

Stoffen banier
Boekenleggers
Magische videotrailer
Social media campagne
Favoriete titel van
 arry Cunningham, de
B
uitgever die J.K. Rowling
ontdekte
De hit van de 
Frankfurt Book Fair

BENJAMIN READ & LAURA TRINDER

Eerste deel in
avontuurlijke trilogie

De Brief om Middernacht
Midden in de nacht wordt er bij Emily thuis een
geheimzinnige brief bezorgd. Daarop vertrekt haar

moeder naar een onbekende bestemming – en ze komt
niet meer terug. Wanneer ook Emily’s vader verdwijnt,
is er maar één ding dat Emily kan doen: haar ouders
zoeken. Een bloedstollende tocht dwars door de nacht,

opgejaagd door een wezen dat rechtstreeks uit een
nachtmerrie lijkt te zijn gekomen, leidt haar naar een
deur die alleen om middernacht opengaat. Vanaf dat
moment is Emily op zichzelf aangewezen, in een
onbekende wereld vol magie. Maar wie kan ze

vertrouwen?
ZOMER 2020
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LYDIA ROOD GEEFT KINDEREN
MET EEN BICULTURELE
ACHTERGROND EEN STEM
Dit verhaal is geschreven naar een idee van Delicia
(13 jaar). Lydia Rood kwam wekelijks in haar klas dankzij
de Schoolschrijver, een initiatief waardoor kinderboeken
auteurs langdurig gastschrijver zijn op scholen.
Lydia Rood schreef al eerder boeken in samenwerking
met een basisschoolleerling. De kinderen die ze als
Schoolschrijver ontmoet, komen uit alle hoeken van
de samenleving, met meer dan honderd verschillende
nationaliteiten.

‘Lydia Rood is een auteur die over een groot
i nlevingsvermogen beschikt. Ze weet hoe kinderen
praten en denken’
NEDERLANDS DAGBLAD OVER ALI’S OORLOG

‘Waardevol boek. Must-read voor politici en
beleidsmakers die meer inzicht willen krijgen in de
problemen van jongeren’
JAAPLEEST.NL OVER ALI’S OORLOG

‘Lydia Rood weet de twee jongens heel levensecht,
heel realistisch neer te zetten, met gedachten,
gevoelens en een taal die helemaal bij ze past’
FRIESCH DAGBLAD OVER JUSTINS RIVAAL

‘Dit boek is een geweldig voorbeeld van wat
verhalen kunnen opleveren! Erg inspirerend dat dit
verhaal is bedacht door een leeftijdsgenootje; het
kan kinderen enorm motiveren.’
LEESBEVORDERINGINDEKLAS.NL OVER XINIA’S WRAAK

978 90 258 7544 2
€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 6967 0
€ 14,99
978 90 258 7544 2
€ 14,99

Interviews over bijzondere
samenwerking tussen
schrijver en kind
Indringende jeugdroman
over pesten en schuldgevoel

LYDIA ROOD

Didi’s schuld
Didi kan wel door de grond gaan. De rechter kijkt haar
strak aan, alsof alles Didi’s schuld is. Maar zíj heeft toch
niks gedaan? Ze zit gewoon op de tribune en mag niet
eens vertellen wat er is gebeurd. Haar broer Cecil heeft
ook niks gedaan! Hij is alleen voor Didi opgekomen
omdat ze werd gepest. Is dat strafbaar? Nee toch?

Maar die rechter lijkt er anders over te denken. En wie
speelt de vermoorde onschuld? Murat, die rotjongen
die haar al meer dan een jaar pest. Het is zijn familie
die de hare aanklaagt.
Didi pakt haar moeders trillende hand. Als ze nu maar
geen aanval krijgt! Had Didi thuis maar nooit verteld
dat ze gepest werd...
ZOMER 2020
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978 90 258 7525 1
€ 16,99

De aarde beeft. De bomen schudden. Ik wankel.
‘Une!’ roep ik. Ik kan niet blijven staan en ook Une valt. De aarde schudt zo
hevig dat ik haast niet kan ademhalen. Ik knijp mijn ogen stijf dicht en zet me
schrap, al weet ik niet waarvoor. Ik voel een hand naar de mijne grijpen, en ik
klem mijn vingers eromheen. Als het voorbij is, doe ik mijn ogen open.
Une kruipt naar me toe en schreeuwt in mijn oor: ‘Nano! Kijk!’
Verderop komt rook uit de grond. Rook is niet echt het goede woord. Het zijn
eerder dikke, grauwgele wolken. En de onderkant gloeit. Het geraas verandert
langzaam in een zachter gerommel.
‘Ohé is boos.’
De manier waarop Une het zegt, maakt me bang. Terwijl de woorden op zichzelf al dreigend genoeg zijn.
‘Ohé is boos, en het komt door mij.’
‘Door jou?’
Onder onze voeten trilt het opnieuw. Naast mijn voeten ploft een steen neer,
zo groot als een dennenappel. En ineens zijn het er veel, veel meer. De wolk is
niet meer grauw, maar pikzwart. Dieporanje vlammen schieten bulderend omhoog. Het land is tot leven gekomen. En het is niet blij.
‘We moeten schuilen!’ roep ik.
Een steen schaaft langs mijn arm en laat een hete streep achter op mijn huid.
Une schreeuwt het uit als haar schouder wordt geraakt.
Een nieuwe klap, met vuur dat omhoog komt alsof het water is. Om ons heen
vallen nu geen stenen meer. Het zijn rotsblokken geworden. Maar Une blijft
staan.
‘Une!’ schreeuw ik en ik grijp haar hand. ‘Kom, Une!’
Asvlokjes vinden hun weg naar mijn longen en ik hoest. Mijn ogen tranen.
‘Alsjeblieft!’
Ze draait zich naar me om.
‘Het spijt me, Nano,’ zegt ze. ‘Voor alles.’
Haar hand glijdt uit de mijne. Ik wil hem weer pakken, maar ze is te snel. Ze
rent weg. Naar de kolom van rook toe.
‘Nee, Une!’
Ik zie haar in de grijze rook verdwijnen.
Er suist iets door de lucht en met een dreun komt er een zwarte, rokende steenbrok naast mijn voeten neer.
Het wordt steeds donkerder. De opstijgende wolken blokkeren de zon, en Une
is daar ergens. Helemaal alleen. Ze kan verdwalen, stikken, verpletterd worden
door een rotsblok. Ik moet kiezen. Maar mijn voeten hebben allang besloten.

EERDER VERSCHENEN
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Schaduw
van de
leeuw
bekroond
door de
Senaat van de
Nederlandse
K inderjury

‘BIJZONDER GESLAAGD HISTORISCH
KINDERBOEK DAT DOET UITKIJKEN NAAR
EEN VOLGEND BOEK VAN L
 INDA D
 IELEMANS.’
– FRIESCH DAGBLAD OVER SCHADUW VAN DE LEEUW

© ANNELIEN NIJLAND

Sapiens voor kinderen
Grote online campagne voor
de K inderboekenweek
Lesbrief voor in de klas

LINDA DIELEMANS

Het lied van de vreemdeling
Ik staar Nano aan. Hij heeft een lang, smal gezicht en
een kleine neus. Zijn ogen zijn groot, zijn voorhoofd is
rond en hoog. Als vanzelf leg ik mijn hand op mijn eigen voorhoofd. Ik voel hoe kort het is, hoe het naar achteren helt en hoe dik het bot van mijn wenkbrauwen is.
Voor ik het weet, heb ik mijn andere hand naar Nano
uitgestrekt en op zijn voorhoofd gelegd. Wie zijn deze
mensen? Waar komen ze vandaan?
43.000 jaar geleden. Na een vreselijk ongeluk blijft
Une, een neanderthalermeisje, alleen achter. Ze wordt

prijs € 17,99 formaat 14,8 x 22 cm omvang 304 bladzijden
nur 283/284 isbn 978 90 258 7939 6 omslagillustratie Martijn van der Linden
omslagontwerp Nanja Toebak verschijnt september
ook verkrijgbaar als e-book www.lindadielemans.com
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gevonden door de stam van Nano, een groep moderne
mensen (sapiens!) die door Europa trekt, op zoek naar
een nieuwe plek om te wonen. Hoewel ze elkaar niet
verstaan is Nano, de zoon van het stamhoofd, nieuwsgierig naar Une. Hij reist met haar naar het binnenste
van de aarde waar ze Ohé hoopt te vinden, de moedergodin die alle antwoorden heeft. Na een teken van Ohé
keren ze terug naar waar ze hun stammen hebben
achtergelaten. Een verwoestende vulkaanuitbarsting
zet verhoudingen en levens op het spel. Kunnen Une
en Nano hun stammen redden?
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DE MOOISTE BOEKEN VOOR
KINDERBOEKENWEEK 2020
978 90 258 7453 7

978 90 258 6976 2

978 90 258 7088 1

€ 15,99

€ 14,99

€ 15,99

groep
1-2

groep
5-6

groep
6-8

Bekroond met de
Gustav-Heinmann-
Friedenspreis en de
Deutscher
Jugendliteraturpreis

€ 23,50

€ 16,99

€ 16,99

groep
6-8

Winnaar Senaatprijs
van de Nederlandse
Kinderjury 2019
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978 90 258 7992 1

978 90 258 7525 1

978 90 258 6596 2

groep
6-8

groep
6-8

Weer leverbaar!

KINDERBOEKENWEEKTHEMA:
EN TOEN?

THEMATITELS
KINDERBOEKENWEEK 2020
SELMA NOORT

MARTINE LETTERIE &
RICK DE HAAS

De zee
kwam door de
brievenbus

Verboden
te vliegen
groep
5-6

Bekroond met de Vlag & Wimpel van de
Griffeljury

groep
3-4

Genomineerd voor
Longlist Nederlandse Kinderjury

Bekroond met de Thea Beckman-prijs

prijs € 16,99
isbn 978 90 258 7677 7
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isbn 978 90 258 6764 5
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978 90 258 7540 4

Zissel zakte door haar knieën. Eerst begreep ze niet wat ze voelde tegen haar keel. Ze begreep pas wat het was geweest toen de oudere
vrouw zich over haar heen boog en haar het mes liet zien.
‘Wil – je – blijven – leven? Onthoud dit dan: Jij – hebt – Bracha’s –
zoon – genezen! Heb je me begrepen?’
Tranen persten zich uit Zissels ogen. Ze knikte. Ja. Ja. Ja!
Toen kwamen de twee vrouwen terug met het bundeltje. Ze stonden
met hun ruggen naar Zissel toe, wikkelden de doeken van het kindje
af, gooiden ze in het vuur en wikkelden het jongetje in hun eigen
doeken.
Dinah, de zuster, legde hem teder in de armen van Bracha.
‘Hier is je zoon, Bracha. Gezond. Sterk. Zijn vader kan zich verheugen.’
Bracha pakte het bundeltje aan, vouwde de doek terug en keek de baby in het gezichtje. De oogjes gingen open. De wangetjes waren blozend en warm. Een spuugbelletje verscheen op de rode lipjes.
Verrukt boog ze zich voorover en kuste hem.
‘Mijn zoon,’ zei ze. Haar stem trilde. ‘Mijn zoon.’
Dinah richtte zich op, rechtte haar rug en keek de vrouwen een voor
een aan. ‘Wie hierover spreekt, wie hierover nog nadenkt, wie hierover zelfs maar diep in de nacht durft te dromen, zal sterven,’ zei ze
rustig.
De vrouwen bogen het hoofd.
Zissel zat nog op haar knieën, heel stil, en keek alleen maar. Leefde
het kindje dan toch nog? Had ze zich vergist? Was het niet dood?
Nog begreep ze niet wat er was gebeurd. Nog begreep ze niet waartoe mensen in staat zijn.
De horizon kleurde bloedrood.

€ 14,99
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978 90 258 6764 5
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OREN DIE HOREN,
OGEN DIE ZIEN

Selma Noort koos voor
Koningskind voor een
verrassend perspectief: een
meisje dat niet kan
spreken.
Noort reisde naar Israël en
Jordanië om de kleuren,
geuren en geheimen van
het Midden-Oosten tot
leven te brengen. Het
resultaat is een
meeslepend avontuur over
het Salomonsoordeel.

DE PERS OVER
SILAS EN DE WOLF:

‘Geheimzinnige vertelling over
een jongen en een wolf ademt de
sfeer van vooroorlogs kinderboek.
Noort neemt je knap mee in de
belevingswereld van Silas.’
BAS MALIEPAARD IN TROUW

‘Silas en de wolf is een klassiek
kinderboek, g
 elukkig worden die
nog geschreven. Heerlijk om
(voor) te l ezen en bij weg te dromen.’
JAAP LEEST

Betoverend avontuur
Klassieke verhaallijn

SELMA NOORT

Koningskind
‘Wie hierover spreekt, wie hierover nog nadenkt, wie
hierover zelfs maar diep in de nacht durft te dromen, zal
sterven,’ zei de vrouw.
Zissel begreep dat ze moest meespelen als ze wilde
blijven leven. Dus ze knikte.
Zissel kan niet praten, maar ze ziet en begrijpt alles –
ook het samenzweerderige gefluister in de nacht waar-

in haar babybroertje wordt geboren. Diezelfde nacht
sterft de baby van een belangrijke edelvrouw. Zissel is
getuige van een complot dat ze nauwelijks kan bevatten. Ze reist mee naar het hof. Daar weet niemand dat
zij de zus is van de baby die is verwisseld, laat staan dat
ze een dochter van de koning is. Maar de kleur van
haar ogen verraadt haar…
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SUPER ZOMERACTIE

12 BOEKEN VOOR DE PRIJ

Tijdloze klassiekers
'Het ongelooflijk leuke verhaal over Superheld Jan
lees je achter elkaar uit. Het verhaal en de
illustraties hebben veel weg van de boeken van
Roald Dahl. Fantasievol, grappig en bijzonder.'
LEESTAFEL

Superheld Jan en
de Gemene Boeman
FICTIE 8+ gebonden
ZOMER 2020
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prijs € 10,formaat 14 x 21,5 cm omvang 128 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7991 4 verschijnt juli
vormgeving omslag Coverkitchen / Storytel

ACTIEPAKKET
MET 4 X 3 TITELS

prijs € 100,isbn 978 90 258 7976 1
verschijnt juli

Superheld Jan hakt
de Spoken in de Pan
FICTIE 8+ gebonden

prijs € 10,formaat 14 x 21,5 cm omvang 128 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7990 7 verschijnt juli
vormgeving omslag Coverkitchen / Storytel

JS VAN 10

SUPER ZOMERACTIE

12 BOEKEN V

Superheld Jan is een echte held!
Jan spaart alles van SuperHeld. Hij heeft zelfs een
SuperHeldpak.
De avond voor zijn achtste verjaardag doet hij een
wens: hij wil net zo sterk en dapper zijn als SuperHeld.
Als dat eens zou kunnen...
De volgende dag blaast hij de kaarsjes op de taart uit.
Tot zijn grote schrik blaast hij alle spullen in de kamer
omver. Is zijn wens soms uitgekomen?

Jan merkt dat hij net zo sterk en dapper kan zijn als
SuperHeld, maar alleen als iemand in nood is. Anders
lukt het niet.
Kan hij het nu eindelijk opnemen tegen de drie g
 rootste
pestkoppen van de school: die nare Boeman van een
Bartolomeus Lont, Gluiperige Gerrit Grijp en Lelijke
Lucie Lijm?

Superheld Jan en
het Geniale Kattenplan

Superheld Jan en het
Raadsel van de Verdwijnman

FICTIE 8+ gebonden

FICTIE 8+ gebonden

prijs € 10,formaat 14 x 21,5 cm omvang 128 bladzijden
nur 282 isbn 978 90 258 7989 1xxxverschijnt juli
vormgeving omslag Coverkitchen / Storytel
www.harmenvanstraaten.nl
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T GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN H
Fame &
Anti-fame online
De roem en
de keerzijde
Eigentijds avontuur

HANNEKE VAN DEN BERG OVER
DE GEHEIM-SERIE:

'Deze boeken slepen de l ezer mee
naar een a
 ndere wereld.
Lekker spannend en zeer g
 eschikt
voor kinderen die doorgaans niet zo
veel lezen.'

MYRON VAN DER VELDEN

Het geheim van
de YouTube-ster
Flo is het zusje van Iris. Iris, met 150.000 volgers op
YouTube. Iris die naar filmpremières mag. Iris die
overal herkend wordt. Iris die geen normale gesprekken met Flo meer kan voeren, omdat ze altijd een vlog
aan het maken is.

ZOMER 2020
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Flo wordt er gek van. Alles draait om Iris. Zelfs haar
eigen moeder lijkt te zijn vergeten dat Flo überhaupt
bestaat.
Maar Flo kent Iris’ geheim. Wat nou als ze haar zus
online ontmaskert? Dan vergeten ze vast nooit meer
wie Flo is…

FICTIE 8-10 JAAR gebonden prijs € 13,99 formaat 15 x 22 cm
omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7928 0 verschijnt juni
omslag en illustraties ivan & ilia omslagontwerp Buro Blikgoed
ook verkrijgbaar als e-book www.myronvandervelden.nl

HET GEHEIM VAN HET GEHEIM VAN
978 90 258 76692
€ 13,99
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978 90 258 7890 0
€ 13,99

Actueel onderwerp:
voetbaldiscriminatie
EK 2020

GERARD VAN GEMERT

Het geheim van
de voetbalheld
Cas en Abel willen dolgraag bij de lokale voetbalclub.
Ze staan al maanden op een wachtlijst, maar ze worden
maar niet toegelaten. Belachelijk, vindt Joep uit hun
klas. Hij regelt dat ze toch op proeftraining mogen
komen bij zijn team. De training is een succes, maar

prijs € 13,99 formaat 15 x 22 cm
omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 7937 2 verschijnt mei
omslag en illustraties ivan & ilia omslagontwerp Buro Blikgoed
ook verkrijgbaar als e-book
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dan blijkt de Silvercup gestolen. Even later vindt Cas in
de schuur bij zijn huis de cup. Wie wil hem niet bij de
club, en waarom? Hij moet met Abel bewijzen dat ze
onschuldig zijn…
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DE HELD VAN HET DOOR
NETFLIX VERFILMDE
DE BRIEF VOOR DE KONING
KEERT TERUG

€15,-

prijs € 15,isbn 978 90 258 7888 7
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prijs € 19,99
isbn 978 90 258 7935 8

'Een echte klassieker.'
THE SUNDAY TIMES

'Dit boek verdient lezers van alle
leeftijden'
SUNDAY EXPRESS

'Betoverend avontuur voor
jong en oud'
METRO

'... bevat alle essentiële ingrediënten van een tijdloos avontuur: een
echte held, vriendschap, liefde,
moed, loyaliteit, ridderlijkheid...
en laaghartige schurkenstreken'
LANCASHIRE EVENING POST

Vervolg op het s uccesvolle,
door Netflix verfilmde De
brief voor de koning

TONKE DRAGT

Geheimen van
het W
 ilde Woud
Een van de trouwste ridders van de koning is vermist.
Het Wilde Woud, daar zou hij heen gaan, maar uit dat
Woud komen velen niet terug. Toch gaat Tiuri, op zijn
zwarte paard Ardanwen, daar naartoe. Hij vindt een
duistere burcht, een geheimzinnige jonkvrouw, hij

prijs € 19,99 formaat 15 x 23 cm
omvang 476 bladzijden nur 283/301 isbn 978 90 258 7940 2 verschijnt juli
omslagillustratie Tonke Dragt vormgeving Studio Leopold belettering Nanja Toebak
ook verkrijgbaar als e-book
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speelt een schaakspel op leven en dood… Tiuri komt
oog in oog te staan met een nietsontziende vijand die
een laffe aanval op de koning voorbereidt. Kan een
zeventienjarige jongen het koninkrijk redden?
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fragment
De telefoon ging en ik nam op. Dat was het moment waarop mijn leven
doormidden werd gesneden door een samoeraizwaard en twee levens
werd. De grens was dat telefoontje.
Ik hoorde de stem zeggen dat hij van de Nederlandse Ambassade was
en de stem vroeg of mijn ouders thuis waren. Ik hoorde mezelf ‘die zijn
er nu niet’ zeggen. De stem vroeg of ik de zus van Alec Lispector was
en ik zei ‘ja, ik ben het zusje van Alec’. De stem zei dat hij zeer slecht
nieuws had.
Ik stond in de keuken met de huistelefoon aan mijn oor en kon de stem
niet meer horen omdat het dak van ons huis openscheurde en het
dakterras, de dakpannen, de schoorsteen, alles naar beneden viel.
Het kon niet, Alec maakte geen fouten, en toch wist ik dat het waar
was. Ik voelde dat hij er niet meer was, dat hij in mijn wereld niet meer
bestond. De stem liet zijn nummer achter zodat we op onze eigen tijd
terug konden bellen om het vervolg door te spreken. Het speet hem
verschrikkelijk, zei de stem weer voordat hij ophing.
Ik keek om me heen en stond in oorlogsgebied.

ALLEEN NAAR TOKIO, IN DE
VOETSPOREN VAN MIJN BROER

Iris Hannema is reis
journalist en wereldreiziger.
Ze reisde de afgelopen tien
jaar naar meer dan honderd
landen in vijf continenten.
Eerder schreef ze non-fictie
over haar reizen: Miss
Yellow Hair, hello!,
Het bitterzoete paradijs en
Reizen volgens Hannema.
Over reislust, ontwortelen
en thuiskomen.
Schaduwbroer is haar eerste jeugdroman.

Literaire jeugdroman
Op reis door Japan,
beschreven door
bekende reisjournaliste
Iris Hannema
Omslag met
mat goud folie

IRIS HANNEMA

Schaduwbroer
Ik ben vertrokken omdat het móét. Ik heb de waarheid nodig.
Hebe reist in de voetsporen van haar overleden broer
Alec naar Japan, op zoek naar antwoorden over zijn
dood. Hij heeft haar een paar ansichtkaarten nagelaten. Nu leest ze ze als een soort boodschap; als sporen

prijs € 17,99 formaat 14 x 21,5 cm
omvang 208 bladzijden nur 285/301 isbn 978 90 258 7943 3 verschijnt juni
omslagbelettering Nanja Toebak ook verkrijgbaar als e-book www.irishannema.nl
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die ze kan volgen. Gaandeweg ontdekt ze niet alleen
wat hij haar niet kon vertellen, maar ook hoe het is om
alleen te reizen, je los te maken van alles wat vertrouwd
is en je te redden in een land waar je niemand kent.
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xxx

‘Deze week komen wij erachter of jij geschikt bent voor ons corps.’
Yellow laat een stilte vallen. Ik weet dat hij het expres doet, maar
xxx
toch word ik nerveus. Ze kunnen me afwijzen, ze kunnen me naar
huis s turen. Wat moet ik dan? Het idee dat ik aan een studie moet
beginnen zonder vereniging achter me, is het eenzaamste idee dat
er bestaat.
Ik wil hierbij, ik móet hierbij.
XX XX xx

xx xx

xx

xx

Xxx xxx
DE PERS OVER M
 AREN
STOFFELS:

‘Bloedstollend spannend!’
HEBBAN.NL

‘Maren Stoffels zet met
Room Service een
perfecte YA-thriller neer’
BOOKBREAK.NL
‘Bloedstollend boek’ 
MUST MAGAZINE

€ 14,99

‘Die band is voor altijd, Ris,’ zei ze vanochtend nog. ‘Onthoud dat
als je met je gezicht onder de koffiedrab zit en rauwe eieren moet
eten.’
Mam had hoofdschuddend gelachen. ‘Je maakt die jongen bang.’
XXX
Maar ik ben helemaal niet bang, ik kan juist niet wachten om te beginnen.

Xxx xxx

978 90 258 7397 4

Ik ga wat rechterop staan, in de hoop dat ik langer lijk.
Ik kijk opzij naar de anderen. Dit zijn mijn jaargenoten, mijn nieuwe vrienden, mijn nieuwe familie. Als ik Machteld moet geloven
tenminste. Zij spreekt nog steeds wekelijks af met mensen uit haar
studententijd.

Xxx xxx

978978
9090
258258
7620
6949
3 6 € 14,99
€ 14,99

Voor me barst het gejuich los. Nu pas zie ik dat we op een podium
staan, met een hele menigte voor ons. Ze kijken ons allemaal aan,
of nee, ze keuren ons, alsof we een stel koeien bij een veiling zijn.
Het zijn jongens en meisjes door elkaar, met maar één ding gemeen: hun outfit. Allemaal dragen ze dezelfde geel-blauwe kleuren, de jongens als das, de meiden hebben een sjaaltje om hun
nek.

Xxx xxx

€ 14,99

Ik moet deze week overleven, dat moet gewoon.
‘Mijn naam is Yellow, jullie gastheer deze avond. Ik zou zeggen:
welkom bij de week der weken!’

978 90 258 7748 4

Ik vergeet de helse rit hierheen. Het enige wat ik zie is het wapen.
Over een week heb ik ook zo’n jasje en hoor ik er eindelijk bij.
Mijn bloed suist in mijn oren.

EERDER VERSCHENEN

De bivakmuts wordt in één beweging van mijn hoofd getrokken.
Het felle licht doet pijn aan mijn ogen en ik vloek zachtjes. De
ruimte voor me is enorm en in slechte staat. Overal lopen buizen
en de ramen zijn gebarsten. Wat is dit voor een onheilspellende
plek?
Voor me staat een lange jongen. Hij heeft kort, geblondeerd haar,
dat een beetje geel is uitgevallen. Op zijn jasje prijkt het wapen
van de s tudentenvereniging.

EERDER VERSCHENEN

fragment

© CHRIS VAN HOUTS

Escape Room, Fright Night en
Room Service verkocht aan Amerika
Room Service Leestip voor de
Jonge Jury Prijs
Spannende release-trailer
Social media campagne
Google Adwords campagne

MAREN STOFFELS

Black Friday

Hoe ver ga je om erbij te horen?
Ik wist al dat ze ons zouden vernederen. Tot op het bot,
maar het is voor een hoger doel. Na deze ontgroening
hoor ik er eindelijk bij. Ik moet dit overleven, dat moet
gewoon. Ik wil hierbij, ik móet hierbij.
Ris en Megan doen mee aan de ontgroening van een
studentenvereniging. Wie volhoudt, heeft vrienden
voor het leven. De ouderejaars bedenken wrede, ronduit

gevaarlijke opdrachten. Het hoogtepunt is de laatste
nacht van de ontgroening, de zogenaamde Black
Friday. Een nacht die gitzwart zal eindigen…
Net als het veelgeprezen Escape Room, Fright Night en
Room Service onderscheidt Black Friday zich door de
originele plot en het ingenieuze vlechtwerk van de
verhaallijnen.
ZOMER 2020

FICTIE 13+ paperback prijs € 14,99 formaat 14 x 21,5 cm
omslagbelettering Nanja Toebak omvang 176 bladzijden nur 284/285
isbn 978 90 258 7950 1 verschijnt september
ook verkrijgbaar als e-book www.marenstoffels.nl

41

Bekroond met de
Prijs van de Jonge Jury
Heerlijk zomerboek
opnieuw leverbaar

‘Marens personages zijn echt:
Amber zou z omaar bij je in de
klas kunnen zitten. S
 proetenliefde
is een heerlijk “onderdompelboek”; grappig, spannend en
romantisch!’
LEESFEEST

€9,99

LIEFDES
VERKLARINGEN
OP DE WC
MAREN STOFFELS

Sproetenliefde
Ik ben verliefd op mijn leraar. Wat moet ik nou?
Amber is hopeloos verliefd als ze deze kreet op een
wc-muur op school schrijft. Tot haar grote verbazing
reageert er iemand op haar noodkreet. Al gauw wordt
deze onbekende de enige aan wie ze via de wc-muur
alles durft te vertellen.
ZOMER 2020
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FICTIE 11+ paperback

En dan is er nog die opdracht van haar grote liefde zelf:
stille Robin weer aan het praten krijgen. Alsof ze dat er
nog bij kan hebben! Toch raakt ze geïntrigeerd door
deze vreemde jongen met zijn rode haar. Waarom
spreekt hij al maandenlang geen woord?

prijs € 9,99 formaat 14 x 21,5 cm omvang 160 bladzijden
nur 283/284 isbn 978 90 258 7951 8 verschijnt juli omslagontwerp Studio Leopold
ook verkrijgbaar als e-book www.marenstoffels.nl

SCHRIJVEN ALS REDDINGSBOEI –
DAGBOEK VAN EEN BOZE PUBER
Op veler verzoek weer
leverbaar
Nominatie voor de Grote
Jongeren Prijs en de Deutscher Jugendliteraturpreis

‘Dit is wat Sassen moet schrijven:
ontroerende jeugdromans over
pubers.’
TROUW

‘Indringend, geschakeerd en
opvallend eerlijk portret van een
worstelende en gevoelige adolescent. Opmerkelijk moedig boek.’
DE MORGEN

‘Erna Sassen vindt precies de
juiste balans tussen humor en
boosheid, cynisme en ontroering.
En dat maakt Dit is geen
dagboek tot een grappige en aan
grijpende ontwikkelingsroman,
waar een dwarse of sombere puber evenveel aan kan hebben als
de ouder die even niet meer weet
waar de 16-jarige pubers nou
eigenlijk mee bezig zijn.’

ERNA SASSEN

JM

Dit is geen dagboek
Een paar jaar na het overlijden van zijn moeder wordt
de 16-jarige Boudewijn 'ziek'. Hij is totaal apathisch en
komt zijn bed niet meer uit. Zijn vader stelt hem voor
de keuze: 'Vanaf nu schrijf je elke dag een stukje in dit
schrift en je luistert elke dag naar tenminste één van

deze cd's. Of ik laat je opnemen.'
Bou begint met forse tegenzin aan zijn 'strafwerk', maar
gaandeweg blijkt zowel het schrijven als de muziek een
uitlaatklep.

ZOMER 2020

FICTIE 13+ gebonden prijs € 16,99 prijs 15 x 21,5 cm omvang 176 bladzijden
nur 285 isbn 978 90 258 7987 7 omslagontwerp Nanja Toebak verschijnt juni
ook verkrijgbaar als e-book www.ernasassen.nl
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978 90 258 7790 3
€ 18,99
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Met gratis e-book
Voor liefhebbers van
De Selectie en The Jewel
Tweede en laatste deel over
zussen die noodgedwongen van
plaats ruilen
Aandacht op
Young & Awesome Instagram
en in Young & Awesome
nieuwsbrief

TRACY BANGHART

Iron Sisters Forever

Twee zussen. Eén droom. Een strijd op leven en dood.
Nomi leidt gedwongen een luxe leventje in het paleis.
Ze wordt vals beschuldigd en samen met de gewonde
kroonprins op een schip gezet, een zekere dood
tegemoet.
Ondertussen probeert haar zus Serina te overleven op
een levensgevaarlijk gevangeniseiland. Ze is vastbesloten

om alle vrouwen vrij te krijgen en daarna van dat eiland af. Maar hoe? Ze moeten wachten op de volgende
bevoorradingsboot en dat weten de bewakers ook. Net
als Serina het eiland in haar greep lijkt te hebben, ziet
ze een schip aan de horizon, veel eerder dan ze verwachtte…

ZOMER 2020

DYSTOPIAN YA 15+ paperback prijs € 19,99 formaat 15 x 23 cm
omvang 304 bladzijden nur 285/302 isbn 978 90 258 7800 9 verschijnt juni
omslag Bij Barbara vertaling Ans van der Graaff
met gratis e-book tracybanghart.com youngandawesome.nl
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DE MOOISTE BOEKEN
OVER 75 JAAR B
 EVRIJDING
VAN NEDERLANDS-INDIË

Herdenking Japanse
capitulatie en bevrijding
van Nederlands-Indië in
1945, 15 augustus

NOMINATIE
THEA
 ECKMANPRIJS
B

MARTINE LETTERIE

Nooit
meer thuis
‘Letterie beschrijft een onderdeel van de geschiedenis
dat verteld moet worden, zeker in deze tijd waarin veel
vluchtelingen naar Nederland komen.’

LIEKE VAN DUIN & TRUUS HUIZENGA

Dromen
van vrijheid

‘Dit boek draagt zeker bij tot een beter begrip van
dit deel van de geschiedenis.’
NBD BIBLION

TOIN DUIJX IN FRIESCH DAGBLAD

FICTIE 13+ gebonden
prijs € 16,99
formaat 14,5 x 22 cm omvang 176 bladzijden
nur 284 isbn 978 90 258 7302 8
 ok verkrijgbaar als e-book
reeds leverbaar o
www.martineletterie.nl

FICTIE 10+ gebonden

prijs € 15,99
formaat 14,5 x 22 cm omvang 176 bladzijden
nur 283/284 isbn 978 90 258 6795 9
reeds leverbaar ook verkrijgbaar als e-book

www.liekevanduin.nl
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