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Niet één, maa r twee  debuten!
Condor bestaat in 2021 drie jaar en langzaamaan worden
we ook meer opgemerkt door schrijvers van eigen bodem.
Zo zullen er in de zomeraanbieding maar liefst twee
Nederlandse debuten staan! Tim van den Berg (foto boven)
en Maarten Kuipers (foto onder) zullen in juni en september
hun debuut maken als kinderboekenauteur, met twee heel
verschillende boeken… 

Eindelijk: de sportzomer van 2021
Wat hadden we er allemaal zin in, die sportzomer van 
2020. Helaas verliep alles iets anders... Gelukkig gaat het 
EK voetbal in 2021 alsnog door, onder dezelfde naam:
EURO 2020. En verschijnt bij Condor het drietal eerder
beloofde boeken over het EK. Blader gauw door naar
pagina 14 voor meer informatie.

Nieuws

De opmars van de mier
Wat hebben Pjotr van Lenteren, mierenexpert Aniek Ivens 
en in�luencer Milan Knol met elkaar gemeen? Ze zijn alle-
maal fan van De wereldse wijsheid van de mier! Ivens noemde 
het prentenboek van Philip Bunting ‘prachtig’, Knol maak-
te er een TikTok-fi lmpje over, en Van Lenteren schreef het 
volgende: ‘Erg leuk om voor te lezen, dat heb ik met een 
info-boek eerlijk gezegd niet eerder meegemaakt.’ Een 
bijzonder grootse schare fans voor zo’n klein beestje!
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Het liefste pinguïn-prentenboek ooit
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Het liefste pinguïn-prentenboek ooit

HERE'S WHAT I PLAN TO DO: 

NOT WRITE BORING
BOOKS.

H ere's what I know: I know there are a lot — A LOT 
— of young people who hate reading. I know that 
many of these book haters are boys. I know that 

many of these book-hating boys don't actually hate books, 
they hate boredom. 

If you are reading this, and you happen to be one of 
these boys, first of all, you're reading this so my master 
plan is already working (muahahahahahaha) and second 
of all, know that I feel you. I REALLY do. Because even 
though I'm a writer, I hate reading boring books too.’

jason reynolds

‘
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Prijs €15,99 | Verschijnt april 2021
GEBONDEN | ZWART-WIT | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 208 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 10+ | ISBN 978 94 9318 930 0 | NUR 283
OORSPRONKELIJKE TITEL Look Both Ways

‘Een boek dat ons aanmoedigt om niet alleen naar links
en naar rechts te kijken, maar ook naar de stoep, naar de

lucht en in alle richtingen die er zijn. Want we willen geen
enkele pagina missen.’ – The New York Times
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Award en de Kirkus Award. In Nederland 
werd zijn YA-boek 67 seconden genomineerd 
voor het Beste Boek voor Jongeren 2019.

Met Let goed op was Reynolds een
finalist voor de National Book Award.
The New York Times, Kirkus, Time, The Today 
Show, Publishers Weekly en NPR riepen het 
uit tot het beste kinderboek van het jaar!

Iedereen heeft het te druk met andere
dingen. Met praten over snotjes, bijvoor-
beeld. Met zakgeld stelen, skateboarden en 
dapper zijn. Met ingewikkelde high fives, 
niets liever willen dan ontsnappen, grappen 
maken en troost vinden. Maar vooral met 
naar huis lopen.

Een briljant, grappig en onvergetelijk boek 
over de omwegen die we tegenkomen op weg 
naar huis en in het leven zelf.

Jason Reynolds (1983) las voor het eerst
een boek uit toen hij zeventien was. Dit 
kwam omdat hij weinig verhalen zag 
waarin hij zichzelf, een zwarte jongere, 
herkende. Met zijn gedichten en jeugd-
boeken wil hij daar verandering in
brengen. Reynolds stond boven aan de
New York Times-bestsellerlijst en won
belangrijke prijzen zoals de NAACP Image 

Dit verhaal begint net als alle goede 
verhalen: met een schoolbus die uit 
de lucht valt. Niet dat iemand dat ziet 
gebeuren, trouwens.

Let goed op
JASON REYNOLDS

* Interviews met Jason Reynolds

* Persaandacht

* Social media-campagne

* Posters voor de boekhandel via 
promotie@wpgmedia.nl

* Digitaal promotiepakket
voor uw social media en/of 
nieuwsbrief, beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

* Samenwerking met influencers

* Ketenadvertenties
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Iedereen heeft het te druk met andere
dingen. Met praten over snotjes, bijvoor
beeld. Met zakgeld stelen, skateboarden en 
dapper zijn. Met ingewikkelde high fives, 
niets liever willen dan ontsnappen, grappen 
maken en troost vinden. Maar vooral met 
naar huis lopen.

Een briljant, grappig en onvergetelijk boek 
over de omwegen die we tegenkomen op weg 
naar huis en in het leven zelf.

Jason Reynolds 
een boek uit toen hij zeventien was. Dit 
kwam omdat hij weinig verhalen zag 
waarin hij zichzelf, een zwarte jongere, 
herkende. Met zijn gedichten en jeugd
boeken wil hij daar verandering in
brengen. Reynolds stond boven aan de
New York Times
belangrijke prijzen zoals de NAACP Image 

Dit verhaal begint net als alle goede 
verhalen: met een schoolbus die uit 
de lucht valt. Niet dat iemand dat ziet 
gebeuren, trouwens.

Let goed op
JASON REYNOLDS

VERTAALD DOOR
MARIA POSTEMALet goed op VERTAALD DOOR
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Ga mee op een Egyptisch avontuur

KHA
Architetto (a volte un po’ distratto) per 
almeno tre faraoni del Nuovo Regno, Kha 
ha dormito indisturbato per oltre tremila 
anni nella sua bella tomba insieme a Merit, 
prima di venire scoperto dagli archeologi 
e portato al Museo. Qui, il direttore 
di allora ha scoperto che, dopo tre 
millenni di silenzio e immobilità, Kha aveva 
una grandissima voglia di sgranchirsi le 
gambe e raccontare barzellette che... erano 
già antiche ai tempi del faraone Djoser!

MERIT
Amatissima moglie di Kha, Merit 
ha sempre coltivato interssi che 
si addicono a una signora: le arti 
e la magia. È grazie alle sue conoscenze 
se la tomba di famiglia ha funzionato 
così bene e li ha fatti risvegliare 
nel mondo del futuro. Risoluta 
ma con un cuore d’oro, trova sempre
le parole giuste al momento giusto 
per aiutare i suoi amici.

MIU
Miu, l’adorata gatta di Kha e Merit, ha 
trovato nel Museo l’ambiente ideale dove 
nascondersi quando vuole restare un po’ 
in pace. Misteriosa come tutti i gatti, è 
bravissima a cacciarsi nei guai e a dare inizio 
alle straordinarie avventure della Banda delle 
Bende.

CODY
Il sogno di Cody è diventare un’archeologa, 
e siccome i sogni non si avverano dormendo, 
sa tutto delle antiche civiltà e non si tira 
mai indietro quando c’è da imparare 
qualcosa di nuovo o da risolvere un mistero. 
Ma il vero mistero è questo: come farà 
ad avere sempre nella sua borsetta tutto 
quello di cui i suoi amici hanno bisogno?

SCHIAPP
Se ci fosse un fan club dell’Antico Egitto, 
Schiapp ne sarebbe il fondatore e presidente! 
Dal Predinastico all’Epoca Romana, passando 
per tutti i Regni e i Periodi Intermedi, non c’è un 
momento della storia egizia che abbia segreti per 
lui. Ha solo un cruccio: per quanto si sforzi, non 
riesce proprio a scrivere i geroglifici...
Il suo eroe è l’archeologo Ernesto Schiaparelli,
al quale è ispirato il soprannome con cui ormai 
lo chiamano tutti.

LA BANDA AL COMPLETO
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DE COMPLETE BENDE

De (soms wat verstrooide) architect van minstens 
drie farao's van het Nieuwe Rijk. Kha heeft samen 
met Merit ruim drieduizend jaar ongestoord liggen 
slapen in zijn schitterende graf. Daarna werd hij 
door archeologen ontdekt en naar het
museum gebracht. De directeur van 
toen kwam erachter dat Kha, na
drieduizend jaar stilliggen, enorm veel zin had
om de benen te strekken. En moppen te
vertellen die al in de tijd van farao Djoser
belegen waren! 

Merit, de vrouw van Kha, heeft altijd 
interesses gehad die passen bij een ware 
dame: kunst en magie. Dankzij haar
kennis heeft het familiegraf zo goed
gewerkt en zijn ze in de wereld van de
toekomst ontwaakt. Merit weet goed wat 
ze wil, maar ze heeft een hart van goud. 
Ze vindt altijd op het goede moment
de juiste woorden om haar vrienden
te helpen.

Als er een fanclub van het oude Egypte zou
bestaan, dan zou Schiapp de oprichter en
voorzitter zijn! Van de Proto-dynastieke
Periode tot de Romeinse tijd, met alle Rijken 
en Tussenperiodes – hij weet alles van de hele 
geschiedenis van Egypte. Eén ding zit hem dwars: 
hoe hij ook zijn best doet, het lukt hem niet om 
hiërogliefen te schrijven... Zijn grote held is de
archeoloog Ernesto Schiaparelli. Daar heeft
Schiapp zijn bijnaam aan te danken.

Cody droomt ervan om archeologe te worden.
En aangezien dromen nooit uitkomen als je
slaapt, weet zij alles over antieke culturen. Ook
is ze er altijd als eerste bij als er iets nieuws moet 
worden geleerd of er een mysterie moet worden 
opgelost. Maar het ware mysterie is: hoe krijgt
ze het elke keer weer voor elkaar om alles in
haar tas te hebben wat haar vrienden
kunnen gebruiken?

Voor Miu, de lieve kat van Kha en Merit, is het
museum de ideale plek om zich te verstoppen als
ze een beetje rust zoekt. Net als alle katten is ze 
mysterieus. Het lukt haar steeds weer om zich in 
de nesten te werken en ervoor te zorgen dat de 
Verbandbende geweldige avonturen beleeft. 

5

Verbandbende geweldige avonturen beleeft. 

Nel cortile di questo palazzo non cresce niente, 
proprio niente: ci sono solo sabbia e pietre. Ma 
dalle sue stanze proviene un baccano infernale, 
di tante voci che gridano tutte insieme…
“Tira!”
“E passa!”
“Forza!”
“Avanti!”
“Di là!”
“Di qua!”

“Dopo a chi tocca?”
“È quasi finita? Quanto manca?”
È dalla sala più grande di questo palazzo, che 
appartiene al dio Seth, che vengono tutte que-
ste voci. La sala è piena di dèi, gli stessi che in 
questo stesso momento dovrebbero trovarsi ad 
aiutare Ra. 
Ci sono proprio tutti: è una compagnia variegata 
di uomini e donne, alcuni con la testa di qualche 
animale. Cani, sciacalli, uccelli, coccodrilli, arieti… 

“Di là!”
“Di qua!” di uomini e donne, alcuni con la testa di qualche 

animale. Cani, sciacalli, uccelli, coccodrilli, arieti… 

68

69

Op de binnenplaats van het paleis groeit niks, echt helemaal niks: er liggen alleen maar zand en stenen. Maar van binnen klinkt een hels kabaal van stemmen die door elkaar heen schreeuwen.
'Schieten!'
'Overspelen!'
'Kom op!'
'Naar voren!'
'Daarheen, die bal!'

'Wie is er hierna?'
'Is het bijna afgelopen? Hoe lang nog?'

Al die stemmen komen uit de grootste zaal van het paleis van de god Seth. De zaal zit vol met goden, dezelfde die op dit moment Ra zouden moeten helpen. 

68
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* Humor en avontuur

*  Met Egyptische
weetjes achterin

*  Voor fans van Geronimo
Stilton

Deze avontuurlijke nieuwe reeks is 
een daverend succes in Italië en staat 
op het punt om ook Nederland in te 
pakken.

Wat krijg je als je twee piepjonge archeolo-
gen, een paar Egyptische mummies en een 
gemummificeerde kat bij elkaar zet? Juist: 
de Verbandbende! Dit heldenteam ont-
rafelt mysteries, reist door tijd en ruimte 
en beleeft de gekste avonturen. 

Het eerste boek begint met een vreemde 
gebeurtenis: mummiekat Miu is verdwenen 
uit het museum. De enige aanwijzing is een 
mysterieus gloeiend gat op een van de meest 
magische plekken van het gebouw. 

Ga mee op een Egyptisch avontuur

9

De Verbandbende
IN HET LAND VAN DE NACHT

De Verbandbende besluit achter Miu aan 
te gaan en door het gat te springen. Dit is 
het begin van een avontuur vol geweldige 
goden, pratende sfinxen en gevaarlijke 
grotten. Het is aan de Verbandbende om te 
ontsnappen aan het Land van de Nacht!

ALESSANDRO
VICENZI

DE VERBANDBENDE 
IS EEN PIRAMIDE 

VAN PLEZIER!

Voor fans van Geronimo

Spannende
avonturen

Duistere
mysteries

Goddelijke grappen

Egyptische
geheimen
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Een nieuwe spin-offserie
van Dog Man!

Prijs €14,99 | Verschijnt april 2021
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Een nieuwe spin-offserie
van Dog Man!

Een nieuwe serie van Dav Pilkey,
met Dog Man-personage Kleine
Karel in de hoofdrol!

Kleine Karel geeft tekenles aan een groep 
kikkervisjes. Daarbij krijgt hij hulp van 
kikkervis Mollie en het bekende Dog 
Man-personage Flippie.

De kikkervisjes komen allemaal met hun 
eigen verhaal. En die verhalen zien er 
telkens compleet anders uit! Waar het ene 
kikkervisje klei gebruikt, gaat het andere
voor verf, gedichtjes, foto’s of animaties.

Kleine Karels
 tekenclub
DAV PILKEY

Het resultaat is een creatief, sprankelend 
en hilarisch avontuur dat kinderen in-
spireert om zelf te gaan schrijven, tekenen 
en knutselen. En Kleine Karels belangrijk-
ste les tijdens de tekenclub? Het maakt niet 
uit als je fouten maakt. Zolang je maar iets 
doet waar je blij van wordt!

Kleine Karels
VERTAALD DOOR

TJIBBE VELDKAMP

*  Samenwerking met Donald 
Duck Junior

*  Digitaal promotiepakket 
voor uw social media en/of 
nieuwsbrief, beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

*  Social media-campagne 

*  YouTube-campagne

*  Boektrailer

*  Inspiratieartikel i.s.m. Team 
Dog Man op kinderboeken.nl

*  Teken- en knutselplaten op 
kinderboeken.nl

*   Kleine Karel-staander bij 
afname van 5 exemplaren afname van 5 exemplaren 

spireert om zelf te gaan schrijven, tekenen 
en knutselen. En Kleine Karels belangrijk-
ste les tijdens de tekenclub? Het maakt niet 
uit als je fouten maakt. Zolang je maar iets 
doet waar je blij van wordt!
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De invasie begint…
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WOEKER
KENNETH OPPEL

Eerste boek in een bloedstollende 
nieuwe serie voor kinderen van
12 jaar en ouder. Voor fans van
The Hunger Games en Divergent.

Het begint met een regenbui van dagen.
En dan, uit het niets, komen er overal planten 
op. Zwarte staken die ook nog eens ontstel-
lend snel groeien. Akkers, huizen en straten 
raken overwoekerd. Al snel blijkt uit het
nieuws dat dit overal ter wereld gaande is. 
Giftige pollen worden door de lucht ver-
spreid. Gigantische bloemen slokken hele 
mensen en dieren op. 

Drie tieners met vreemde allergieën blijken 
immuun te zijn voor deze angstaanjagende 
planten. Wat is hun geheim? En kunnen zij 
de invasie stoppen voordat het weer begint
te regenen?

Kenneth Oppel schreef zijn eerste boek toen 
hij veertien was. Een kennis liet het verhaal 
aan Roald Dahl lezen, die het zo goed vond 
dat hij het doorstuurde naar zijn eigen agent. 
Niet veel later werd het gepubliceerd. Inmid-
dels heeft Oppel verschillende succesvolle 
jeugdboeken geschreven, waarmee hij o.a. de 
Young Adult Book Award won. Hij woont in 
Toronto met zijn vrouw en drie kinderen.

13

* Vertaald door Maria
Postema (Hunger Games,
Divergent, Twilight)

* Social media-campagne
op Instagram

* YouTube-campagne

* Boektrailer 

* Digitaal promotiepakket
voor uw social media en/of
nieuwsbrief,  beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

* Persaandacht

* Ketenadvertenties

* Raamsticker en posters
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl  

De invasie begint… WOEKER
KENNETH OPPEL

Eerste boek in een bloedstollende 
nieuwe serie voor kinderen van
12 jaar en ouder. Voor fans van

Young Adult Book Award won. Hij woont in 
Toronto met zijn vrouw en drie kinderen.

Kenneth Oppel
hij veertien was. Een kennis liet het verhaal 
aan Roald Dahl lezen, die het zo goed vond 
dat hij het doorstuurde naar zijn eigen agent. 
Niet veel later werd het gepubliceerd. Inmid
dels heeft Oppel verschillende succesvolle 
jeugdboeken geschreven, waarmee hij o.a. de jeugdboeken geschreven, waarmee hij o.a. de 
Young Adult Book Award won. Hij woont in 
Toronto met zijn vrouw en drie kinderen.

Hunger Games
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Nu in de herkansing:
EURO 2020 komt er
volgende zomer aan. En
dit keer zijn Nederland
en België erbij! Een deel 
van de wedstrijden wordt 
gespeeld in Nederland,
in de Johan Cruijff Arena. 
Zal Oranje net als in 1988 
kunnen  stunten met de 
Europese titel? Met deze 
drie officiële UEFA EURO 
2020-boeken kunnen
kinderen van alle 
leeftijden
helemaal op-
gaan in dit
gigantische
voetbal-
spektakel.

9 7 8 9 4 9 2 8 9 9 9 4 1

EURO 2020 Het
officiële 
EK-boek
Hét officiële EK-boek voor alle jonge 
voetbalfans.Boordevol weetjes en 
info over de opzet van het toernooi, 
het speelschema en diverse records 
uit de EK-historie. Wat zijn de
favoriete landen, hoe zien de
stadions eruit en welke spelers
zullen gaan uitblinken? Zal Oranje net als in 1988 

kunnen  stunten met de 
Europese titel? Met deze 

UEFA EURO 

zullen gaan uitblinken? 

kinderen van alle 
leeftijden
helemaal op-
gaan in dit
gigantische
voetbal-
spektakel.

Prijs €12,99  | Verschijnt april 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 21,6 x 28 cm
OMVANG 64 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 994 1 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE 

TITEL UEFA EURO 2020 Fact File
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* Online campagne

* Promotiecampagne i.s.m.
kidsclubs Eredivisie
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Prijs €6,99  | Verschijnt april 2021
PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 21,6 x 28 cm
OMVANG 32 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 5+
ISBN 978 94 9289 996 5 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE 

TITEL UEFA EURO 2020 Activity Book

9 7 8 9 4 9 2 8 9 9 9 6 5

Prijs €7,99|  Verschijnt april 2021
PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 17 x 21 cm
OMVANG 48 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+

ISBN 978 94 9289 995 8 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE 

TITEL UEFA EURO 2020 Handbook

9 7 8 9 4 9 2 8 9 9 9 5 8

Wat is er leuker dan naar een groot 
toernooi toeleven? Dit handzame 

boek voor kinderen vanaf 7 jaar laat 
lezers kennismaken met het grootste 
voetbaltoernooi in Europa. Een schat 

aan informatie en vooral ook volop 
plezier voor jonge lezers en fans. 

Korte feiten, grappige foto’s, quiz-
vragen en uitdagende puzzels.

EURO 2020 De
officiële 

EK-gids

EURO 2020 Het
officiële 
doeboek
Dit officiële doeboek is er voor de 
allerjongsten: lezers van 5 tot 7 jaar. 
Bekijk de vele mooie foto’s, los puz-
zels op en maak mooie tekeningen 
in een stadiondecor. Leer ook de 
mascotte van dit toernooi kennen: 
Skillzy. Speel spelletjes, vind je weg in 
een voetbaldoolhof met Ronaldo en 
zoek de verschillen tussen de
coole actiefoto’s!

15
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De Wauw stuiterde op de grond en veerde weer op alsof hij een rubberbal was.
‘AARGHahahaha!’ brulde Ben, zo opgelucht dat hij niet dood was dat hij tegelijk schreeuwde en lachte. Ook de Wauw stootte een diep, galmendgegrinnik uit en zijn kaarsenvlam flakkerde kalm geel. Hij veerde met zulke hoge sprongen door de lucht dat de meeuwen verschrikt opvlogen. Ben voelde zijn gezicht warm worden van een zonne-straal die door de grijswitte wolken brak.

Samen stuiterden ze het hele eiland Grutje over, langs meneer Grijpstuivers Goed Geluk-casino, langs het gesloten kermisterrein met toestellen die nooit meer werden gebruikt, langs de dierentuin met de ene, treurige giraf… zelfs helemaal naar de midgetgolfbaan waar Bens vader werkte.

Wat als je fantasievriend
opeens écht bestaat…? 

Prijs €15,99 | Verschijnt februari 2021
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm
OMVANG 256 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9318 914 0
NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Skeleton Keys: The Unimaginary Friend

De Wauw stuiterde op de grond en veerde weer op alsof hij een rubberbal was.
‘AARGHahahaha!’ brulde Ben, zo opgelucht dat hij niet dood was dat hij tegelijk schreeuwde en lachte. Ook de Wauw stootte een diep, galmendgegrinnik uit en zijn kaarsenvlam flakkerde kalm geel. Hij veerde met zulke hoge sprongen door de 

Samen stuiterden ze het hele eiland Grutje over, langs meneer Grijpstuivers Goed Geluk-casino, langs het gesloten kermisterrein met toestellen die nooit meer werden gebruikt, langs de dierentuin met de ene, treurige giraf… zelfs helemaal naar de midgetgolfbaan waar Bens vader werkte.

Ben had zich geen beter feestje kunnen indenken. 

Op een dag, dacht hij, zouden echte mensen erbij 

ook wel leuk zijn (zijn vader en moeder telden 

niet echt mee), maar voorlopig was het super 

met zijn fantasievrienden. Hij zou het niet anders

willen.
‘Het laatste stukje taart… voor wie?’ vroeg 

Bens moeder.

BW CONDOR V21.indd   14 29-10-2020   13:00



Samen stuiterden ze het hele eiland Grutje over, langs meneer Grijpstuivers Goed Geluk-casino, langs het gesloten kermisterrein met toestellen die nooit meer werden gebruikt, langs de dierentuin met de ene, treurige giraf… zelfs helemaal naar de midgetgolfbaan waar Bens vader werkte.

Bens allergrootste wens is uitgekomen: zijn 
fantasievriendje, de Wauw, is tot leven ge-
komen! De Wauw is lief, grappig en schat-
tig. Maar niet iedereen is blij met de komst 
van dit vrolijke beestje.

Meneer Sleutelbeen, de sleutelbewaarder 
van alle werelden, vertrouwt het zaakje 
niet. Hij denkt dat de Wauw gevaarlijk is 
en wil hem verbannen naar de eindeloze 
leegte van de Vergetelheid.

Ben moet alles op alles zetten om de 

Een sfeervol en sprookjesachtig 
avontuur, vol taalgrapjes en originele 
Britse humor.

Wat als je fantasievriend
opeens écht bestaat…? 

Meneer Sleutelbeen
en de wonderlijke Wauw  GUY BASS

* Fantasierijk verhaal

* Voor fans van Roald Dahl

* Schitterend vertaald door
Annelies Jorna 

17

goeiige maar vastbesloten Sleutelbeen te 
stoppen. Maar dat wordt steeds moeilijker 
als blijkt dat er nog meer ondenkbeeldige 
fantasievrienden rondlopen. En sommige 
van hen zijn wél gevaarlijk…

Voorzien van schitterende, Tim Burton-
achtige illustraties door Pete Williamson.

Schitterend vertaald door
Annelies Jorna 
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Wow... Ik wist het wel. Jij bent echt oké!
Tuurlijk. Mooi, nu kunnen we verder... 

Hou jij van in je neus peuteren? Van
hoe het voelt als een pulkje uit je neus glijdt
en aan je vinger blijft plakken? Dat is leuk,
toch? Als het harde dingetje er eindelijk uit
is en je het met je vinger kunt wegschieten? 
Fijn hè?

Net als in slobberige kleren rondlopen.
En je lekker vies maken.
En vind je ook niet dat er niks aan is om
je haren te kammen en zeep in je oog
te krijgen?
Ha, dat dacht ik al.
Serieus, je krijgt er heus niks van als je je
drie weken niet wast. Alleen groeit hier en
daar misschien wat van die harige groene

schimmel. Dat is alles.
Het stinkt niet eens zo vreselijk.

En heb je ooit wel eens gehoord
dat iemand aan boeren laten is 
overleden? Of zich heeft 
dood gesmakt? Het doet 
niet eens zeer. Integendeel. 
Het is juist gezond!

En toch zijn al die dingen 
verboden. Of onfatsoenlijk. 
Of ‘onbeleefd’.

Vind je dat ook niet raar?

Zeg, wat ben jij voor een 
boek? Wat wou je ons nou ei-
genlijk vertellen? Dat we
ons voortaan niet meer moeten 
wassen of zo? Of onze neus-
pulkjes moeten opeten?
Dat is toch smerig!

6 7

Ontdek het duisterste
geheim van de wereld

Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14,8 × 21 cm | OMVANG 160 pagina’s
FICTIE EN RAADSELS | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9318 925 6 | NUR 282
OORSPRONKELIJKE TITEL Das kleine Böse Buch 2 - Jetzt noch gefährlicher!
VERTALING Merel Leene

Hij haalde opgelucht

adem. Haha, zelfs de kleine 

schaduw die hij in eerste

instantie voor een

reuzenspin   

      had aangezien, was 

zijn oude voetbal maar.

Alleen bleef zijn stick er wel opeens aan kleven.

Verbaasd trok de jongen eraan. Maar de

stick ging niet los. Hij trok harder. Iets hield

zijn stick vast.

Precies op dat moment schoten twee

grote klauwen de kast uit. Ze grepen de stick 

en braken die in duizend stukken. De jongen had 

alleen nog het uiteinde in zijn hand. Van schrik 

stopte zijn hart bijna met kloppen, en hij

schreeuwde zo hard als hij kon. Toen draaide 

hij zich om en zette het op een lopen.

Maar het was al te laat. De enorme klauwen 

volgden hem en sleurden hem naar achteren. 

Al trappelend wist hij één been te bevrijden, 

maar toen gleed hij uit. De klauwen trokken 

hem genadeloos achteruit. Tegenstribbelen 

had geen enkele zin. Uiteindelijk klapten

de kastdeuren dicht, en de jongen

zat gevangen!

116
117
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Wow... Ik wist het wel. Jij bent echt oké!
Tuurlijk. Mooi, nu kunnen we verder... 

Hou jij van in je neus peuteren? Van
hoe het voelt als een pulkje uit je neus glijdt
en aan je vinger blijft plakken? Dat is leuk,
toch? Als het harde dingetje er eindelijk uit
is en je het met je vinger kunt wegschieten? 
Fijn hè?

Net als in slobberige kleren rondlopen.
En je lekker vies maken.
En vind je ook niet dat er niks aan is om
je haren te kammen en zeep in je oog
te krijgen?
Ha, dat dacht ik al.
Serieus, je krijgt er heus niks van als je je
drie weken niet wast. Alleen groeit hier en
daar misschien wat van die harige groene

schimmel. Dat is alles.
Het stinkt niet eens zo vreselijk.

En heb je ooit wel eens gehoord
dat iemand aan boeren laten is 
overleden? Of zich heeft 
dood gesmakt? Het doet 
niet eens zeer. Integendeel. 
Het is juist gezond!

En toch zijn al die dingen 
verboden. Of onfatsoenlijk. 
Of ‘onbeleefd’.

Vind je dat ook niet raar?

Zeg, wat ben jij voor een 
boek? Wat wou je ons nou ei-
genlijk vertellen? Dat we
ons voortaan niet meer moeten 
wassen of zo? Of onze neus-
pulkjes moeten opeten?
Dat is toch smerig!

6 7

Het kleine Slechte Boek heeft ontdekt wat 
het grootste, meest bloedstollende geheim 
van de wereld is. En hij wil het best verklap-
pen. Maar alleen als jij verder durft te lezen!

Het kleine Slechte Boek 2 lees je niet netjes op 
volgorde, maar kriskras door elkaar. Beleef 
gruwelijke vertellingen, los puzzels op en 
beantwoord vreemde vragen. Alleen zo weet 
je op welke pagina het verhaal
verdergaat.

Ontdek het duisterste
geheim van de wereld

19

OOK IN DEZE SERIE

ISBN 978 94 9318 906 5
€14,99

Het kleine
             Slechte Boek

1919

*  Nieuw deel in deze serie

*  Interactief verhaal vol
raadsels en uitdagingen

* Gigantische bestseller
in Duitsland

Het kleine Slechte Boek is terug! Wie 
durft het aan om het open te slaan?

Maar laat je daarbij niet afleiden door
Rosaliefje. Ook zij is dit boek aan het lezen. 
En ze houdt meer van roze glitters en een-
hoorns dan van griezelverhalen. Dat zou je 
nog best eens in de weg kunnen zitten…

Een grappig en origineel vervolg op de
Duitse bestseller.

MAGNUS MYST

ISBN 978 94 9318 906 5
€14,99

             Slechte Boek
Maar laat je daarbij niet afleiden door
Rosaliefje. Ook zij is dit boek aan het lezen. 
En ze houdt meer van roze glitters en een-
hoorns dan van griezelverhalen. Dat zou je 

MAGNUS MYSTMAGNUS MYST
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Dit is een hond. Hij heet Bo.

Zo begint elk boekje in deze gloednieuwe serie voor kinderen vanaf 3 jaar.
Bo is een lieve, dappere en slimme hond. Net als veel peuters heeft hij altijd 
zin om op avontuur te gaan. En hij doet dat op geheel eigenzinnige wijze!
Bo begon in Denemarken als tekenfilmserie. Inmiddels is de reeks over
deze hond populair in heel Scandinavië. Wie weet komt de tekenfilm
ook wel naar ons land…

de HONDBo
Dit is een hond. Hij heet Bo.

dedededede HOHOHOHOHOHOHOHOHONNNNNNBBBBBBBBBBBBBBooooooooooooo

* Originele nieuwe reeks
voor kleintjes

* Groot succes in Scandinavië

* Onderwijsmailing

* Knutsel- en kleurplaten
op kinderboeken.nl 

20
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19

Bo speelt
verstoppertje

PETER NORDAHL & RASMUS BREGNHØI

 Bo speelt verstoppertje met de muis.
Hij kijkt bij de kaas. Achter de regenlaarzen.

En in het muizenholletje. Maar de muis is
nergens te vinden. Daarom gaat
Bo in zijn mand liggen. Om nog

eens even goed na te denken…

Prijs €9,99 | Verschijnt maart 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 15 × 16 cm

OMVANG 32 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 3+
ISBN 978 94 9318 926 3 | NUR 270

OORSPRONKELIJKE TITEL Ib tænker sig om en ekstra gang

Bo in de dierentuin
PETER NORDAHL & RASMUS BREGNHØI

Bo gaat naar de dierentuin. Daar ziet hij een mieren-
eter. Mieren zijn maar klein en dun. De miereneter 
moet er wel héél veel eten om een volle buik te krijgen. 
Bo heeft een idee: hij gaat de mieren voeren! Maar
vindt de dierenverzorger dat wel goed…?

Prijs €9,99 | Verschijnt maart 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 15 × 16 cm
OMVANG 32 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 3+
ISBN 978 94 9318 927 0 | NUR 270
OORSPRONKELIJKE TITEL Ib fodrer myrerne

21

De eerste Bo-boekjes
verschijnen dit voorjaar!
De eerste Bo-boekjes
verschijnen dit voorjaar!

978 94 9318 926 3 | NUR 270
Ib tænker sig om en ekstra gang

21
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Dankjewel voor het eten, Juana  - 
het was heerlijk!

Graag gedaan.

Het is gewoon 
wind en mist… 
Het is gewoon 
wind en mist…OOOOOOEEEEEE

BW Spoken.indd   54
24-02-20   11:45

55

‘door de mist zien de 
spoken deze stad als een 

ideale hangplek.’ 

Iedereen naar 
binnen… schiet op…

goed zo…

Pfiew.

V R O O E M !

BAM!

BW Spoken.indd   55
24-02-20   11:45

5555

En al gauw ging een sensationel
e 

misdaadbestrijder los.

Dog Man heeft drie fantastische vrienden:

Pien 
(erg 
slim)

Zoezoe 
(erg 
dapper)

Baas 
(erg 
‘bazig’)

baas

…en één boosaardige vijand.

Karel 
(erg 
slecht)

Hoera voor Dog Man!!!

Maar Karels 
koude hart begint 
te smelten…

…door één 
klein katje.

Kleine 
Karel 
(erg 
lief)

Kleine Karel woont 
bij Dog Man…

…en hun geweldige 

robotvriendje 
A2-HD.

Meestal vormen 

ze gewoon een 

gezin…

…maar soms zijn 
ze superhelden.

D

Dog 
Man

Hoera voor Dog Man!!!

De graphic novels van Condor
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Dit krijgt kinderen 
aan het lezen!
Een tijdje terug sprak ik met een moeder over het fonds van 
Condor. Ik liet haar een van de eerdere delen van Dog Man zien. 
Ze bladerde het vluchtig door, was even stil, en zei toen: ‘Best 
leuk, hoor… maar dat is toch geen literatuur?’ Daar had ze gelijk 
in. Maar is dat erg? 

Zó leuk is lezen
Volgens een onderzoek van PISA in 2019 vindt 42% van de jongeren lezen 
tijdverspilling. Daarom is het essentieel om kinderen te laten zien hoe leuk 
lezen is. Er zijn veel jonge lezers die opzien tegen eindeloze bergen tekst. 
Een graphic novel biedt dan uitkomst… en aan de verkoopcijfers van 
Dog Man in binnen- en buitenland te zien, gebeurt dat volop.

Op het moment van schrijven staat de nieuwste Dog Man op nummer 1 
van de algemene bestsellerlijst van de VS – met een kwart miljoen verkochte 
exemplaren in de eerste weken na publicatie. Ook in Nederland gaat het 
fantastisch met de blaffende boevenvanger. De serie ontving al twee 
nominaties van de Kinderjury, en de startoplage stijgt bij elk nieuw deel. 
Kinderen die in geen jaren voor hun plezier een boek hebben opgepakt, 
kijken nu reikhalzend uit naar het volgende deel in de serie. De conclusie? 
Kinderen willen echt heel graag dit soort boeken lezen.

‘Empathisch en complex’
Maar ook inhoudelijk kunnen graphic novels je verrassen. Neem Spoken van 
Raina Telgemeier. Het verhaal draait om Kate en haar zusje Maya, dat taai- 
slijmziekte heeft. Ze zijn net verhuisd naar een mistig kustplaatsje, waar-
van men zegt dat het er spookt. Kate worstelt met haar nieuwe leven en 
de zorgen om haar zieke zusje. Zulke ingewikkelde emoties maakt auteur 
Raina Telgemeier toegankelijk met behulp van uitgetekende geluids- 
effecten, bewegingslijntjes, rode wangen en 
stoomwolkjes. Kleurgebruik en indrukwekkende 
decorstukken – van verlaten stranden tot kleur- 
rijke festivals – voegen daar een extra laag aan toe. 
Met succes, vindt ook The New York Times: ‘Een em-
pathisch en complex verhaal van een getalenteerde 
striptekenaar.’ Raina won vele prijzen en de start- 
oplage van haar boeken is in Amerika één miljoen!

Of deze boeken literair verantwoord zijn? Dat laat ik aan u. 
Maar dat ze absoluut de moeite waard zijn, dat weet ik zeker.

Anouk Abels | BUREAUREDACTEUR CONDOR  

ISBN 978 94 9318 917 1

€ 15,99

ISBN 978 94 9289 982 8
€ 15,99

ISBN 978 94 9318 901 0
€ 10,99

ISBN 978 94 9318 913 3
€ 14,99
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