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Nieuwe boekenserie van Dav Pilkey!
Komend voorjaar verschijnt het eerste deel in een nieuwe reeks 
van Dav Pilkey, met in de hoofdrol een van de leukste Dog Man- 
personages. In Cat Kid Comic Club probeert Kleine Karel tekenles 
te geven aan een groep kikkertjes. Daarbij krijgt hij hulp van 
Dog Man-personages Flippie en Mollie. ‘Ik hoop dat kinderen 
door dit verhaal zin krijgen om zelf creatief aan de slag te 
gaan,’ aldus Pilkey.

Nieuw: prijswinnende jeugdroman 
van Jason Reynolds
Volgend jaar verschijnt bij Condor de vertaling van 
Jason Reynolds’ Look Both Ways. Deze jeugdroman 
won talloze jeugdliteratuurprijzen, werd finalist bij 
de National Book Awards en was het beste boek van
2019 volgens o.a. de New York Times en Time Magazine. 
Het boek bestaat uit tien verhalen die zich in één buurt 
afspelen en soms over dezelfde personages gaan. Wat 
gebeurt er na schooltijd, op de weg naar huis? In Look 
Both Ways weet Reynolds de verhalen op onnavolgbare 
wijze met elkaar te vervlechten. Dit boek mag je niet missen!

‘Here (…) is a book about life, a book to encourage us not just to look both ways but to look down 
at the sidewalk and up at the sky, to look in every direction we can. Because we don’t want to 
miss a single page.’ – new york times

Nieuws

Een eigen avontuur voor June
Het eerste deel in de nieuwe Condor-boekenserie 
De laatste helden op aarde kreeg hier direct na verschijnen 
een herdruk. In Amerika zijn de boeken zo populair dat er 
zelfs al een spin-off is uitgekomen! June, de heldin uit De 
laatste helden, heeft nu een eigen boek: June’s Wild Flight. 
Het kwam eind april binnen op 2 in de Amerikaanse top 
100. De nummer 1? Dog Man.
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Het liefste pinguïn-prentenboek ooit

Prijs €15,99 | Verschijnt januari 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 24 × 26,5 cm 
OMVANG 40 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 4+ | ISBN 978 94 9318 916 4
NUR 273 | OORSPRONKELIJKE TITEL Errol!

Drie…

Oké, genoeg. Ik ga.

NOORD
POOL



‘Casper! Ik tel tot drie! Een… Twee…’

Casper is een eigenwijze pinguïn. En hij 
heeft geen zin om met mama mee te gaan. 
Ook niet als ze tot drie telt. Casper beleeft 
liever een avontuur vol nieuwe vrienden, 
muziek en discodip…

Dit lieve prentenboek is hilarisch en her-
kenbaar voor ondeugende kinderen en hun 
ouders. Met speelse tekeningen van Philip 
Bunting.

Zanni Louise is een Australische kinder- 
boekenschrijfster. Haar werk is in 19 
landen verschenen. 
Philip Bunting is een Engelse schrijver en 
illustrator en woont in Australië. Zijn boe- 
ken zijn in meer dan 25 landen verschenen.

Casper!
ZANNI LOUISE & PHILIP BUNTING 

Het liefste pinguïn-prentenboek ooit

* Voor de fans van Mama kwijt

* Interview met Philip Bunting 
op Kinderboeken.nl 
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De wereldse wijsheid 
van de mier. 
ISBN 978 94 9289 985 9
€15,99

OOK VERKRIJGBAAR VAN PHILIP BUNTING:

Dit is jouw verhaal 
ISBN 978 94 9318 904 1

€15,99



Prijs €15,99 | Verschijnt november 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 21,6 × 28 cm | OMVANG 40 pagina’s 
FICTIE | LEEFTIJD 4+ | ISBN 978 94 9289 998 9 | NUR 273 
OORSPRONKELIJKE TITEL Wolfboy

Uniek: een geboetseerd 
prentenboek

Wolfie stampte het drassige moeras door.

Hij had HONGER.

Hij SNOOF,

hij KWIJLDE,

hij GROMDE.

'Konijntjes, konijntjes! 

Waar zijn jullie?'

Wolfie sprong over           het diepe ravijn ...



Een spannend en tegelijkertijd lief verhaal 
met onvergetelijke illustraties. Ideaal om 
voor te lezen vlak voor het slapengaan.

Wolfie heeft HONGER! Dus is hij op zoek 
naar de konijnen in het bos. Hij stampt 
grommend en grauwend langs bomen, door 
moerassen en over ravijnen. Wacht… Is dat 
een pluizig staartje? En daar! Zie ik een stel 
konijnenoortjes? Stamp mee met Wolfie en 
ga op zoek naar de konijntjes in dit boek. Wie 
weet: misschien krijg je aan het einde, net als 
Wolfie, wel een stukje maanbessentaart… 

Andy Harkness is illustrator én 
werkte mee aan grote Disney-films 
als Pocahontas en Vaiana. Zijn nieuwe 
prentenboek is net zo schitterend – 
hij maakte de illustraties met 
behulp van klei!

Wolfie  ANDY HARKNESS

*  Perfecte najaarstitel

*  Making of-video en animatie- 
video beschikbaar. Mail: 
promotie@wpgmedia.nl

*  Persaandacht

*  Onderwijsnieuwsbrief
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Uniek: een geboetseerd 
prentenboek



Is Dog Man dit keer ZELF de boef?!

86 87

Intussen… GRRRRRRRRR!!!

Dit is jouw nieuwe  
thuis, Dog Man!

Deze halsband heb je 
niet meer nodig…

…want niemand 
wordt hier ooit 
uit-gelaten!

Dit zijn je medegevangenen!

Zo te horen moeten 
de honden weinig 
van je hebben.

Misschien omdat  
je te MANS bent!

Hon
den

bak
Hondenbak

klik

Heh Heh Heh Heh Heh Heh!

Honden-
bak

140
141

KAPPEN NOU!!!STOP!

NEEEEE!!

Eh…

ba
as

baas

baas

…nou, wacht 
eens even!!!

GENOEG!

Nee, wacht!!! NEEEEE!! STOUTE HOND!

GENOEG!

STOUTE HOND!
Ik bedoel… …laten we naar    huis gaan.

STOP! KAPPEN NOU!!!

JONGEN, ZIT!JONGEN, ZIT!

Prijs €14,99 | Verschijnt november 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14 × 21 cm | OMVANG 224 pagina's
FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9318 913 3 | NUR 282
OORSPRONKELIJKE TITEL Dog Man: Brawl of the Wild



*   Advertentie in Donald Duck

*   Advertentie in Kidsweek

*   Advertorial op Nu.Junior

*   Online bannercampagne

*  Online videocampagne

*  Lancering Team Dog Man — 
voor alle superfans!

*   Boektrailer en online teken-
lessen beschikbaar. Mail:

 promotie@wpgmedia.nl

*   Verblaffend grote staan-
der (1,20 m) beschikbaar! 
Mail: promotie@wpgmedia.nl 
(op=op)

In dit zesde avontuur raakt onze 
blaffende boevenvanger diep in de 
problemen. Als de bank in de stad 
beroofd wordt, lijkt er maar één 
dader te zijn: Dog Man!

Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel zetten 
alles op alles om de onschuld van onze held 
te bewijzen. Zou het boeventeam van 
Biggie er iets mee te maken hebben?

9

DOG MAN 
De woef van de wildernis
DAV PILKEY

Ondertussen probeert Dog Man zijn draai 
te vinden in de hondenbak. Maar de andere 
honden zijn heel onaardig tegen hem. En 
van die gemene bewaker hoeft hij ook geen 
hulp te verwachten…

Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En 
kan Karel, de gemeenste kat van de wereld, 
misschien een handje helpen?



SPECIALE ACTIE: 
DOG MAN-SUPERPAKKET

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 ISBN 978 94 9318 908 9 € 14,99

 Dog Man-superpakket 
2 x deel 1 t/m 5

 PRIJS €134,91 | ISBN 978 94 9318 922 5 

BESTEL 9 BOEKEN EN KRIJG ER 1 GRATIS!



Biggie en zijn boeventeam de 
VLOOIEN willen de stad 
overnemen… Kun jij ze stoppen?

Tijdens dit spannende bordspel kruip je 
in de rol van Dog Man, Kleine Karel en de 
andere Supermaatjes. Werk samen met 
je medespelers en ga de strijd aan met 
de verschrikkelijke VLOOIEN! Gebruik 
onzichtbaarheidsspray, krimppistolen en 
andere maffe middelen om de slechteriken 
te verslaan. 11

Bomvol personages, voorwerpen en grap-
pen die lezers zullen herkennen uit de 
boekenserie. Voor 2 tot 6 spelers vanaf 6 
jaar. Het ideale cadeau voor Dog Man-fans!  

Prijs €20,99 | Verschijnt oktober 2020 
BORDSPEL | LEEFTIJD 6+ | ISBN 978 94 9318 924 9 
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Dog Man: Attack 
of the Fleas

DOG MAN 
Aanval van de VLOOIEN

Inhoud:
1 SPELBORD
6 SUPERMAATJES
3 ROBO-BRONTOSAURUS-STUKKEN
1 ROBO-BRONTOSAURUS-BASIS
1 SPINNER
20 GEREEDSCHAPSFICHES
SPELREGELS

Speel het officiële bordspel!



De populaire zombieserie is terug

Prijs €14,99 | Verschijnt oktober 2020
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 

304 pagina's | FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 915 7 | NUR 283 
OORSPRONKELIJKE TITEL The Last Kids on Earth and the Zombie Parade

Rover springt bijna vanuit stilstand over de gebarsten stenen muur en we landen op de begraafplaats. Rover rent de helling op en springt boven op de tombe. Vanaf daar kunnen we alles zien. Zombies, zo ver het oog reikt…

Trul kijkt naar me op. Ik geef hem mijn hockeystick (die ik 

gebruik om zombiekoppen mee te kraken) om als kruk te 

gebruiken en we helpen hem allemaal overeind. 

‘Ja,’ zei ik. ‘We brengen je terug naar de pizzeria.’ 

Dirk raapt zijn tuingereedschap bij elkaar. Ik steek mijn 

wapen in zijn beschermhoes. Quint ruikt aan zijn oksel. En 

daarmee hobbelt ons bijzonder vreemde groepje Cirkelplaza 

uit, thuisbasis van de Wormgigant.

Ik heb grootse plannen voor dit winkelcentrum; 

plannen om er nóóít meer terug te komen. 

Hoofdstuk 6

Een half uur later staan we alle vijf (plus Rover) aan 

de overkant van de straat bij Rocco’s Pizza. En mijn 

hersens denken alleen maar: ‘Wat de wat?!’

Dit is niet meer de Rocco’s Pizza die wij 

kennen, daar is overvloedig bewijs voor…

Overvloedig bewijs

Play it cool, 
Quint!JACK! Joe’s 

Pizza! 

JOE’S 
PIZZA! 

Thrull looks up at me. I hand him my hockey 

stick (the one I conk zombie noggins with) to use 

as a crutch and we all help him to his feet.

“Yes,” I say. “We’ll get you back to Joe’s Pizza.”

Dirk gathers up his gardening supplies. I 

sheath my weapon. Quint sniffs his armpit. 

And with that, our very strange group hobbles 

out of the Circle One Mall, home of the 

Wormungulous.

I have big plans for this mall—plans to never 

return.

42

43

9780670016624_LasstKidsonEarthandtheZombieParade_revised.indd   42
6/8/16   3:15 PM

Ample Evidence

Lazy monster.

Many-eyed 
monster.

Winged 
monster. Oddly striking 

and dignified 
monster.

A bunch more 
monsters.

chapter six
Thirty minutes later, the five of us—plus Rover—

are standing across the street from Joe’s. And 

my brain is just like, “What the huh?!”

I see ample evidence that this is not the Joe’s 

Pizza we’re used to. . . .
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Quint!JACK! Joe’s 

Pizza! 

JOE’S 
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Thrull looks up at me. I hand him my hockey 

stick (the one I conk zombie noggins with) to use 

as a crutch and we all help him to his feet.

“Yes,” I say. “We’ll get you back to Joe’s Pizza.”

Dirk gathers up his gardening supplies. I 

sheath my weapon. Quint sniffs his armpit. 

And with that, our very strange group hobbles 
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I have big plans for this mall—plans to never 

return.

42

43

9780670016624_LasstKidsonEarthandtheZombieParade_revised.indd   42
6/8/16   3:15 PM

Rocco's 
Pizza!

ROCCO'S 
PIZZA!

Doe rustig, 
Quint!

DUW

Veelogig 
monster.

ROCCO 'S  P IZZA

Gevleugeld 
monster. Vreemd 

indrukwekkend 
en waardig 
monster.

Lui monster.

Nog een stelletje 
monsters.



DE LAATSTE HELDEN OP AARDE
en de zombiehorde  MAX BRALLIER
Dit tweede avontuur in deze 
spectaculaire boekenserie begint 
verrassend: het lijkt erop dat de 
zombies aan het verdwijnen zijn. 
Maar de Laatste Helden denken niet 
dat dit goed nieuws is…

Een vreemde hoge fluittoon lijkt de zombies 
ergens naartoe te lokken. Maar waar gaan ze 
precies heen? En waarom?
Jack en zijn vrienden gaan op onderzoek 
uit en komen de vreemdste zaken tegen:  
een gigantisch wormmonster, een pizzeria 
vol beestachtige wezens, een eeuwenoud 
kwaad dat op het punt staat de wereld te 
vernietigen… en de vetste muziekinstallatie 
aller tijden. 
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*  Eerste boek in de reeks 
al herdrukt!

*  Nieuw seizoen tv-serie 
staat nu op Netflix

*  Artikel in Kidsweek (tv-serie 
en boek)

*  Postermailing naar 8000 scholen

*  Halloween-wedstrijd: 
verkleed je als een zombie!

Kan Jack op tijd een antwoord op al zijn vra-
gen vinden, voordat hij en zijn vrienden ook 
verdwijnen?

OOK VERKRIJGBAAR: 

3e druk!
ISBN 978 94 9289 9842

€ 14,99



Een sprookjesachtig 
vervolg op het eerste boek

Prijs €14,99 | Verschijnt november 2020 
GEBONDEN | DUOTOON, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 13 × 19,7 cm 
OMVANG 176 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9318 907 2
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Hilda and the Great Parade



Hilda kan slecht wennen aan haar nieuwe 
leven in de stad. En al helemaal omdat ze 
nu naar school moet.

Maar gelukkig krijgt Hilda al snel 
vrienden. Samen ontdekken ze een aantal 
bijzondere stadsgeheimen. En blijkt 
Trolberg toch een stuk leuker én magischer 
te zijn dan verwacht!

Als een reus je huis heeft platgetrapt, 
zit er maar één ding op: verhuizen! 
In dit tweede avontuur ruilen Hilda 
en haar moeder hun geliefde vallei 
om voor de grote stad Trolberg.

Hilda en de grote parade
LUKE PEARSON EN STEPHEN DAVIES

*  Succesvol op Netflix, tweede 
seizoen start dit najaar! 

*  Winactie met influencers 
*  Vertaling van Annelies Jorna 

OOK IN DEZE SERIE:
Hilda en het verborgen volk
978 94 9289 964 4 | € 14,99

15
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Met aandacht voor de beste nationale teams, 
toernooien en prijswinnaars. Ideaal voor 
elke voetbalfan vanaf negen jaar!

Het Wereld Voetbal Recordboek 2021 is een
uitgebreide bundeling van alle mogelijke
voetbalrecords, in de traditie van het 
Guinness Book of Records. Het overziet bijna 
de hele voetbalgeschiedenis en gaat ver 
voorbij de actualiteit.

Leer alles over de meest bijzondere spelers, 
coaches, fans en voetbalclubs aller tijden. 

Wereld Voetbal
Recordboek 2021 
KEIR RADNEDGE
De jaarlijkse succestitel is er weer! 
Ook in het heel bijzondere sportjaar 
dat we nu meemaken zijn er vele, soms 
rare voetbalrecords gevestigd. 

*   Succestitel

*   Winactie in samenwerking 
met influencers

*   Samenwerking met kidsclubs 
van eredivisie-teams



Prijs €24,99 | Verschijnt oktober 2020
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 20,5 × 26,9 cm | OMVANG 

224 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 918 8 

NUR 229 | OORSPRONKELIJKE TITEL World Football Records 2021

Voor de grootste 
voetbalfan



Autobiografie in graphic novel-vorm

De zomer leek vrij normaal, zoals a
l le zomers.

Meidenkamp
Oma

Gamen

Autoritjes Orthodontist

Mist

RUK!
DRAAI!

En dan ook nog…

HOOFDMODE.

klik

KOM MAM, 
LATEN WE 
ER METEEN 

EEN BRIL, EEN 

PAAR NERDEN
PENNEN EN 

GEZONDHEIDS 
SANDALEN  
BIJ KOPEN.

54

55

Dus, mini-elastiekjes zaten 
voortaan standaard in mijn 
rugtas.

Samen met een reistandenborstel, tandpasta, 
tandheelkundige wax, flosdraad, flosrijgers, een klein 
doosje tandenstokers en een mini-mondwaterflesje.

Een potlood of iets anders pakken 
werd ineens een spektakel.

…OEPS!

HAHA! LIJKT 
EROP DAT 
IEMAND Z’N 

STINKMOND 
 PROBEERT TE 
   VERBERGEN!!

KOM OP KARIN, ’T 
IS ALLEMAAL VOOR 
M’N BEUGEL…

STINK-
 MOND! 
STINK-
 MOND!Haha!

DE REST VAN JULLIE 
NEEMT HET OOK NIET 
VOOR ME OP, 
ZEKER…

slik!

SORRY, IK GA EVEN EEN  
  SNACK HALEN.

…VOOR JE 
STINKMOND?

 LUISTER…IK HEB 
EEN GRAPPIG IDEE!

184
185

Prijs €15,99 | Verschijnt januari 2021 
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14 × 20,5 cm | OMVANG 224 pagina’s 
NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 917 1
NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL Smile



Na een lelijke val heeft Raina haar voor- 
tanden ernstig beschadigd. Wat volgt is 
een lang en frustrerend proces vol tandarts-
bezoeken, operaties en gênante beugels – 
soms zelfs met neptanden… Hoe kan Raina 
er zo bij horen op school? En zien leuke 
jongens haar ooit nog wel staan?
Smile is een boek met een fijne boodschap: 
als je jezelf bent, word je zoveel mooier aan 
de binnen- én buitenkant. Fijn voor alle
meiden, en herkenbaar voor iedereen die 
ooit een beugel heeft gehad.

De autobiografische graphic novels 
van Raina Telgemeier zijn megabest-
sellers in de VS. Dat is niet voor niks: 
haar werk is herkenbaar, komisch en 
sprankelend getekend. Zo ook Smile.
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Smile  RAINA TELGEMEIER
VERTAALD DOOR MARJON HOFFMAN

*  Promotieboekjes beschikbaar. 
Mail: promotie@wpgmedia.nl

*  Social media-kit beschikbaar. 
Mail: promotie@wpgmedia.nl

*  Advertenties

*  Interview met Raina Telgemeier

*  Persaandacht

*  Online (video)campagne

*  Sticker: social media, WhatsApp, 
Instagram

VAN DEZELFDE AUTEUR 

ISBN 978 94 9289 9828 
€15,99



LEGO ECHT ALLES WAT JE 
ZOU MOETEN WETEN
Dat het beroemdste speelgoed ter wereld uit 
Denemarken komt, weet iedereen. Maar wist je 
dat LEGO eerst nog van hout gemaakt werd? Lees 
het allemaal in deze vrolijke en luxe uitgevoerde 
encyclopedie vol kleurenfoto’s en LEGO weetjes. 
Hoe wordt LEGO gemaakt, wanneer kwamen de 
eerste mini-figuren en wat zijn de grootste LEGO 
bouwwerken ooit? Een fantastisch cadeau voor 
kinderen tussen de negen en veertien jaar.

Prijs €24,99 
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 22,9 × 27,6 cm 
OMVANG 240 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+ 

 ISBN 978 94 9289 915 6 | NUR 214

Onmisbaar voor 
LEGO Masters!
Dino’s, ruimteschepen, werkende snoepmachines… Van 
LEGO kun je echt alles bouwen! Of je nu een beginnende 
bouwer, een serieuze steentjesverzamelaar of een echte 
LEGO Master bent: deze boeken helpen je goed op weg.

FAN VAN HET TV-PROGRAMMA? ER KOMT EEN TWEEDE SEIZOEN!
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Fantastische 
LEGO ideeën

In dit boek vind je een aantal spannende verhalen 
die je stap voor stap met LEGO na kunt bouwen. 

Aan de hand van duidelijke foto’s en uitleg zet je de 
leukste scènes in elkaar. Zo is er een T. rex die een 

huis aanvalt, een heldhaftige schatzoeker in een 
levensgevaarlijk doolhof, en een ontmoeting met 

ruimtewezens op de maan. Spelen met 
LEGO was nog nooit zo leuk!

Prijs €18,50 
PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 20,4 × 22,9 cm 

OMVANG 192 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+ 

ISBN 978 94 9289 971 2 | NUR 214

Geweldige 
LEGO ideeën
Leer stap voor stap hoe je zelf de mooiste LEGO 
creaties bouwt. Neem je LEGO poppetjes mee op 
safari langs dieren die je zelf gemaakt hebt. Creëer 
een stad, compleet met skatebaan en speelhal. Of 
zet een schaakbord, snoepmachine en voetbaltafel 
in elkaar! Een verhalend, kleurrijk en vrolijk boek, 
goed voor uren speelplezier.

Prijs €18,50 
PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 20,4 × 22,9 cm 

OMVANG 192 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+ 

ISBN 978 94 9289 906 4 | NUR 214

Onmisbaar voor 
LEGO Masters!

21FAN VAN HET TV-PROGRAMMA? ER KOMT EEN TWEEDE SEIZOEN!
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De boekentips 
van de 
Lees voort-
campagne

Bestel deze boekentips van de Leescoalitie en sluit aan bij de grote Lees voort-campagne. 
Alle boekentips vind je op www.leesvoort.nl/boekeenavontuur

Hé, wie zit er op de wc?
978 90 258 6767 6 
€14,99

Mijn mooiste voorlees-
boek van Kikker
978 90 258 7700 2
€15,99

Alle verhalen van 
Pieter Konijn
978 90 216 7207 6
€21,99

Pippi Langkous 
luxe editie
978 90 216 8023 1
€27,99

Floor breekt door!
978 90 216 7862 7
€13,99

Wombat & Vos – 
avonturen in de stad
978 94 928 9939 2
€12,99

De geheimen van 
Winterhuis Hotel
978 90 258 7771 2
€17,99 

Ik wou dat ik een 
vogel was
978 90 216 7997 6
€39,99 

WPG A4 adv Boek een avontuur.indd   1 13-05-20   17:28
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luxe editie
978 90 216 8023 1
€27,99

Floor breekt door!
978 90 216 7862 7
€13,99

Wombat & Vos – 
avonturen in de stad
978 94 928 9939 2
€12,99

De geheimen van 
Winterhuis Hotel
978 90 258 7771 2
€17,99 

Ik wou dat ik een 
vogel was
978 90 216 7997 6
€39,99 

WPG A4 adv Boek een avontuur.indd   1 13-05-20   17:28

Gemist deze zomer?
De Zomeraanbieding verliep dit jaar heel anders… 

Heeft u titels gemist? Hier is de herkansing!
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UITGEVERIJ CONDOR

Bezoekadres 
Wibautstraat 133 
1097 dn Amsterdam

Postadres 
Postbus 1050 
1000 bb Amsterdam

T 020 – 55 11 262
W  www.uitgeverijcondor.nl
W  www.kinderboeken.nl
 kinderboeken.nl
 kinderboeken.nl

NEDERLAND

Accountmanagers
Martine Aspeslagh
06 – 38 12 46 09
martine.aspeslagh@wpgmedia.nl

Shauni Manuhutu
06 – 14 80 41 65
shauni.manuhutu@wpgmedia.nl

Rebekka van Schelven
06 – 41 32 97 26
r.v.schelven@zwijsen.nl

Verkoop binnendienst
020 – 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl

Publiciteit, aanvragen recensie - 
exemplaren , beeld- en POS-materiaal
Fleur Elsnerus 
020 – 55 11 207 
promotie@wpgmedia.nl
 
Manager Licensing and Rights 
Dania van Dishoeck 
020 – 55 11 283 
dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

BELGIË

Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
+ 32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

VERSCHIJNINGSKALENDER

Oktober
* Wereld Voetbal Recordboek 2021
* De laatste helden op aarde 

en de zombiehorde
* Dog Man: Aanval van de VLOOIEN 

(bordspel)
    
November
* Hilda en de grote parade
* Dog Man: De woef van de wildernis
* Wolfie
   
Januari
* Casper!
* Smile


