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Vanaf 6 maanden
15 NOVEMBER 2020

Kartonboek
18 blz.

18 x 18 cm     
€ 12,99

NUR 271
ISBN 978 90 02 27244 8  

Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout woont vandaag met haar gezin in Los 
Angeles, waar ze samenspeelboeken voor gezinnen bedenkt en 
ontwikkelt. Meestal met een kind op, tussen of onder haar benen. 
Na de succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en ouders 
kwalitatief laat samenspelen, waagt ze zich ook aan speeltips 
voor baby’s, peuters en ouders.

Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting Beeldende 
Kunsten aan Sint-Lucas in Gent. Sindsdien werkt ze als freelance 
illustrator. Op (bijna) alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. 
Je kent haar wellicht van de wekelijkse getekende column ‘Eva’s 
gedacht’ voor De Standaard.

2 3

Baby’s eerste boekje

» Lezen en knuffelen
» Ook fijn met grote broer of zus
» Met illustraties van Eva Mouton

Een boekje lezen is meer dan kijken. Zeker voor je baby. De prenten 

prikkelen, je schoot voelt veilig, je stem sust. Nog heerlijker wordt het als bij 

elke kijkplaat ook een knuffel of kusje hoort. 

In Hey baby, kijk! krijg je grote en kleine dieren te zien die elkaar op hun 

heel eigen manier knuffelen. Knuffel samen met hen je weg door dit boek. 

Met een tijgerkopje, een neuskusje…

De illustraties van Eva Mouton gaan recht naar het hart en brengen elke 

knuffel tot leven. De zwart-witprenten zijn getekend op maat van de 

kleinste oogjes en peuters genieten van de interactie. 

Grote broers of zussen? Dit is een hartverwarmend boekje om hen te 

betrekken bij hun nieuwe knuffel, euh... baby!  

Hey Baby, kijk! is het eerste kartonboekje van het team achter Hey Baby, de 

populaire kalender vol speel-knuffeltips voor je baby en al zijn grote fans.

Hey Baby, kijk! Een knuffelboek
Laura Van Bouchout
met illustraties van Eva Mouton

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 4 4 8

Hey baby  
van nul tot één jaar  
978 90 5908 838 2   

€ 19,99

Hey baby 2 
van één tot twee jaar  

978 90 5908 994 5  
€ 19,99

IN DEZE REEKS

6DE

DRUK



4 5

Dit boek bevat acht liedjes over dieren. Elk liedje wordt gezongen in een 

andere taal. Luister samen met je kind naar de muziek en beweeg mee met elk 

dier.  Een boek om lekker gek mee te doen of om gewoon samen rustig van te 

genieten.

Vanaf 1 jaar
1 SEPTEMBER 2020

Kartonboek
18 blz.

21 x 21 cm   
€ 15,99 

NUR 271, 275
ISBN 978 90 0226 866 3

Beestig leuke liedjes

» Beluister de liedjes via een QR-code  
» Doe mee met de dieren in het boek

Daar zat een aapje op een stokje en 
andere dierenliedjes van hier en elders
samenstelling muziek Esmé Bos & Bart Voet, 
met illustraties van Fleur Van der Weel

9 7 8 9 0 0 2 2 6 8 6 6 3

Esmé Bos & Bart Voet
Het duo Bos en Voet moet je in één adem noemen. 
Al sinds 1994 zetten ze allerlei muzikale projecten 
op poten. Recent verzorgden ze de muziek bij de 
succesvolle theatertournee Broere van en met Bart 
Moeyaert.

Fleur Van der Weel 
Op 9 februari 1970 werd Fleur geboren in het 
ziekenhuis in het Zeeuwse Middelburg. ‘Het is net 
een varkentje’, zei de zuster. Fleur woog bijna 10 
pond, en dat is best zwaar voor een baby. Vijftig jaar 
later illustreert ze dieren voor een muzikaal project.

Om in de sfeer 
te komen:
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Vanaf 4 jaar
10 NOVEMBER 2020

Hardcover 
met kleurenillustraties

128 blz.
17 x 24 cm     

€ 19,99 
NUR 281

ISBN 978 90 02 27031 4

9 7 8 9 0 0 2 2 7 0 3 1 4

‘Toe mama, nog één verhaaltje.’ Klinkt bekend?

» Korte verhaaltjes, ideaal voor het slapengaan 
» Deel 2 in een nieuwe reeks voorleesboeken rond 

Max en Millie

In boek twee beleven broer en zus heel wat avonturen op hun pleintje. 

Cruisen met hun fietsjes, 1 aprilgrappen uithalen, opa helpen, pizza 

bakken, spelen in hun geheime hut... Kortom, herkenbare situaties voor 

kleine koters.

De verhaaltjes van Max en Millie zijn net lang genoeg om er nog eentje 

voor te lezen.

Max en Millie 2: 
Spelen op het pleintje
Hetty van Aar, 
met illustraties van Annelies Vandenbosch

Hetty van Aar
Hetty woont in Noord-Brabant samen met 
haar man en poes Bikkel. Geregeld dwarrelt 
er een nest kinderen en kleinkinderen 
binnen. Ze gaat haar inspiratie dus niet ver 
zoeken. Om tot een verhaal te komen voegt 
ze nog wat fantasie toe en stoeit ze met 
taal, naar eigen zeggen.

Annelies Vandenbosch 
Annelies tekent dat het een lieve lust is. En 
dat doet ze goed. Met humor en positiviteit 
maakt ze van de wereld een mooiere plek 
aan haar tekentafel.

Hetty leest verhaaltjes 
voor uit Max en Millie: 

allemaal beestjes.
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Vanaf 7 jaar

13 OKTOBER 2020
Hardcover met heel 

veel kleurenillustraties
ca. 128 blz.

19,5 x 25 cm   
€ 19,99

NUR 287
ISBN 978 90 02 27229 5

Een multicultureel AVI-groeiboek

» Boek groeit mee met het leesniveau
» Leesniveaus volgens oude en nieuwe 

AVI-telling
» Multicultureel 

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 2 9 5

Lan (een meisje van Chinese origine), Rik (een blanke jongen) en Mo (een 

jongen van Arabische afkomst) zijn even oud en wonen bij elkaar in de 

buurt. Ze zitten dus ook samen in de klas. Hun juf heet Mie.

Volg de avonturen van Lan, Mo en Rik. Van makkelijk naar moeilijk. Van 

eenvoudig woordje tot echt verhaal in een boek dat meegroeit met het 

leesniveau van je kind.

Met drie in de klas
Hilde E. Gerard, 
met illustraties van Julie Van Hove

Hilde E. Gerard
Hilde Opgenhaffen, jaja ze schrijft onder 
een pseudoniem, leerde Chinees spreken 
in Taiwan, zag de Berlijnse muur vallen en 
settelde zich uiteindelijk in Turnhout. Toen 
haar kinderen tieners waren, haalde ze haar 
pen boven om verhalen te schrijven. Naast 
auteur is ze ook leerkracht geschiedenis, 
Duits en Engels.

Julie Van Hove 
Julie is een Antwerpse illustratrice. Een 
groot deel van haar jeugdjaren bracht ze 
door in Zimbabwe. Daar vond ze de passie 
voor natuur en dieren. En die inspiratiebron 
zie je in haar tekeningen.

Sfeermuziekje:

Mijn eerste 
griezelgroeiboek  

978 90 5908 212 0   
€ 19,99

Mijn eerste 
sprookjesgroeiboek  
978 90 77942 208  

€ 19,99

MEER GROEIBOEKEN
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De mooiste gedichten van 
het voorbije decennium

» Meer dan 100 Vlaamse en 
Nederlandse gedichten voor 
kinderen vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar
13 OKTOBER 2020

Hardcover, 
met kleurenillustraties

208 blz.
25 x 19,5 cm

€ 29,99
NUR 290

ISBN 978 90 02 27124 3      

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 2 4 3

Duik in dit boek, laat je vervoeren, verrassen en verbazen. Immers, 

kinderdichters nemen je mee naar ‘Waaralleskan’, mét hoofdletter (Linda 

Vogelesang).

In dit boek vind je de mooiste gedichten voor kinderen die verschenen tussen 

2010 en 2020. 

Selectiecriteria zijn originaliteit, authenticiteit, de juiste spanning tussen 

herkenbaarheid en vervreemding, en vakmanschap. De gedichten zijn 

geordend volgens deze thema’s: letters, woorden, boeken, gevoelens en 

gedachten, familie, school, de wijde wereld, natuur, dieren, straffe verhalen, 

slapen gaan en dromen.

Een stukje van de regenboog sluit aan bij Ma, er zit een dichter in mijn hoofd 

(1983), Kom maar dichter (1990), De dichter is een tovenaar (2000) en Wat je 

ziet, zit in je hoofd (2011), die de vorige decennia bestreken.

Een stukje van de regenboog
De 100 mooiste kindergedichten van 
het afgelopen decennium
selectie Jan Van Coillie, 
met illustraties van Sassafras De Bruyn

Sassafras De Bruyn
Sassafras De Bruyn wist als kind al dat ze later 
elke dag wilde tekenen. Dus was een carrière 
als illustratrice niet meer dan logisch. Een 
droom die in vervulling ging. In Vlaanderen is ze 
wereldberoemd sinds ‘De mooiste herinnering’ 
in het programma ‘Iedereen beroemd’. Haar 
tekeningen zijn poëtisch en mysterieus. Ideaal 
om een poëziebundel te sieren.

Jan Van Coillie 
Als kind dook Jan Van Coillie in de verhalen 
van De Rode Ridder en de sprookjes van de 
gebroeders Grimm. Later wordt hij de eerste 
doctor in de kinder- en jeugdliteratuur van ons 
taalgebied. Elk decennium brengt hij een nieuwe 
bloemlezing uit met de mooiste Vlaamse en 
Nederlandse gedichten.

Sfeermuziekje:
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» 1 boek, wel 100 zoekopdrachten
» 26 zoekplaten

Zoek-en-vind: een boek vol cijfers
Amanda Wood, 
met illustraties van Allan Sanders  

Ben je dol op telspelletjes?  Dan is dit boek iets voor jou! 

Leer spelenderwijs tellen. 

Van apen in een ark en objecten in de oceaan tot radertjes in een robot. 

We beginnen met kleine zoekopdrachtjes, makkelijk op je vingers te tellen. 

Gaandeweg worden de aantallen groter, en aan het eind van het boek 

tel je moeiteloos tot HONDERD! Geen makkelijke klus. Op elke tekening 

staan namelijk meerdere zaken om te zoeken, en soms zijn er nog andere 

opdrachten ook, dus kijk uit je doppen! Waar wacht je nog op? Stretch die 

vingers en tellen maar!

 
Vanaf 5 jaar

13 OKTOBER 2020
Hardcover

48 blz.
25,6 x 31 cm  

€ 16,99
NUR 228

ISBN 978 90 02 27228 8

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

Een zoekboek vol cijfers

Sfeermuziekje:

Egypte Uitvergroot  
978 90 5908 944 0    

€ 19,99

Kasteelzoekboek  
978 90 02 26944 8   

€ 19,99

MEER ZOEKBOEKEN
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Vanaf 6 jaar
15 SEPTEMBER 2020

Lichtgevende leporello
21,4 x 33,4 cm       

€ 16,99
NUR 223, 228

ISBN 978 90 02 27223 3          

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 2 3 3

Een exotisch en kleurrijk zoekboek

Een stoet papegaaien, slingerplanten, leeuwen die de weg versperren, gorilla’s, 

hyena’s, gele slangen, krokodillen, giraffen, olifanten, grote muggen, … In het 

oerwoud ben je nooit alleen. Zoek meer dan 200 exotische, bijzondere en 

kleurrijke dieren en planten die overdag of ’s nachts tot leven komen. Leg de 

nachtkant van het boek even onder een lamp en de jungle komt tot leven! Met 

meer dan 10 extra zoekopdrachten bij elke spread. Een must-have voor elke 

dierenliefhebber én speurneus!

Dag & nacht: in het regenwoud
Illustraties van Paula McGloin

» De nachtspread licht op in het donker!
» De 1,4 meter lange spreads zorgen voor uren zoekplezier
» Meer dan 200 exotische en zeldzame dieren en planten 

om te zoeken (en te vinden)

Sfeermuziekje:



18 19

 
Vanaf 6 jaar

7 NOVEMBER 2020
Hardcover met audioversie

48 blz.
18 x 25 cm   

€ 22,5
NUR 277

ISBN 978 90 5908 957 0         

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

Nieuw hilarisch luisterboek

Eric Bouwens
Eric Bouwens kon als verwoed tekenaar van 
zijn hobby zijn beroep maken. Dus zocht hij 
een nieuwe hobby en dat is muziek maken en 
beluisteren.

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

» QR-code met luisterverhaal
» Luisterboek als ondersteuning voor 

moeilijke lezers
» Dyslexie-vriendelijke vormgeving

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

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

een sprookjeshuwelijk, geschreven en verteld door Philip Maes. Deze keer aan 

het altaar: Ali Baba (naast e-commerce ook bekend van “Sesam, open u”) en 

de zeven dwergen (Cruise, Elton, Danny, Napoleon, Dries, Prince en Ben). Deze 

hilarische mix van twee originele sprookjes leest als een verrassend resultaat.

Meer romantiek op sprookjeshuwelijken.be

Getuigenis van een leerkracht:

… wat ik ervaarde met één van mijn leerlingen:

Door zijn dyslexie is het voor een van mijn leerlingen heel moeilijk om een 

leesboek te lezen en vooral te begrijpen. Hij blijft erg hangen bij de woorden 

apart, omdat het voor hem moeilijk is om het bos door de bomen te zien, om 

het zo te zeggen. Daarom geraakt hij nooit echt verder dan weetjesboeken met 

veel prenten of stripverhalen. 

Ik gaf hem dit boek met de boodschap dat dit mijn speciale boek was, dat ik het 

had gekregen van de schrijver zelf en dat ik erin geloofde dat hij het even goed 

zou vinden als ik. 

Hij las het boek op 1 dag uit en ik zag dat hij er oprecht van genoot. Hij lachte 

vaak luidop en kwam meerdere keren het grappige verhaal vertellen.

 

De sprookjeshuwelijken 2:  
Ali Baba en de zeven dwergen
Philip Maes,
met illustraties van Eric Bouwens

MEER ROMANTIEK

De Sprookjeshuwelijken 1: Buffalo 
Bill en de kleine zeemeermin 

978 90 02 26976 9  
€ 22,50

Beluister 
een fragment 

uit boek 1:
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Kinderen stellen veel vragen, vaak banaal, soms niet zo. Volwassenen 

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

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

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

144 kleine vragen als conversatiestarters om kinderen op weg te helpen 

richting filosofisch denken.

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

bent?’, ‘Is het gemakkelijk om gelukkig te zijn?’, ‘Moet je het geluk zoeken tegen 

elke prijs?’, ‘Maakt geld gelukkig?’, ‘Heb je anderen nodig om gelukkig te zijn?’, 

‘Waarom zijn we soms ongelukkig?’

Filosoferen is kinderspel!

» “Een aangenaam en bruikbaar boekje om met kinderen te 
denken rond levensvragen!” – Nele Janssen op Pluizer

Filosofie voor kinderen: 
wat is geluk?
Oscar Brenifier, 
met illustraties van Catherine Meurisse

Vanaf 7 jaar
15 OKTOBER 2020

Paperback
96 blz.

17,5 x 23 cm     
€ 15,99

NUR 218
ISBN 978 90 02 27112 0

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 1 2 0

Oscar Brenifier
Oscar Brenifier is filosoof, geeft filosofieworkshops voor 
kinderen en is auteur van de reeks Filosofie voor kinderen.
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In dit boek vind je zes grote vragen. Voor kinderen die een heleboel 

belangrijke vragen in hun hoofd hebben over zichzelf, het leven en 

de wereld. Voor volwassenen die samen met kinderen op zoek willen 

gaan, nadenken en een dialoog willen aangaan. Want kant-en-klare 

antwoorden vind je niet altijd!

Hoe weet je dat je boos bent? Kan je voorkomen dat je gewelddadig 

wordt? Tot wat kan geweld leiden? Heb je een reden om bang te zijn 

voor anderen? Mag je iemand slaan? Wat maakt je boos? Dit zijn enkele 

vragen die aan bod komen in Filosofie voor kinderen: wat is geweld? 

Filosoferen is kinderspel!

» Filosoferen kan je leren
» Belicht beide kanten van elke stelling

Filosofie voor kinderen: 
wat is geweld?
Oscar Brenifier, 
met illustraties van Anne Hemstege

Vanaf 7 jaar
15 OKTOBER 2020

Paperback
96 blz.

17,5 x 23 cm     
€ 15,99

NUR 218
ISBN 978 90 02 27113 7

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 1 3 7

Sfeermuziekje:

Filosofie voor kinderen: 
Wat voel ik?  

978 90 02 27062 8     
€ 15,99

Filosofie voor kinderen: 
Wat is goed, wat is kwaad? 

978 90 02 27063 5   
€ 15,99

MEER VAN DEZE REEKS
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Vanaf 9 jaar
10 NOVEMBER 2020

Hardcover
ca. 96 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99

NUR 283
ISBN 978 90 02 27231 8

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 3 1 8

Een verhaal vol avontuur Het been van opa
Reinhilde Van Driel   

Reinhilde Van Driel
Reinhilde Van Driel is schrijfster en actrice. Ze houdt van 
verhalen vertellen, zowel met een boek als op de planken. 
Haar literaire debuut Op drift (2017) kreeg een tweede leven 
in het theater.

» Humoristisch 
avonturenverhaal

Jimmy en Minnie wonen in Gusselt op de zevenentwintigste verdieping van 

een flat en zijn alleen thuis. Ze moeten voor zichzelf zorgen, want papa werkt 

op een boorplatform op zee en mama ligt met een open beenbreuk in het 

ziekenhuis.

Er zijn ook geen grootouders waar ze even langs kunnen gaan, want de 

ouders van mama wonen in het verre land Felicië. Oma, de mama van papa, 

is overleden en met opa heeft papa ruzie. Jimmy en Minnie hebben hem nog 

nooit gezien.

Als het hard waait, wiegt hun hoge flat mee. Op zo’n avond met veel wind 

valt er een mannenbeen uit de kast. Het been blijkt van plastic en heeft een 

blauwe sok en een bruine mannenschoen aan. In een vetergaatje hangt een 

touwtje met een kartonnen kaartje aan.

‘F. Storms’ staat erop. Het blijkt het been van hun opa te zijn. Mist hij een 

been? Jimmy en Minnie starten een zoektocht naar hem. 

Op drift  
978 90 5908 847 4         

€ 15,99

De jongen van de glasfabriek
978 90 5908 969 3        

€ 15,99

MEER VAN REINHILDE VAN DRIEL

2DE

DRUK
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» Ontdek het land van de farao’s met zes 
fantastische kartonnen bouwmodellen

» Boordevol leuke weetjes over het Oude Egypte

Mijn schatkist: Het Oude Egypte
Matthew Morgan, met illustraties van Mutti 

Van een wonderbaarlijke rivier in de woestijn tot indrukwekkende graftombes 

die werden gebouwd om eeuwig mee te gaan: leven en dood lagen altijd 

dicht bij elkaar in het Oude Egypte. Met stijlvolle tekeningen en veel handige 

projecten om je in vast te bijten, ontdekken de lezers een van de grootste 

beschavingen ter wereld. Begin al maar te wandelen als een Egyptenaar.

 
Vanaf 8 jaar

13 OKTOBER 2020
Hardcover met 

kleurenillustraties en 
bouwdoos

48 blz.
26,7 x 34,7  cm  

€ 22,50
NUR 212, 228

ISBN 978 90 02 27222 6

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

Ontdek al spelend het Oude Egypte

Sfeermuziekje:
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» Boek bij het gelijknamige toneelstuk
» Over gelukkig en vrij zijn en de 

keuzes die je ervoor moet maken
» Een speelse ode aan de vrijheid

Quinnie en Quinn 
of purperliefde
Dimitri Leue

Het Plein van Eeuwig Geluk stond afgeladen vol. Voor het extreem hoge podium 

stond de hele generatie Q netjes opgesteld in hun purperen werkplunjes. De 

jongens met hun nummers op het rechterschouderblad aan de rechterkant. 

En de meisjes met hun nummers op het linkerschouderblad aan de linkerkant. 

Iets dichter het te grote spreekgestoelte. Exact zeven meter tussen deze twee 

groepen in.

Wat als je hele leven al voor jou was uitgestippeld? Vaste dagindeling, je 

partner gekozen, kinderen voorbestemd… Handig, dat wel. Maar is dat de weg 

naar geluk? Misschien is ontsnappen dan een beter plan. Benieuwd of Quinnie 

en Quinn het geluk vinden? Je leest het in dit boek dat een beetje doet denken 

aan De Hongerspelen, maar dan kleurrijker.

 
Vanaf 13 jaar

3 NOVEMBER 2020
Paperback
ca. 96 blz.

14 x 21,5 cm   
€ 15,99

NUR 284
ISBN 978 90 02 27230 1

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 3 0 1

Vlieg met Dimitri Leue mee naar de regenboog

Sfeermuziekje:

Wolinoti 
Het houten kind 

978 90 5908 952 5     
€ 19,99

MEER VAN DIMITRI LEUE 

Dimitri Leue
Dimitri Leue werkt als acteur en regisseur voor 
tv, radio en theater en is auteur van verschil-
lende theaterteksten en kinderboeken. Op het 
podium was hij te zien in voorstellingen van 
de Kakkewieten, HETPALEIS, BRONKS, Rataplan 
vzw en deSingel. Op televisie speelde hij mee 
in onder meer Vaneigens, Het Peulengaleis en 
Teamspirit. 

voorlopige cover
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Vanaf 14 jaar 

13 OKTOBER 2020
Paperback

ca. 176 blz.
14 x 21,5 cm    

€ 15,99
NUR 284

ISBN 978 90 02 27226 4

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

Op de vlucht voor gevaar

30 31

Chicago
Dirk Bracke

Bij het lezen van de titel Chicago denk je misschien aan de grootste stad 

in de Amerikaanse staat Illinois met heel wat wolkenkrabbers. Of aan de 

gelijknamige musical waarin twee showgirls in de gevangenis belanden 

omdat ze een moord op hun geweten hebben. In dit boek iets minder show, 

maar wel twee girls (Rowan en Zohal) van wie de vriendschapsband wordt 

verbroken door een talibanterrorist. Zohal blijft in Afghanistan, maar de familie 

van Rowan vlucht naar Antwerpen en gaat in het Chicagoblok wonen. Om de 

asielaanvraag te versnellen verklaren ze dat de vader dood is. In werkelijkheid 

is hij alive and kicking en houdt hij er een louche handeltje op na. Dus wie 

weet zitten er naast girls en woonblokken ook een moord en een gevangenis 

in dit verhaal.

» Gebaseerd op een waargebeurd verhaal
» Over een door de taliban verwoeste 

vriendschap

Florica  
978 90 5908 835 1       

€ 15,99

Hashtag
978 90 5908 881 8   

€ 15,99

Watervrees
978 90 5908 998 3     

€ 15,99

MEER VAN DIRK BRACKE

Sfeermuziekje:

Dirk Bracke
De helmboswuivende Dirk Bracke, het 
collectieve geheugen van de Vlaamse 
jeugdliteratuur en de BFF van Hollywoodduo 
Adil en Bilall, voorziet jongeren al van 
minutieus uitgewerkte boeken van toen hun 
ouders zelf nog pubers waren. Zijn neus voor 
maatschappelijk gedragen onderwerpen haalt 
hij van tijd tot tijd zéker niet op voor een 
prima glaasje rood of een steak tartaar.
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» “Yago lijkt op Sam Smith, een ander personage 
van deze auteur dat zelfs met een knipoogje even 
vermeld wordt in de loop van dit verhaal. Voor de 
vele fans van Sam Smith is Yago’s avontuur zeker 
een aanrader.” – Mik Ghys op Pluizuit

» Heruitgave met nieuwe cover

Vermoord het verleden
Jonas Boets

Yago De Moor is twaalf wanneer zijn vader vermoord wordt 

door inbrekers. Hij wordt bij een pleeggezin geplaatst, waar hij 

doodongelukkig is. Jaren later ontdekt hij dat zijn vader een 

boodschap voor hem heeft achtergelaten in een oud stuk speelgoed. 

Yago gaat op zoek en doet een gruwelijke ontdekking: zijn vader was 

een huurmoordenaar. Werd hij daarom vermoord? En door wie dan? 

Langzaam maar zeker ontdekt Yago de waarheid. En zint hij alleen 

nog op wraak.

 
Vanaf 14 jaar

REEDS BESCHIKBAAR
Paperback

256 blz.
14 x 21,5 cm    

€ 15,99
NUR 285

ISBN 978 90 02 27128 1

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 2 8 1

Tweede druk

Jonas Boets vertelt 
in dit filmpje 

het eerste hoofdstuk:

De meest vieze 
wedstrijd ter wereld   
978 90 5908 972 3      

€ 15,99

Een nacht in bazaar Bizaar 
978 90 02 26823 6   

€ 15,99

De Friekshow 
978 90 02 27034 5    

€ 15,99

MEER VAN JONAS BOETS
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Vanaf 16 jaar 

13 OKTOBER 2020
Hardcover, graphic novel

420 blz.
20 x 24 cm     

€ 39,99 introprijs, 
vanaf 1 februari 2021 € 45

NUR 285
ISBN 978 90 02 27033 8

9 7 8 9 0 0 2 2 7 0 3 3 8

Klassieker in graphic novel vorm

34 35

muizen en mannen
John Steinbeck, 
met illustraties van Rébecca Dautremer

Steinbeck en Dautremer delen de liefde voor het potlood. De eerste om ermee te 

schrijven, de tweede om te tekenen. Het prachtige prentenboek Muizen en mannen 

(origineel Of mice and men) geschreven door John Steinbeck en geïllustreerd door 

Rébecca Dautremer moest er dus ooit wel komen. Voor de auteur weliswaar postuum.

Muizen en mannen vertelt het verhaal van de mentaal zwakke Lennie en zijn beste vriend 

George. Samen dromen ze van een eigen boerderij. Maar het noodlot beslist er anders 

over. Een boek over houden van zachtheid, het niet kennen van eigen krachten, wraak, 

vriendschap en moeten vluchten.

» Klassieker van Steinbeck met 
topillustraties van Rébecca Dautremer

» Boordevol illustraties   
 (origineel telt 180 blz., dit boek 420 blz.)

De rijke uren van Ja
cominus Gainsborough   

978 90 5908 949 5       
€ 19,99

Middag
978 90 02 26898 4    

€ 45

Haast
978 90 5908 913 6      

€ 19,99

Het kleine theater 
van Rébecca  

978 90 6306 635 2      
€ 34,50

Zijde 
978 90 5908 826 9      

€ 29,99 

MEER VAN RÉBECCA DAUTREMER

Je kent misschien het 
boek of de film, maar 
hoe ging het verhaal 

ook alweer?  

John Steinbeck
John Steinbeck was een Amerikaans auteur die 
in 1962 de Nobelprijs voor literatuur won. Hij 
staat bekend om zijn naturalistische en sociaal-
realistische verhalen. 

Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de bekendste 
Franse illustratrices. Ze ontwikkelde met o.a. 
Ik val op jou en Het grote boek van vergeten 
prinsessen een stijl die talrijke jonge illustratoren 
inspireerde. Ze doet meer dan beelden maken bij 
een tekst. Ze creëert mee het verhaal. 
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Panda en Eekhoorn
Ed Franck, met illustraties van Thé Tjong-Khing

Panda en Eekhoorn zijn de beste 

vrienden. Ze kunnen niet zonder 

elkaar. Ze kijken samen naar de 

maan, gaan samen op reis, maken 

wandelingen, spelen spelletjes … 

Maar af en toe hebben ze wel eens 

woorden over wie de winnaar is. 

Gelukkig leggen ze het snel weer 

bij. Zes voorleesverhalen over een 

onverwoestbare vriendschap.  

 
Vanaf 5 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover
48 blz.
24 x 30 cm    
€ 15,99 
NUR 272, 277 
ISBN 978 90 02 26871 7        

Tweede druk

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

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

Bestelinformatie
VERKOOP EN DISTRIBUTIE

BELGIË

Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00 en T +32 3 294 15 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
jeugd@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
Volg Kinderboeken zijn zalig ook online op 
www.standaarduitgeverij.be/kinderboek-
en-zijn-zalig of scan de QR.

NEDERLAND

New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

Prijzen en verschijningsdata in deze 
brochure zijn indicatief. Gelieve bij 
twijfel contact op te nemen met onze 
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw vragen.






