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Nieuws van Ploegsma
Emmy voor Floor!

De regels van Floor heeft een International Emmy
Kids Award gewonnen. De tv-serie is gebaseerd op de
gelijknamige boeken van Marjon Hoffman, die samen
met Lotte Tabbers ook het script schreef. Alle drie de
seizoenen zijn online terug te kijken. De International
Emmy Kids Awards worden jaarlijks uitgereikt aan
tv-programma’s van buiten de VS. Ze gelden als de
belangrijkste internationale tv-onderscheidingen ter
wereld. In 2018 won De regels van Floor al een Cinekid Leeuw Juryprijs voor Beste Fictieserie en afgelopen jaar de Cinekid Nationale Publieksprijs Bovenbouw. De serie is inmiddels ook verkocht aan België,
Denemarken, Duitsland en Frankrijk.
Na twee maanden al herdrukt!

Annemarie van den Brink (foto) en Suzanne Wouda
stonden met Oorlog in inkt op de longlist voor de
Archeon Thea Beckmanprijs 2020. Het boek bestaat
uit bijzondere verhalen, gebaseerd op dagboeken
van jongeren uit WO II.
In maart werd het boek op de valreep van de lockdown gepresenteerd bij het NIOD, in het bijzijn van
familieleden en vrienden van de oorspronkelijke dagboekschrijvers.

Buitenlands succes
Drie Ploegsma-titels zullen
binnenkort in vertaling
verschijnen. Buiten is het
oorlog van Janny van der
Molen werd verkocht aan
Edizioni El Srl/Einaudi
Ragazzi (Italië); dit boek
verscheen eerder al in het
Frans, Spaans, Portugees
en Japans. En twee opa/
oma-prentenboeken van
Arend van Dam en Alex de
Wolf aan Paralela 45 (Roemenië).

Internationale prijs voor
Comedy Queen
Nadat Comedy Queen van
Jenny Jägerfeld in thuisland
Zweden al diverse literaire
prijzen won, is het boek nu
ook uitgeroepen tot het
beste jeugdboek van 2019
in Estland. Ook heeft IBBY
Estland het voorgedragen
voor de prijs voor het beste
vertaalde boek van het jaar.
I.M. Leonie Kooiker
Op 16 april overleed Leonie
Kooiker, pseudoniem van
Mieke Kooyker-Romijn. De
schrijfster werd vooral bekend
met Het malle ding van bobbistiek, dat in 1971 de Gouden
Griffel won, en de Heksensteen-serie. Haar werk werd
ook vertaald, onder andere in
het Duits, Japans en Engels.
Leonie Kooiker werd 92 jaar.
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Op avontuur in je eigen fantasie...

Uniek prentenboek met
sprookjesachtige fotocollages.
Yvonne Lacet & Yorick Goldewijk

Hier zijn draken
In de tuin ligt een berg bladeren.
‘Laten liggen,’ zegt je moeder. ‘Anders wordt
het een troep in de tuin.’
‘Eronder ligt niks,’ zegt je vader. ‘Gewoon
zand en gras.’
Maar jij weet wel beter: onder die bladeren
ligt niet niks, er ligt alles...
Fotografe en kunstenares Yvonne Lacet en
schrijver Yorick Goldewijk nemen de lezer mee
op een reis door de verbeeldingskracht. Bloemblaadjes worden vlinders, bladeren bergen, bolsters monsters... Tot het eindigt in een oneindige sterrenhemel: ‘Nog veel meer van alles,
dacht je. Maar dit keer sprong je het niet achterna. Je glimlachte en viel tevreden in slaap.’

•

Boektrailer

•

Het eerdere boek Bladerbeesten van
Yvonne Lacet werd verkocht aan
Frankrijk, Amerika, Korea en Japan!

•

Stimuleert de fantasie en de
taalontwikkeling

•

Uniek prentenboek

Yvonne Lacet & Yorick Goldewijk

nur 273

Hier zijn draken

isbn 978 90 216 8098 9

prentenboek vanaf 4 jaar
22 x 30 cm, 48 blz.
geb. e 15,99
Kunstenares Yvonne Lacet is getrouwd met schrijver
Yorick Goldewijk. Samen maakten zij dit bijzondere boek.

omslag en illustraties:
Yvonne Lacet

verschijnt: oktober
3

Twee dieren, drie stoelen en een
(te) hoge perenboom…

Toegankelijk prentenboek over
een heel herkenbaar thema:
eerlijk delen.
Pippa Goodhart & Anna Doherty

Eerlijk delen
Als Haas een boom vol peren vindt, is hij dolblij. Maar hoe hard hij het ook probeert, hij
kan er niet bij. Ook zijn grote vriend Beer kan
de peren niet pakken...
Gelukkig heeft Haas een slim plan: hij
heeft drie stoelen waar ze op kunnen staan
om de peren te plukken. Maar hoe verdeel je
die stoelen eerlijk?

•

Herkenbaar thema

•

Geestig in tekst en beeld

Pippa Goodhart

nur 273

Eerlijk delen

isbn 978 90 216 8052 1

prentenboek vanaf 3 jaar
23 x 28 cm, 40 blz.
geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur:
Anna Doherty

verschijnt: oktober
5

Hier is de nieuwe BORA!

Stevig kartonboek vol voertuigen,
met verrassende schuifjes.
BORA

Mag ik mee?
Eekhoorn is op weg naar huis, maar het is wel
erg ver lopen... Gelukkig willen een bus, een
tractor, een auto en de brandweer hem wel
een eindje meenemen!
Een boekje met een unieke vorm waarbij in
elk schuifje nóg een schuifje zit. Zo beleven
kinderen heel speels het verhaal. Een fraaie
uitbreiding van de BORA-babylijn die begin dit
jaar werd geïntroduceerd.

Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
ids
• Aandacht in Happi.K
enten
• Dubbele schuifelem

•

EERDER

isbn 978 90 216 7996 9 |

e 13,99

VERSCHEEN

Gevulde assortimentsdisplay
Inhoud 17 producten
Verkoopwaarde e 199,87

Deborah van de Leijgraaf

nur 271

Mag ik mee?

isbn 978 90 216 7998 3

Formaat 50 cm breed x 27 cm diep x 50 cm hoog
(inclusief topcard)

kartonboek vanaf 2 jaar
15 x 15 cm, 10 blz.
geb. e 10,99

verschijnt: januari
7

Wie ruimt de tafel af?

Elf vrienden eten gezellig met elkaar.
Van groot naar klein zitten ze om de lange tafel.

‘Sorry, kleintje, er zit een graatje in mijn keel,’
miauwt Poes tegen Hondje. ‘Ruim jij de tafel af?’
En ze schuift vijf vieze borden, vijf vieze bekers,
vijf vieze vorken, de vieze lepel en de vieze
honingpot door.

Grappig prentenboek over dieren,
tellen, groot versus klein en... goede
manieren!
Barbara de Wolf

Kleintje
Elf vrienden eten gezellig met elkaar. Van groot naar
klein zitten ze om de lange tafel. Als ze klaar zijn, is
het tijd om op te ruimen. Beer denkt slim te zijn en
schuift snel zijn vieze bord, zijn vieze beker, zijn vieze vork en een vieze honingpot door naar zijn buurman. ‘Ik moet even uitbuiken, hoor,’ zegt hij tegen
Pony. ‘Ruim jij de tafel af, kleintje?’
Maar die heeft er ook geen zin in en schuift de
vuile vaat met een smoesje weer door! Zo komen er
steeds meer vieze borden, bekers en vorken bij, tot
de enorme stapel afwas uiteindelijk op het bordje
van Bij belandt…

EERDER

Geestige en originele
collagetechniek

•

Op een leuke manier leren tellen!

•

Knutselplaat ‘Maak je eigen
collage’ te downloaden op
Kinderboeken.nl/Kleintje

•

‘De collage-stijl van De Wolf
werkt uitstekend.’ – Jaapleest
(over eerder werk)

isbn 978 90 216 7947 1 |

•

e 13,99

VERSCHEEN

Barbara de Wolf

nur 273

Kleintje

isbn 978 90 216 8103 0

prentenboek vanaf 3 jaar
21 x 25 cm, 32 blz.
geb. e 15,99

verschijnt: november
9

Een informatief boek over mieren voor de jonge lezer, in de vorm van een mierenhoop.
Petra Bartíková & Magdaléna Takáčová

Mierenhoop
Het is een drukke boel in en rond de mierenhoop. Er
wordt gegraven, voedsel verzameld en voor de larven
gezorgd. Kijk met de mieren mee en ontdek hoe de dag
van een mier eruitziet!
In dit bijzondere boek boordevol weetjes leren kinderen alles over de mier. Wist je bijvoorbeeld dat mieren
bladluisboerderijen hebben en dat ze met elkaar praten
door hun antennes tegen elkaar aan te houden?

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

Originele vorm: uitgestanst karton

•

Non-fictie voor jonge kinderen

Petra Bartíková

nur 223

Mierenhoop

isbn 978 90 216 8075 0

non-fictie vanaf 5 jaar
22,7 x 22,9 cm, 14 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties:
Magdaléna Takácová
˘

verschijnt: januari

Op bezoek bij de mieren!

Petra Bartíková

mierenhoop

Ik heb iets
lekkers voor je!

Kijk binnen in de
mierenhoop.
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Mieren houden
bijna nooit pauze.

ISBN 978 90 216 8075 0 / NUR 223
Titel oorspronkelijke uitgave: Co se děje v mraveništi
Verschenen bij B4U Publishing, een imprint van
Albatros Media Group, Praag 2017
www.albatrosmedia.eu
© Tekst: Petra Bartíková
© Illustraties: Magdalena Takáčová
© Deze uitgave: Uitgeverij Ploegsma,
Amsterdam 2020
Alle rechten voorbehouden

Leer alles
over mieren
en hun leven!

OPGELET!
NIET GESCHIKT VOOR
KINDEREN ONDER DE
3 JAAR.

mierenhoop

Stel je voor dat je een mier bent, en een dag in een
mierenhoop doorbrengt. Hoe zou dat zijn? Je bent de hele
dag aan het rennen: je graaft gangen, maakt kamers schoon
en klimt in bomen op zoek naar eten. Misschien vind je wel
een bladluis! En als je moe bent, klim je naar de top van de
mierenhoop om in de zon te liggen en op te warmen.
Maar genoeg gepraat. Doe alsof je thuis bent en kom mee
de mierenhoop in!

Laten we hier
gaan graven.

Hallo!

mierenhoop

Geliefde en tijdloze verhalen

Het complete werk van Beatrix Potter
in een luxe band.
Beatrix Potter

Alle verhalen van
Beatrix Potter
In deze bundel is het complete werk van Beatrix
Potter samengebracht. Naast de wereldberoemde
vertellingen vind je in dit boek ook informatie over
Beatrix Potter en de ontstaansgeschiedenis van
haar werk. Wist je bijvoorbeeld dat het avontuur van
Pieter Konijn ooit begonnen is als brief...?
Geniet met dit boek van de verhalen, de kenmerkende aquarellen en de geliefde figuren zoals Pieter
Konijn, Benjamin Wollepluis en Jozefien Kwebbel
eend!

•

Lees voort-campagne gericht op grootouders

•

Prachtige luxe uitgave met stofomslag

•

Inclusief informatie over Beatrix Potter en de
ontstaansgeschiedenis van haar vertellingen

•

Ideaal als cadeauboek!

Beatrix Potter

nur 277

Alle verhalen van Beatrix Potter

isbn 978 90 216 8078 1

fictie vanaf 4 jaar
19,6 x 25,2 cm, 400 blz.
geb. met stofomslag e 39,99

verschijnt: november
12

Kerst met Pippi: vrolijker bestaat niet!

Prentenboekverhaal over Pippi
Langkous, geïllustreerd door
Annet Schaap.
Astrid Lindgren & Annet Schaap

Pippi en de dansende
kerstboom
Achttien jaar geleden werd dit Pippi-verhaal
ontdekt en voor het eerst gepubliceerd. In dit
feestelijke Pippi-jaar brengen we het opnieuw.
Een hartverwarmend verhaal over Pippi, die
de eenzame kerst van twee verdrietige kinderen
redt, zwierig geïllustreerd door Annet Schaap.

•

Posters en boekenleggers 75 jaar
Pippi voor boekhandel (mail naar
promotie@wpgmedia.nl)

•

Pippi bestaat dit jaar 75 jaar!

•

Geïllustreerd door Annet Schaap

Astrid Lindgren
Pippi en de dansende
kerstboom
prentenboek vanaf 4 jaar

Vertaling: Maydo van Marwijk
Kooy
nur 227
isbn 978 90 216 8116 0

20 x 20 cm, 32 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties:
Annet Schaap

verschijnt: december
13

De mooiste boeken voor december
Een lief boek voor alle decemberfeesten,
met verhaaltjes, recepten én liedjes.
elfde druk

nur 227

Ellen Tijsinger

isbn 978 90 216 7908 2

Het grote decemberboek
fictie vanaf 4 jaar
22,5 x 26,5 cm, 104 blz.
geb. e 15,–
omslag en illustraties in kleur:
Dagmar Stam

De gemoderniseerde sinterklaasliedjes van
Passchier en Keizer zijn leuk voor ieder kind!
‘Makkers Paul en Thedo hebben ze met weinig geraas
en heel poëtisch de 21ste eeuw in geschreven, zodat
deze prachtige liedjes weer 200 jaar mee kunnen.’
– Erik van Muiswinkel, namens de Hoofdpiet.
vijfde druk

nur 227

Paul Passchier & Thedo Keizer

isbn 978 90 216 7907 5

Sinterklaasje, kom maar binnen
liedjesboek
17 x 24 cm, 48 blz.
geb. e 10,99
omslag en illustraties in kleur:
Nynke Talsma
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Vrolijk prentenboek over voor het
eerst Sinterklaas vieren.
display met 6 exemplaren

tweede druk

e 59,94

Vivian den Hollander

isbn 978 90 216 7984 6

Daar is Sinterklaas!

e 9,99
nur 227
isbn 978 90 216 7971 6

Het kerstverhaal warm en
helder verteld voor de
jongsten, met prachtige
illustraties van Mies van Hout.
display met 6 exemplaren

e 59,94
isbn 978 90 216 8012 5

vierde druk
Vivian den Hollander
Het kerstverhaal

e 9,99
nur 227
isbn 978 90 216 7818 4
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Een nieuw deel in deze succesvolle serie!
Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Mees Kees: De husselrace
De Nationale Voorleeswedstrijd is alleen bedoeld voor
groep 7 en 8. Dus groep 6b van mees Kees mag niet meedoen. Jammer hoor! Maar waarom hebben Tobias en de
broer van mees Kees op de grote dag dan ineens zo’n
haast om Sammy’s boek op te halen? Sammy de Husselaar kan toch niet voorlezen? En al helemaal niet voor een
bomvolle zaal. Toch?

Grote marketingcampagne
•

Advertenties

•

Boektrailer

•

YouTube-campagne

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

Spreekbeurtpakket

•

Campagne naar scholen

•

Online Feestdagencampagne

Mirjam Oldenhave

nur 282

Mees Kees: De husselrace

isbn 978 90 216 8101 6

fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 136 blz
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Rick de Haas

verschijnt: november

EERDER

Hergebruik dit display!
16

isbn 978 90 216 8000 2 |

e 12,99

VERSCHEEN

Een gloednieuw avontuur!

Een optreden van Mirjam & Rick in uw winkel?
Neem contact op via promotie@wpgmedia.nl.
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Weer een deel in de nieuwe vormgeving!

Mees Kees ruim opgezet, voor een
nieuwe generatie lezers.
Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Mees Kees: Op de kast
Mees Kees is al zestien jaar de populairste stagiair
van Nederland. Ook de nieuwe generatie kinderen kan
blijven genieten van de grappige verhalen over de bijna-
meester. In deze nieuwe editie is het verhaal gemoderniseerd en zijn ook de vrolijke tekeningen van Rick de Haas
geüpdatet.
Mees Kees is stagiair, dat betekent dat hij het meester-
zijn nog moet leren. Tobias legt hem uit dat hij af en toe
een kind na moet laten blijven. En dan kunnen ze best
samen een spelletje doen op de computer. Als mees
Kees verliefd wordt, heeft hij daar ook hulp bij nodig.
Gelukkig maar dat er zo veel experts in de klas zitten!

EERDER

e 13,99

e 13,99

e 13,99

e 13,99

isbn 978 90 216 8014 9 |

isbn 978 90 216 8025 5 |

isbn 978 90 216 8068 2 |

isbn 978 90 216 8069 9 |

VERSCHENEN

vijftiende druk

nur 282

Mirjam Oldenhave

isbn 978 90 216 8106 1

Mees Kees: Op de kast
fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 136 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas
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verschijnt: oktober

Na het daverende succes...

‘Echt een prachtig, prachtig, prachtig boek.’
– Matthijs van Nieuwkerk

‘Het is echt een indrukwekkend boek.’
– Jaap Friso, de Grote Vriendelijke Podcast

‘Dit is een leeftijdsloos boek. Er is echt voor iedereen
wat te halen. Het is een prachtige bloemlezing geworden, die in geen huis mag ontbreken. [...] Ik weet zeker
dat als mensen dit samen gaan bekijken er prachtige
gesprekken ontstaan.’
– Manda Heddema, DWDD Boekenpanel

‘Er zijn talloze poëziebloemlezingen – vaak dik, soms in
kleur, maar zelden allebei. Met leeslint en linnen rug is
Ik wou dat ik een vogel was een schitterend cadeauboek. Een verrasboek bovendien.’
– Joukje Akveld, het Parool

19

Nu ook een prachtige kalender!

Ik wou
dat ik een
vogel was
verjaardagskalender

met illustraties van

Frann Preston-Gannon

ploegsma

Een verjaardagskalender en cadeaupapier vol met vogels!
Diverse auteurs & Frann Preston-Gannon

Verjaardagskalender
Ik wou dat ik een vogel was
De poëziebundel Ik wou dat ik een vogel was heeft iedereen verrast: binnen een halfjaar werd het boek maar liefst
vijf keer herdrukt en vlogen er ruim 20.000 exemplaren
over de toonbank. Met 366 gedichten, voor elke dag van
het jaar één, is dit hét cadeauboek voor jong en oud.
Om het geweldige succes te vieren, maken we hoogwaardig cadeaupapier voor de boekhandel. En voor iedereen die de prachtige illustraties van Frann Preston-Gannon
het liefst aan de muur zou willen hangen, verschijnt er ook
een verjaardagskalender!

Ik wou
dat ik een
vogel was
verjaardagskalender

•

Ruim 20.000 boeken binnen een halfjaar
verkocht

•

Advertenties

•

Boektrailer Ik wou dat ik een vogel was

•

Social media materiaal voor boekhandel
(mail naar promotie@wpgmedia.nl)

•

Social media campagne

•

Online Feestdagencampagne

met illustraties van

Frann Preston-Gannon

ploegsma

Diverse auteurs

Ik wou dat ik een vogel was cadeaupapier

Diverse auteurs

50 x 18500 cm, e 69,99

poëzie vanaf 6 jaar

illustraties in kleur:
Frann Preston-Gannon

25,5 x 28 cm, 336 blz.

nur 017

e 39,99

isbn 978 90 216 8097 2

nur 014

omslag en illustraties in kleur:
Frann Preston-Gannon

isbn 978 90 216 8105 4

nur 223 / 290

Ik wou dat ik een vogel was verjaardagskalender
36 x 29 cm, 12 blz.
wire-o e 19,99
omslag en illustraties in kleur:
Frann Preston-Gannon

Ik wou dat ik een vogel was

geb. met leeslint en linnen rug

isbn 978 90 216 7997 6

verschijnt: oktober

verschijnt: oktober
21

‘Ik heb in tijden niet zo’n gevat
geschreven 9+ serie gelezen.’
– boekhandelaar Kirsten König

De pers over Billy Extra Plankgas:
‘Een geweldig fantasievol avonturenverhaal. Het is
beeldend geschreven en het taalgebruik met veel
fantasiewoorden doet denken aan Roald Dahl.’
– NBD/Biblion
‘Een avontuur dat heerlijk wegleest, spannend is,
grappig, en je steekt ook nog het nodige over het
heelal op. Een aanrader voor alle jeugd vanaf 9 jaar.’
– Libris Kinderboek van de Week
‘Een boek dat boordevol avonturen en fantasie
staat. Het is een verhaal dat, door alle gebeurtenissen, leest als een trein. [...] De tekeningen van Kees
de Boer zijn prachtig.’ – In de boekenkast (blog)
‘Een heerlijk, spannend en uitdagend kinderboek
dat jonge lezers aan het denken zet op een nieuwe
manier.’ – chicklit.nl
‘Elke insteek in het boek is een schot in de roos. Van
de vlot opgebouwde verhaallijn, over het uiterst
creatieve woordgebruik van zijn personages, tot de
sporadisch welgeplaatste tekeningen, alles werkt.
[...] Ik daag je uit om een sterker debuut te vinden.
Een perfecte score zonder enige twijfel.’
– Lookie Books, 5 sterren
‘Yorick Goldewijk creëert rondom zijn hoofdpersonages “Aardling” Dexter en de uit de ruimte neergestorte Wimm opnieuw een übergeestig, origineel
universum. Tegelijkertijd is dit verhaal écht een
nieuw avontuur, een tandje spannender… Ik heb in
tijden niet zo’n gevat geschreven 9+ serie gelezen
van Nederlandse bodem.’
– boekhandelaar Kirsten König over het
nieuwe manuscript

22

Het buitenaardse avontuur gaat verder!
Yorick Goldewijk & Kees de Boer

Billy Extra Plankgas: Door
de bodem van het heelal
Dexters ouders staan van de ene op de andere dag stil
en bewegen niet meer: ze lijken versteend en bevroren
in de tijd. Al snel ontdekken Dexter en zijn zusje dat de
oplossing van dit raadsel in de ruimte moet worden gezocht.
In het opgeknapte ruimteschip Billy Extra Plankgas
gaan ze met hulp van Edison Einstein op zoek naar de
oorzaak van dit vreemde fenomeen. Terwijl de Melkweg
steeds verder vastvriest in de tijd, belanden ze in een
avontuur dat leidt naar een van de grootste geheimen
van het heelal.
Bizarre planeten en chagrijnige aliens, beeldschone
ruimteheksen en schietgrage tijdpiraten, het komt allemaal voorbij in deze letterlijke race tegen de klok!

EERDER

isbn 978 90 216 7964 8 |

e 14,99

VERSCHEEN

•

Boekhandelstournee

•

Billy Extra Plankgas op tiplijst
Kinderjury

•

Ons Kinderpanel blogt over
dit boek

•

Social media-campagne met
het Kinderpanel

Yorick Goldewijk

nur 282

Billy Extra Plankgas: Door de
bodem van het heelal

isbn 978 90 216 8060 6

fictie vanaf 9 jaar
14 x 21,5 cm, 272 blz.
geb. e 16,99
omslag en illustraties:
Kees de Boer

verschijnt: oktober
23

Eén boom, twee tieners
De Boom In Het Midden Van Het Heelal
‘Een boom?’ Ik kijk Leila verbaasd aan.
Ze knikt. ‘Een witkaree. Wetenschappelijke naam: Rhus pendulina.’
‘O, leuk je te leren kennen, boom,’ zeg ik.
De boom staat stil en een beetje treurig in de vroege ochtendhitte.
Ik strijk met mijn hand over zijn ruwe stam. ‘Is het een bedreigde soort of zo?’
‘Niet echt,’ antwoordt Leila zonder zich naar me om te draaien. Ze kijkt omhoog alsof ze wil controleren of alle blaadjes nog op hun plaats zitten. ‘Veel
mensen in Zuid-Afrika planten witkarees in hun tuin. Ze hebben niet veel water
nodig en groeien snel.’ Ze klinkt als een presentator in een televisieprogramma.
Ik frons mijn voorhoofd. ‘Waarom heb je dan een petitie opgesteld om deze
boom te redden?’
Leila kijkt me lang aan, alsof ze probeert te besluiten wat ze van me vindt. Ik
vraag me af wat ze ziet.
Ik heb geen blonde haren, blauwe ogen, getrainde spieren en door de zon gebruinde huid zoals mijn oudste broer. En ik heb ook geen wipneus met sproeten
en geen snoezig gezichtje zoals mijn kleine broertje. Niet dat ik zijn gezicht
snoezig vind, maar oude dames schijnen dat wel te vinden – vlak voordat Adriaan ze met een of andere truc overhaalt om hem hun geld te geven.
Mijn haar is bruin en een beetje te lang, en staat altijd warrig overeind. Mijn
ogen zijn groen. Als ik samen ben met mijn broers, ben ik de laatste die mensen
opmerken. Marnus-in-het-midden, dat ben ik. Soms heb ik het gevoel dat ik onzichtbaar ben.
Leila blaast langzaam haar adem uit terwijl ze me strak blijft aankijken. ‘Dit is
niet zomaar een boom,’ zegt ze. ‘Dit is De Boom In Het Midden Van Het Heelal.’
Ik kan de hoofdletters horen.

Jaco Jacobs (1980) hield als kind al van schrijven. Tijdens zijn middelbare schooltijd
won hij enkele schrijfwedstrijden en verkocht hij korte verhalen aan tijdschriften. Ook
schreef hij zijn eerste boek, dat uiteindelijk op zijn 21e werd uitgegeven.
Ondertussen zijn er meer dan 170 boeken van hem gepubliceerd, van prentenboek tot
Young Adult. Jaco heeft bijna alle belangrijke prijzen voor jeugdboeken in het Afrikaans
gewonnen en twee van zijn boeken zijn verfilmd.
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en een levensveranderende keuze
Hartverwarmend en humoristisch
verhaal over een jongen die onverwachts
de held van de buurt wordt.
Jaco Jacobs

Een mooie dag om in
een boom te klimmen
Marnus voelt zich onzichtbaar tussen zijn knappe oudere broer, die meisjes zoenlessen geeft in de achtertuin
en zijn kleine broertje, dat er schattig uitziet maar een
zakelijk genie is. Als er op een dag een meisje voor de
deur staat met een petitie om een boom te redden, vindt
Marnus dat eigenlijk maar vreemd. Maar als Leila de
boom in klimt om de kap tegen te houden maakt hij een
bijzondere keuze. Hij gaat bij haar in de boom zitten.
Hoe meer mensen van hun protest horen, hoe zichtbaarder Marnus wordt…

•

Genomineerd voor Carnegie-medal

•

Een van de bekendste Zuid-Afrikaanse
kinderboekenauteurs

•

Ook vertaald naar het Engels en Italiaans

•

Speelt in op een actueel thema

Jaco Jacobs
Een mooie dag om in een
boom te klimmen

vertaling: Tjalling Bos
nur 283
isbn 978 90 216 8064 4

fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 128 blz.
geb. e 14,99
omslagbeeld: Jim Tierney

verschijnt: december
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2020: start Astrid Lindgren Bibliotheek

S

ommige boeken zijn onbetwiste klassiekers, die je het liefst in de
allermooiste uitvoering in je kast wilt hebben staan. Om met plezier
in te lezen en om als dierbaar bezit te koesteren. De bekendste werken van
Astrid Lindgren horen wat ons betreft zeker bij deze categorie.
Uitgeverij Ploegsma is al bijna zeventig jaar de trotse uitgever van Lindgrens werk, algemeen gezien als een van de bekendste kinderboekenschrijvers ter wereld. In een jaar waarin haar boeken opnieuw in de aandacht
staan door de 75e verjaardag van Pippi Langkous, kondigen we de Astrid
Lindgren Bibliotheek aan. Een serie van haar beste boeken in een prachtige luxe uitgave, met linnen rug en leeslint.
De eerste titel in deze uitvoering was Pippi Langkous, verschenen in het
voorjaar van 2020. De eerstvolgende in de serie zal De gebroeders Leeuwenhart
zijn, het onvergetelijke verhaal over de broers Jonatan en Kruimel. In 2021
volgt in elk geval ook Ronja de Roversdochter en mogelijk nog een vierde titel.
De Astrid Lindgren Bibliotheek is voor zowel de boekhandel als voor elke
liefhebber van goede kinderboeken een sieraad om in handen te hebben.
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Sprookjesachtige klassieker in luxe editie

Spannend, magisch en troostrijk boek
over goed en kwaad, en vooral over
broederliefde.
Astrid Lindgren & Ilon Wikland

De gebroeders
Leeuwenhart
Dit onvergetelijke verhaal over de broers Jonatan en
Kruimel, die het opnemen tegen de wrede heerser
Tengil, blijft lezersharten veroveren. Niet zo vreemd,
want het is een schitterende vertelling over goed en
kwaad, en over moed en verraad. Maar bovenal gaat dit
verhaal over broederliefde. Niet voor niets is De gebroeders Leeuwenhart al generaties lang het lievelingsboek
van velen!

EERDER

•

Bekroond met een Zilveren Griffel

•

Nieuwe titel in Astrid Lindgren Bibliotheek: met leeslint
en linnen rug

•

Poster voor boekhandel (mail naar promotie@wpgmedia.nl)

•

Poster naar 8.000 scholen

•

Poster naar alle bibliotheken

•

Advertenties

•

Social media campagne

•

Online Feestdagencampagne

isbn 978 90 216 8023 1 |

e 27,99

VERSCHEEN

Astrid Lindgren

vertaling: Rita TörnqvistVerschuur

De gebroeders Leeuwenhart

nur 283

fictie vanaf 10 jaar

isbn 978 90 216 8100 9

32e druk

15,5 x 21,3 cm, 216 blz.
geb. met leeslint e 19,99
omslag en illustraties:
Ilon Wikland

verschijnt: november
27

Een heerlijk avontuur voor veellezers!
Jane Kerr

De olifantendief
Schotland, 1872. Als de jonge zakkenroller Danny tijdens
een veiling per ongeluk meebiedt op een olifant, is dat het
begin van een onvergetelijke reis. Een dierentuineigenaar
koopt de olifant en redt Danny van de gevangenis door te
zeggen dat hij geen dief is, maar een rijke Indiase prins,
die is meegekomen om de olifant te begeleiden…
Danny wordt omgetoverd tot een prins en krijgt de opdracht om op de rug van de olifant naar Engeland te reizen, als publiciteitsstunt voor de nieuwe dierentuin. Het
hele land loopt uit, zelfs de koningin, om dit bijzondere
spektakel te zien. Intussen wil een andere dierentuinbaas
de reis saboteren, waarmee hij niet alleen de olifant, maar
ook Danny in groot gevaar brengt.
Een spannend avontuur vol diefstal, geheimen en dreigend gevaar.

‘It’s told beautifully with a deeply moving finale.’
–The Times

•

Van de Britse succesuitgeverij
Chicken House

•

Toegankelijk verhaal met veel actie

•

Twee onvergetelijke hoofd
personen: Danny én zijn olifant

•

Gebaseerd op een waargebeurd
verhaal

Jane Kerr

nur 283

De olifantendief

isbn 978 90 216 8099 6

fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 420 blz.

‘A rollicking, charming historical thriller.’
– Kirkus Reviews

geb. e 19,99
omslag: Ji-Hyuk Kim
vertaling: Ingrid Buthod

verschijnt: januari

‘The Elephant Thief is non-stop action.’ – BookTrust
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‘This story is a classic in the making.’
– The Times

Maak kennis met de leuke kinderrecepten van ‘Koken met Karin’.
Karin Luiten

Bakken, Pizza en Pasta
en Vegetarisch
Voor wie Het grote kinderkookboek van Karin Luiten
nog niet kent, zijn er nu drie losse, vrolijke boekjes om
te ontdekken hoe leuk het is om zelf te koken!
Kinderen leren samen met (groot)ouders hoe fijn het
is om zelfstandig in de keuken aan de slag te kunnen.
En natuurlijk het liefst zónder pakjes en zakjes.
De thema’s sluiten aan bij de interesse van kinderen
én bij de behoefte aan goede alternatieven voor vlees.

Karin Luiten Kinderkookschort
De échte junior-chef heeft natuurlijk een
vrolijk schort nodig!
Uitgevoerd in mooi katoen, in een universele
kindermaat.
Voor kinderen van 7-12 jaar.

Karin Luiten

Kinderkookschort

•

Kennismakingsboeken voor een cadeauprijs

Bakken zoet & hartig

Vegetarisch

Bakken, Pizza en Pasta en
Vegetarisch

978 90 216 8107 8

978 90 216 8109 2

geb. e 8,99

Pizza en Pasta

Kinderkookschort

omslag en illustraties in kleur:
Karin Luiten

978 90 216 8108 5

978 90 216 8111 5 | e 12,99

20 x 20 cm, 48 blz.

verschijnt: november
30

isbn 978 90 216 7986 0 |

non-fictie vanaf 9 jaar

nur 216

EERDER

VERSCHEEN
e 21,99

Karin Luiten

Karin Luiten Kookpakket
Bestel nu een prachtig Karin Luiten-pakket en ontvang een gratis
schort! Te gebruiken in een etalage of gewoon in de verkoop.

2x
2x

Karin Luiten

+

2x

4x

2x

Kinderkookschort

= Gratis schort!
Pakket

e 137,88

•

Bekende kookboekenschrijfster

•

Wekelijks in Trouw

•

Twitter 15.000 volgers

•

Facebook 22.000 volgers

•

Instagram 6.500 volgers

2 x Het grote kinderkookboek
2 x Bakken zoet & hartig
2 x Pizza en Pasta
2 x Vegetarisch
4 x schort + 1 gratis schort
978 90 216 8110 8

‘Niet weg te leggen’ – Pjotr van Lenteren, De Volkskrant

Heruitgave van deze klassieker, met de
originele illustraties van Carl Hollander.
Leonie Kooiker

Het malle ding van
bobbistiek
Bobbie is uitvinder. Als hij probeert om verdwijnpasta uit
te vinden, wordt het wat anders: bobbistiek, een soort
klei. Het is kneedbaar, licht van gewicht en heel sterk.
Samen met zijn broer Albert maakt hij er een eivormig
vliegtuigje van, en dat is het begin van een prachtig
avontuur. Ze ontmoeten een wonderlijk mannetje in de
bossen, zakenmannen willen de bobbistiek namaken en
intussen moeten ze oppassen dat ze niet neerstorten
met hun vliegtuig...
Op 16 april 2020 overleed Leonie Kooiker, die met haar
debuut Het malle ding van bobbistiek in 1971 een Gouden Griffel won. Als eerbetoon brengen we het opnieuw
uit, én omdat dit boek – net als veel andere van de mooiste kinderboeken – over het heerlijke buitenspelen gaat.
Een tijdloos verhaal om een nieuwe generatie lezers mee
op avontuur te nemen!

•

Bekroond met een Gouden Griffel

•

Met een voorwoord van Pjotr van Lenteren

Leonie Kooiker

nur 282

Het malle ding van bobbistiek

isbn 978 90 216 8112 2

fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 160 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Carl Hollander
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verschijnt: december

9 tot 12 jaar

6 tot 9 jaar

4 tot 6 jaar

0 tot 4 jaar

De boekentips
van de
Lees voortcampagne

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

Bestel deze boekentips van de Leescoalitie en sluit aan bij de grote Lees voort-campagne.
Alle boekentips vind je op www.leesvoort.nl/boekeenavontuur
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Verschijningslijst
Oktober
Ik wou dat ik een vogel was: cadeaupapier
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Goldewijk – Billy Extra Plankgas: Door de bodem
van het heelal
Goldewijk & Lacet – Hier zijn draken
Goodhart – Eerlijk delen
Oldenhave – Mees Kees: Op de kast restyle
November
Lindgren – Gebroeders Leeuwenhart luxe editie
Luiten – Bakken: zoet & hartig
Luiten – Pizza & Pasta
Luiten – Vegetarisch
Oldenhave – Mees Kees: De husselrace
Potter – Alle verhalen van Beatrix Potter
de Wolf – Kleintje
December
Jacobs – Een mooie dag om in een boom te klimmen
Kooiker – Het malle ding van bobbistiek
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