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Kun jij dat, Pettson?   
978 90 02 26896 0       

€ 13,99 

Pettson gaat kamperen 
978 90 5908 168 0    

€ 14,99

Vossenjacht 
978 90 6565 144 0     

€ 14,99

Gekakel in de moestuin   
978 90 6565 378 9        

€ 14,99 

Findus gaat verhuizen
978 90 5908 452 0     

€ 14,99

Een kerstman voor Findus 
978 90 5908 857 3     

€ 17,99

Pettson viert Kerstmis
978 90 5908 167 3     

€ 14,99

IN DEZELFDE REEKS

Vandaag gaan Pettson en Findus een auto bouwen. Maar eerst moet Findus 

Pettson wakker maken. Wil jij hem helpen?

Een nieuw boek van het olijke duo opa Pettson en kat Findus. Deze keer 

een kartonboek met schuifjes en flapjes om actief aan het lezen te gaan. En 

intussen trainen kleine handjes ook hun fijne motoriek.

Vanaf 3 jaar
16 FEBRUARI 2021

Kartonboek met flapjes
10 blz.

18 x 20 cm    
€ 13,99 

NUR 272
ISBN 978 90 02 27317 9

Interactief kartonboek van Pettson en Findus

» Kartonboek met schuifjes en flapjes 
» Samen interactief lezen versterkt de band

Pettson en Findus bouwen een auto
Sven Nordqvist

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

Sven Nordqvist
De Zweed Sven Nordqvist schrijft en illustreert kinder- en 
prentenboeken. In 1983 won hij een wedstrijd voor prentenboeken. 
Maar zijn grote doorbraak kwam er twee jaar later. Toen verscheen 
Pannenkoekentaart, het eerste boek rond opa Pettson en zijn kat Findus.

Bekijk een demofilmpje 
van het boek
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Vanaf 5 jaar
16 MAART 2021

Hardcover
48 blz.

24 x 30 cm    
€ 15,99 

NUR 272, 277 
ISBN 978 90 02 27292 9        

ISBN 978-90-02-27292-9

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

Zes nieuwe voorleesverhalen  
van Panda en Eekhoorn

» Voorleesverhaaltjes voor kleuters
» Een niet voor de hand liggende vriendschap

Nadat Panda uit een boom is getuimeld, weet hij niet meer wie Eekhoorn is. Die 

herinnert Panda eraan dat hij zijn vriend is. Maar dan vraagt Panda, die duidelijk wat 

verdwaasd is door de val, wat een vriend is. Na even nadenken, komt Eekhoorn met 

het antwoord. ‘Een vriend gaat met je wandelen. Hij vertelt je al zijn geheimen. Hij 

knuffelt je als je verdrietig bent. Hij speelt leuke spelletjes met je. Hij helpt je als je in 

de knoei zit en laat je nooit in de steek. Hij brengt je vaak aan het lachen en… en… nog 

zoveel meer!’

Zes nieuwe voorleesverhaaltjes over de onverwoestbare vriendschap tussen Panda en 

Eekhoorn.

Ed Franck
Ed Franck is een veelbekroond en veelzijdig auteur, met 
meer dan 70 boeken op zijn naam. Hij schrijft voor alle 
leeftijden, van voorleesverhaaltjes over hervertellingen 
van sprookjes tot bewerkingen van klassieke teksten 
zoals de sonnetten van Shakespeare.

Thé Tjong-Khing
Thé Tjong-Khing is een Nederlands-Indonesische 
illustrator en striptekenaar. Je kent hem vast van onder 
andere Vos en Haas. Hij viel meermaals in de prijzen voor 
zijn tekenwerk.

Een vriend, wat is dat? 
Nieuwe verhalen van Panda & Eekhoorn
Ed Franck, 
met illustraties van Thé Tjong-Khing

IN DEZELFDE REEKS

Panda & Eekhoorn   
978 90 02 26871 7   

€ 15,99

Een sfeermuziekje  
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Vanaf 5 jaar
20 APRIL 2021

Prentenboek
48 blz.

28 x 28 cm 
€ 17,99 

NUR 273 
ISBN 978 90 02 27272 1        

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

Bekroond poëtisch prentenboek

» Vertaald in 13 talen
» Een poëtisch verhaal dat niemand onberoerd laat

Rivieren zijn krachtig: ze vervoeren gruis, maar ook gevoelens. Ze zijn een bron van 

leven, maar ook van conflict. Rivieren bevatten verhalen die over de aarde reizen. Hun 

stroming herinnert ons eraan - we leven allemaal stroomafwaarts, of stroomopwaarts 

van iemand en we zijn allemaal buren.

Dit prentenboek gaat over rivieren en de band die wij mensen met ze hebben. 

Een kind en haar oma zoeken een antwoord op de vraag: wat is een rivier? In hun 

denkbeeldige expeditie ontdekken ze rivieren vol levende organismen; ontmoeten 

ze pelgrims en veroveraars, magische rivierdolfijnen en vissoorten die ouder zijn dan 

dinosauriërs en nog veel meer.

Wat is een rivier? brengt geografische, historische, mythologische verwijzingen en 

persoonlijke observaties samen in een verhaal van onderlinge verbondenheid en 

verwondering.

Monika Vaicenavičienė
Monika Vaicenavičienė (wie oh wie durft die Zweedse naam 
uit te spreken) is een bekroonde illustratrice en maakster van 
prentenboeken.

Wat is een rivier? 
Monika Vaicenavičienė

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 5 jaar
25 MEI 2021
Spiraalband

96 blz.
21 x 29,7 cm     

€ 15,99
NUR 223

ISBN 978 90 02 27291 2  

Sarah Devos
Sarah Devos is de auteur van de succesvolle familieboeken 
Het bosboek (2017), Het zeeboek (2019) en Het ruimteboek (2020). 
Met haar twee dochters trekt ze zo veel mogelijk naar buiten 
– ook al wordt dat voorstel aanvankelijk meestal op protest en 
gezeur onthaald. Daarom bedacht ze enkele slimme trucs, zoals 
de kinderen in kwestie omkopen met lekkers, stapliedjes en nu 
ook dit handige boek vol plezante zoektochten (die tegelijk ook 
leerrijk zijn, maar ssst… niet zeggen of ze willen niet mee). 

8 9

Haal je speurneus boven

» Met 52 zoektochten om mee(r) buiten te komen
» Meer wandelen, minder gezeur ;-)

Ik zoek, ik zoek… Iets plakkerigs! Iets prikkelends! Iets groens! Of misschien 

wel een spoor? Een pootafdruk? Een vuurwants. Kikkerdril. Vogelpoep. Een 

braakbal? Bingo! 

Dankzij dit zoektochtenboek trek je er elke week van het jaar op uit naar het 

groen. 

-  Ga samen op kleurenexpeditie, zoek gruwelijk vieze dingen tijdens de 

jakkiedingenzoektocht of organiseer zelf een blotevoetentocht. 

-  Trek met het gezin op Zwarte Vogels Expeditie, geluidentocht, 

boomblaadjestocht, I-see-faces-tocht of op holletjestocht.

-  Wie wint de vogelbingo? 

-  Wie houdt het (niet) droog tijdens de regentocht? 

-  En vooral: wie is er stoer genoeg om een spannende expeditie in het 

donker aan te durven? 

Expeditie natuur 
52 zoektochten om mee(r) buiten te komen
Sarah Devos

ISBN 978-90-02-27291-2

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

MET MINDER 

GEZEUR 
GARANTIE!
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Hoe herken je al die zwarte vogels?
Zwarte vogels? Die lijken allemaal op elkaar! Tot… je er eens een keertje 

goed op gaat letten. Dan ontdek je dat je de meerkoet, die luid roepende 

vogel met een witte vlek op zijn kop, meestal op het water ziet. Een merel 

zie je dan weer vrolijk fluitend in de tuin of op een boomtak. Als je

’s ochtends vroeg wakker wordt met zijn opgewekte riedeltjes, dan ben 

je meteen goedgezind voor de rest van de dag! 

Een kauw roept zijn eigen naam ‘Kauw! Kauw!’. Soms klinkt dat net alsof 

hij laserstralen afschiet in de lucht. De ekster is een plantrekker: hij pakt 

wat hij kan krijgen en hij is bijna nooit bang. En dan is er nog de spreeuw. 

Die zul je van deze vijf vogels het minst gauw zien, maar als je eens een 

rinkelende telefoon of een beatboxer hoort in het bos of in je tuin of in het 

bos, ga dan snel kijken of er geen spreeuw te spotten valt. Spreeuwen zijn 

immers meesters in het nabootsen van geluiden. Googel dat maar eens. 

Indrukwekkend, vind je ook niet?

Weetje 

Spreeuwen staan erom bekend dat ze in gigantisch grote zwermen 

samen door de lucht vliegen. Maar hoe komt het nu dat ze nooit 

botsen? Onderzoek wees uit dat één spreeuw telkens alleen maar 

de bewegingen van zijn zeven naaste buren volgt. Zo komt het dat 

er nooit een spreeuwenkettingbotsing voorvalt.
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Vanaf 6 jaar
18 MEI 2021

Hardcover 
18 blz.

25,7 x 33,8 cm      
€ 20 

NUR 223
ISBN 978 90 02 27284 4

ISBN 978-90-02-27284-4

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

Leer alles over dieren in 
dit coole pop-upboek

» Meer dan 50 flapjes, pop-ups en bewegende elementen!
» Uitleg over dieren op kindermaat

Dieren zijn geweldig! En ze zijn net als mensen volgens sommige 

kranten. Dat dat geen fabeltje is, kunnen we vaststellen in dit boek. 

Dieren leven net als mensen, ze ademen, ze worden geboren, groeien, 

planten zich voort en bewegen. Maar ze zien, horen, ruiken, voelen 

en eten op duizend-en-een manieren, soms heel anders dan wij. Ze 

kunnen vliegen, onder water ademen, even goed in het donker zien als 

op klaarlichte dag! Ontdek al hun ongelooflijke eigenschappen in dit 

interactief pop-upboek.

Het grote boek over dieren
Anne-Sophie Baumann, 
met illustraties van Eléonore Della Malva

Bekijk een demofilmpje
van het boek 
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Leer spelenderwijs meer onthouden

» Inclusief 10 wetenschappelijk bewezen 
onthoudtechnieken door DR Tracy Packiam Alloway

» Verbeter het geheugen van je kind op een speelse 
manier 

Vanaf 5 jaar
16 MEI 2021

Hardcover
48 blz.

21,6 x 27,9 cm 
€ 14,99

NUR 273, 274
ISBN 978 90 02 27296 7      

ISBN 978-90-02-27296-7

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

Ga samen met Oscar op reis door de jungle, grotten en woestijnen. Maar oh ow, 

Oscar verliest allerlei spullen door valpartijen en niet zo lieve dieren. Weet jij 

nog wat hij allemaal bij zich had?

Elk avontuur bestaat uit twee delen. In het eerste deel toont Oscar de 

ontdekker welke 10 spullen hij meeneemt op zijn tocht. Je krijgt er ook een tip 

bij om ze beter te onthouden. In het tweede deel blijkt hij een paar items kwijt 

te zijn. Aan jou om te raden wat er mist. De uitdagingen worden moeilijker 

naarmate het boek vordert.

Een grappig boek boordevol geheugentrucjes. Kinderen die dit boek lazen 

vertrekken wellicht nooit nog zonder turnzak naar school.

Ik ga op reis en ik neem mee...
Catherine Veitch,  
met illustraties van Duncan Beedie

Catherine Veitch 
Als Catherine Veitch niet aan  het wandelen is 
met haar hondje Arthur, schrijft ze kinder- en 
schoolboeken of maakt ze puzzels en doeboeken. 
En dat schrijven doet ze al twintig jaar.

Duncan Beedie 
Duncan Beedie heeft ook een hond, Ivor. Duncan 
blijkt ook zot te zijn van robots en kan bijna elk 
militair vliegtuig herkennen. Maar naast al deze 
gekke weetjes is het vooral belangrijk om te 
weten dat hij kinderboeken illustreert.

Bekijk een 
demofilmpje 
van het boek 
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» Humoristisch 
» over echte vriendschap
» over iemand dierbaar verliezen

Pinguïnpost
Karla Stoefs, 
met illustraties van Harmen van Straaten 

Tuurs papa werkt in het onderzoekscentrum van de dierentuin. Belangrijk 

onderzoek, waardoor hij weinig tijd heeft voor Tuur. Wat niet erg is, want 

Tuur heeft er een goede vriend: Rob, de poepschepper van dienst. 

De dierentuin kampt met geldzorgen. De zorgen zijn zo groot dat de 

directeur erover denkt om de weinig populaire kameel aan de leeuw als 

middagmaal te serveren. Maar de dierentuin heeft een publiekstrekker, 

een speciale attractie … Tuur bedenkt een plan om de kameel uit de muil 

van de leeuw te redden.  

 
Vanaf 8 jaar

30 MAART 2021
Hardcover met 

zwart-wit illustraties
96 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99

NUR 283
ISBN 978 90 02 27293 6

ISBN 978-90-02-27293-6

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

absurde humor, gevoelige snaren en 
ook wat hoop voor de toekomst

Sfeermuziekje

Karla Stoefs
Karla Stoefs bracht haar kindertijd al dromend 
door in een groot gezin. Toch ging ze toegepaste 
economie studeren en belandde ze in de IT-
wereld. Om af en toe uit die binaire wereld te 
ontsnappen, begint ze al tijdens haar studies met 
schrijven. Nu tovert ze kinder- en jeugdboeken 
uit haar toetsenbord, maar ook toneelstukken en 
kortverhalen. 
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VANAF 8 JAAR
13 APRIL 2021

Hardcover
112 blz.

14 x 21,5 cm   
€ 15,99 

NUR 283 
ISBN 978 90 02 27030 7

ISBN 978-90-02-27030-7

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

Alleen geschikt voor kleine leugenaars 

» Vierde titel in de topreeks (en dat is niet gelogen)
» Meer verhalen op www.littleliarsclub.com
» Nu ook te vinden op Tik Tok (2500 volgers, 
 een miljoen views en 50.000 likes)

Ides heeft ontdekt dat opa zijn auto aan een van zijn kleinkinderen wil 

schenken, aan Alice of aan hem. Ides is vast van plan om opa’s favoriete 

kleinkind te worden. Omwille van die auto? Absoluut, want voor de rest vindt hij 

dat opa tegenwoordig heel veel zeurt.

Hij stemt toe om mee met opa op reis te gaan, want dat is wat favoriete 

kleinkinderen doen. Maar dan blijkt de cruise bomvol heel oude mensen te 

zitten, en die willen allemaal iets van hem. Een voetenmassage, mee bingo 

spelen, gaan waterturnen. En wanneer hij ook nog iemands achterste moet 

schoonmaken, weet Ides plots niet meer zeker of hij die auto wel zo graag wil.

Jonas Boets
Jonas Boets liegt de bokes uit je brooddoos en 
het vieruurtje uit je boekentas. Om daarmee weg 
te komen, doet hij beroep op de Little Liars Club. 
Benieuwd? Dringend lid worden! Dat hij de zoon is 
van Roger Van Asten en daarmee de fictieve broer van 
Katrijn en Pieter uit Spring is dan weer niet gelogen.

Little Liars Club
De verschrikkelijke oudjescruise
Jonas Boets, 
met illustraties van Eric Bouwens

De meest vieze wedstrijd 
ter wereld   

978 90 5908 972 3  

IN DEZELFDE REEKS

Bekijk 
een promofilmpje

Een nacht in Bazaar 
Bizaar 

978 90 02 26823 6    
€ 15,99

De Friekshow 
978 90 02 27034 5     

€ 15,99

   Nu te koop aan 

€ 10 
   i.p.v. € 15,99
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» Hoe goed ken jij je vrienden echt?
» Over vriendschap: echte en onechte

Zoeken naar Esther B. en 
het voorval met Benito
Do Van Ranst

‘Zeg jij eens wat’, had onze nieuwe meester Simon gezegd.

Hij wilde dat ik hardop voorlas: ‘Stip wil vrachtwagenchauffeur worden’, las ik. ‘Zijn 

hond heet Bruno. Hij woont in de Kersenstraat, nummer elf of dertien, daar ben ik niet 

zeker van.’ 

Ik zei niks over zijn moeder die dood was, want dat was iets wat iedereen wist. Ik had 

wel opgeschreven dat hij verliefd is op Juliet, maar dat had ik niet durven voorlezen. Ik 

had het beter wel gedaan, nu ik er zo over nadenk.

‘Ik dacht dat jullie de beste vrienden waren’, zei meester Simon.

‘Dat zijn we ook’, zei ik.

‘Maar je weet niets meer van hem dan dat: chauffeur, Kersenstraat, hond?’

Ik keek naar mijn blad. Er stond inderdaad niets anders dan dat en het leek me nog 

steeds het veiligst om niets over Juliet te zeggen. ‘Hij is groot voor zijn leeftijd’, 

probeerde ik nog.

Meester Simon zei: ‘Ja, dat zie ik zo ook wel.’ En hij knipoogde naar Stip, alsof ze 

samenspanden. En toen mocht Stip lezen en hij las dat ik boeken lees en me ervoor 

schaam, maar ik ben er zeker van dat hij dat gewoon ter plekke zat te verzinnen en dat 

kon om twee redenen: 1) om het beter te doen dan ik. Of 2) om aan te tonen dat we wel 

beste vrienden zijn. 

Ik had ineens een beetje een hekel aan heel die meester Simon.

 

Voor Deef en zijn vrienden is de eerste schooldag anders dan alle andere. Het 

heeft te maken met de directeur die zijn laatste jaar in gaat, 

de gloednieuwe leraar, hatelijke Harper en Leander 

Bloedworst. Gelukkig zijn er nog steeds zijn beste vrienden, 

Stip, Lex en Juliet.

Dan is er ook nog het rare project rond het zoeken naar 

Esther Beukenhout en het voorval met Benito.

En het schooljaar is dan nog maar pas begonnen…

Do Van Ranst
Do Van Ranst is een gerenommeerde kinder- en jeugdboeken-
schrijver. Daarnaast is hij veel met theater bezig. En met zijn 
kinderen, want hij heeft er vijf.

 
Vanaf 11 jaar

16 MAART 2021
Hardcover

144 blz.
14 x 21,5 cm 

€ 15,99
NUR 284

ISBN 978 90 02 27294 3

ISBN 978-90-02-27294-3

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

Wat als je schooljaar begint met de afwezigheid 
van een wel heel bijzondere leerling…

Laat je niet hangen, Samuel 
978 90 5908 760 6      

€ 15,99

Weer helemaal Samuel! 
978 90 5908 833 7      

€ 15,99

Hobbydag 
978 90 02 26899 1      

€ 15,99

MEER VAN DO VAN RANST 
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Vanaf 8 jaar

27 APRIL 2021
Hardcover
ca. 96 blz.

19 x 29,7 cm 
€ 14,99

NUR 277
ISBN 978 90 02 27295 0

ISBN 978-90-02-27295-0

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

Een mix van Antwerpse en 
aangespoelde verhalen

24 25

Kameleonie
Dimitri Leue, 
met illustraties van Alain Verster

Hebzuchtige reuzen, woelige liefdesavonturen, demonen en Oosterse 

grapjes… Als je denkt dat je dat niet in een museum kan vinden, dan ben je 

mis. Voor de 10de verjaardag pakt het MAS uit met spannende en ontroerende 

verhalen uit Antwerpen. Samen met schrijver en theatermaker Dimitri Leue 

voert het museum de collectiestukken op in een meeslepend luisterspel.

In 2021 viert het museum haar collectie met een kleurrijke, aparte expo. Je 

duikt in mythes, legendes en wereldse verhalen met een auditieve belevenis 

die je anders doet kijken naar de objecten. Iconische personages zoals Brabo, 

Hodja, Lange Wapper, de zwanenridder of Chamunda, … spelen de hoofdrol in 

ontroerende en ook grappige teksten van Dimitri Leue. De vertellingen nemen 

je mee langs een fantasierijke en theatrale scenografie. 

En omdat we je nog lang willen laten nagenieten van al die prachtige verhalen, 

goten we ze ook in boekvorm. Zo kan je ze thuis herlezen en beluisteren.

» Boek bij de expo Stadsverhalen in het MAS 
(vanaf 21/5)

» Een mix van Antwerpse en aangespoelde 
verhalen

»  Met audioverhaal ingesproken door 
 Tine EmbrechtsQuinnie & Quinn  

978 90 02 27230 1        
€ 15,99

MEER VAN DIMITRI LEUE 

Sfeermuziekje

Dimitri Leue
Dimitri Leue werkt als acteur en regisseur voor 
tv, radio en theater en is auteur van verschillende 
theaterteksten en kinderboeken. Op het 
podium was hij te zien in voorstellingen van de 
Kakkewieten, HETPALEIS, BRONKS, Rataplan vzw 
en deSingel. Ook voor een marathonvoorstelling 
van Maura draaide hij zijn hand niet om in tijden 
van corona. Op televisie speelde hij mee in onder 
meer Vaneigens, Het Peulengaleis en Teamspirit.  

Alain Verster
Alain Verster werkt als leerkracht Plastische 
Opvoeding en illustreert daarnaast kinderboeken. 
Hij studeerde Grafisch ontwerp aan het KASK in 
Gent. Daar ontmoette hij Carll Cneut van wie hij 
de kneepjes van het vak leerde.



26 27

Veldslag om een hart  
978 90 5908 522 0      

€ 22,50

De val van de goden  
978 90 5908 808 5      

€ 25

Verre vrienden 
(+ gratis CD) 

978 90 5908 500 8   
€ 19,95

MEER VAN MICHAEL DE COCK 

TO
PP
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Vanaf 10 jaar 

30 MEI 2021
Hardcover
ca. 96 blz.

19,5 x 25 cm 
€ 24,99

NUR 277
ISBN 978 90 02 27318 6

Meesterverteller Michael De Cock 
opnieuw aan het woord

26 27

Het laatste meesterwerk van Kwashin Koji 
en andere verhalen
Michael De Cock, 
met illustraties van Fatinha Ramos

Sommige verhalen bestaan al eeuwenlang. Ze werden beleefd en verzonnen, 

verteld en naverteld in een andere tijd, of in verre landen. Maar verdwijnen doen 

ze niet. Ze reizen door ruimte en tijd en blijven mensen van alle landen, standen en 

tijden boeien. Weet je waarom? Net omdat het verhalen van en over mensen zijn. 

Net omdat wij ook mensen zijn. Mensen met dromen en verlangens, passies als 

angsten. De wereld verandert dan wel, die dingen blijven altijd hetzelfde.

Op uitnodiging van Fatinha Ramos verzamelt Michael De Cock een aantal verhalen 

die van heinde en verre komen aangewaaid. Het zijn grappige, ontroerende, 

menselijke, en ietwat bevreemdende verhalen die jong en oud weten te bekoren. 

Fatinha Ramos maakt er in haar geheel eigen en universele stijl en met haar 

grenzeloze verbeelding nieuwe beelden bij.

» Hervertelling van eeuwenoude verhalen

Michael De Cock
Michael De Cock is artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
(KVS) in Brussel. Maar daarnaast schrijft, vertaalt, bewerkt, regisseert en 
acteert hij.  Er staan al meer dan twintig titels op zijn naam en in 2015 won 
hij de Boekenleeuw met Veldslag om een hart. 

Fatinha Ramos 
Fatinha Ramos is een Antwerpse illustratrice met Portugese roots. Ze is een 
grote madam. Misschien niet letterlijk, maar haar tekentalent is dat zeker 
wel. Haar illustraties zijn wereldwijd bekend. Ze is altijd goedlachs en haar 
tekeningen komen vanuit haar grote hart.

Ik ben heel veel liefde 
978 90 5908 823 8      

€ 16,99

De vogel in mijn haar 
978 90 5908 822 1       

€ 17,99

Brown girl magic
978 90 5908 937 2       

€ 15,99

MEER VAN FATINHA RAMOS  

2DE

DRUK
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Vanaf 15 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Paperback
144 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99

NUR 285
ISBN 978 90 02 27061 1

Over een maatschappij die zorgrobots verkiest 
boven mensen

Het sleutelbeengebaar
Hilde Van Cauteren

Hilde Van Cauteren
Hilde Van Cauteren is dichter, jeugdauteur en 
schrijfdocent. Ze geeft ook lezingen op scholen 
en dat doet ze met een koffer vol inspiratie. 

» Een verhaal over wie weet wel 
 de nabije toekomst
» Over robots, mensen en hun vriendschap

Ergens in de buurt in de nabije toekomst: de jonge Botan Ran wordt vanwege 

zijn afkomst het land uitgezet. Hij ontsnapt aan een transport dat naar een 

zekere dood leidt en keert terug als zorgrobot, met een uiterlijk dat gebaseerd 

is op het zijne. De rol van robot is niet gemakkelijk, maar het is Botans enige 

kans op overleven. Hij moet zorgen voor Yuki, een zwaar gehandicapt meisje. 

Zij is de dochter van de beroemde Nona Satou, de presentatrice van de Life 

& Wondershow. Er ontwikkelt zich een vriendschap tussen Botan, Yuki en een 

echte robot. Maar dan dreigt ook Yuki haar rechten kwijt te raken.

Begin 2018 las Hilde in de krant het artikel ‘Liever een robot dan een migrant’ 

van journalist Filip Huysegems, die zich verdiepte in Japan en de fascinerende 

wereld van robots. Bij het artikel hoorden foto’s van zeer menselijk uitziende 

robots, die bijvoorbeeld de balie van een hotel ‘bemannen’. Japan heeft een 

laag geboortecijfer en dus te weinig handen om te helpen, maar toch zet men er 

liever in op robotica dan migranten binnen te laten.

De titel ging Hilde door het hart. “Het idee dat iemand liever verzorgd zou 

worden door een machine dan door een mens, vond ik verbijsterend”, aldus 

Hilde. En dat vormde het idee voor Het sleutelbeengebaar, een boek dat zich 

afspeelt in een verzonnen, niet al te verre toekomst.

De nachtspelers 
978 90 5908 696 8

€ 19,99

MEER VAN HILDE VAN CAUTEREN

Bekijk 
de boektrailer 
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Dit boek is de opvolger van het super-

succesvolle Hey baby – van nul tot één 

jaar. Deze keer serveren de auteurs 

veertig dertig-seconden-spelletjes 

voor jou en je peuter. Om even con-

tact te leggen tijdens een drukke dag, 

een momentje jij-en-ik in te lassen. 

Blaas je kind na zijn bad droog met 

een blaasmassage, laat hem als een 

acrobaat van je schouders tuimelen of 

zwier hem schaterend door de lucht. 

Blader door de korte spelideetjes 

en geef ze een plekje in jullie vaste 

routine. 

MEER VAN JANIK COAT

Hey Baby, kijk! 
978 90 02 27244 8   

€ 12,99

IN DEZELFDE REEKS

Hey baby: van nul tot één jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte, 
met illustraties van Eva Mouton

Er wordt veel over gefluisterd. 

Over beloofd. Over gewaarschuwd. 

Maar slechts één ding is zeker: 

het eerste jaar met je baby wordt 

uniek. Deze kunstige kalender biedt 

elke week een nieuw spelletje om 

je kersverse baby beter te leren 

kennen. Om samen een band op te 

bouwen. Zonder bakken materiaal. 

Gewoon vel op vel. Oog in oog. En 

met zin voor humor. Hang hem in 

de babykamer, neem hem mee op 

vakantie. Geef hem mee met de 

babysit. Prikkel je baby’s zintuigen 

en lijfje. En leer in alle chaos nog 

meer van elkaar genieten. 

 
Vanaf 0 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kalender met spiraalband
56 blz.
21,5 x 31 cm    
€ 19,99 
NUR 271 
ISBN 978 90 5908 838 2        

zesde druk

ISBN 978-90-5908-838-2

9 7 8 9 0 5 9 0 8 8 3 8 2

» Kalender met 52 speel- en knuffeltips 
waar je baby blij van wordt (en jij ook)  

» Een ideaal geboortegeschenk

Tweede druk

 
Vanaf 1 jaar

REEDS BESCHIKBAAR
Kalender met spiraalband

48 blz.
21,5 x 31 cm    

€ 19,99
NUR 271

ISBN 978 90 5908 994 5

ISBN 978-90-5908-994-5

9 7 8 9 0 5 9 0 8 9 9 4 5

Hey Baby: van één tot twee jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte, 
met illustraties van Eva Mouton

» Dertig-seconden-spelletjes waar je 
peuter blij van wordt, en jij ook

» Ideaal geschenk voor een eerste 
verjaardag

Een sfeermuziekje  

HERD
RU

K HERDRUK
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IN DEZELFDE REEKS

Op de verjaardag van poes 

Findus bakt opa Pettson altijd 

pannenkoekentaart. Findus 

viert zijn verjaardag drie keer 

per jaar. Gewoon omdat hij dat 

leuker vindt. Maar deze keer 

gaat het helemaal verkeerd. 

Het meel is op. Pettson wil 

met de fiets naar de winkel, 

maar zijn fiets heeft een lekke 

band en de sleutel van het 

timmerhok is spoorloos... Het 

wordt een grappig avontuur 

vol verrassingen. 

 
Vanaf 4 jaar
1 FEBRUARI 2021
Prentenboek
28 blz.
21,7 x 30,5 cm    
€ 14,99 
NUR 273 
ISBN 978 90 6565 732 9       

Waar is Pettson? 
Puzzelboek

978 90 5908 694 4     
€ 13,99

Arme Pettson
978 90 6565 187 7      

€ 14,99

Pannenkoekentaart
Sven Nordqvist

Tiende druk

ISBN 978-90-6565-732-9

9 7 8 9 0 6 5 6 5 7 3 2 9

vierde druk 

De poes Findus houdt van knutse-

len, fiksen, bouwen, onderzoeken 

en ontdekken. Daarbij krijgt hij vaak 

hulp van de vindingrijke Pettson. 

Elke maand maken ze iets nieuws 

met wat er in huis en in de tuin te 

vinden is. Omdat ze allebei super-

nieuwsgierig zijn, wagen ze zich 

ook aan kleine experimenten. Zo le-

ren ze de natuur pas goed kennen. 

Sven Nordqvist tekent hoe Fin-

dus en Pettson elke maand iets 

vernuftigs bedenken. Dankzij de 

eenvoudige teksten en de duidelij-

ke tekeningen zijn al hun knutsel-

werkjes en experimenten makkelijk 

uit te voeren. Voor iedereen die, net 

als Pettson en Findus, graag tovert 

met doodgewone materialen.

 
Vanaf 4 jaar

1 FEBRUARI 2021
Paperback

58 blz.
21,7 x 30,5 cm 

€ 15,99
NUR 200

ISBN 978 90 5908 870 2

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

Aan de slag met Findus 
Sven Nordqvist, Eva-Lena Larsson, Kennert Danielsson

» Met aandacht voor duurzaamheid 
en natuur

» Een knutselboek voor binnen en 
buiten

Een sfeermuziekje  

HERD
RU

K HERDRUK
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Een melancholisch verhaal 

over de bijzondere relatie 

tussen een vader en zijn 

zoon.

Dit boek is genomineerd 

voor de Kinder- en 

jeugdjury Vlaanderen 

2020-2021 in Groep 2 (6 

tot 8 jaar).

Vanaf 6 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Prentenboek
32 blz.
19 x 24 cm  
€ 15,99
NUR 274
ISBN 978 90 02 26895 3

Mijn papa kwam de trap af
Paul Verrept

Tweede druk Tweede druk

Rond lunchtijd begint de buurt 

heerlijk te ruiken. Meneer Ping 

maakt een lekkere wok, Maria 

plet avocado’s voor guacamole, 

Josef en Rafik rollen gehaktbal-

letjes, Mathilda zorgt voor een 

dessertje: aardbeiencrumble. 

Alle buurtbewoners schuiven 

de voetjes onder de tafel en 

smullen van elkaars gerechten. 

Een huis vol lekkers is een origi-

neel kookboek voor kinderen. 

Ze maken kennis met gerech-

ten van over de hele wereld. 

 
Vanaf 5 jaar

REEDS BESCHIKBAAR
Prentenboek

48 blz.
21,7 x 48 cm 

€ 16,99
NUR 216

ISBN 978 90 02 27123 6

9 7 8 9 0 0 2 2 7 1 2 3 6

Een huis vol lekkers 
Felicita Sala

» Ontdek de wereldkeuken
» Getipt door Ottolenghi, Rachel Khoo 

en De Grote Vriendelijke Podcast

Dit coming of Age – prentenboek blinkt uit in 
soberheid, een stijl waar Verrept zich graag in 
uitleeft. [...] De paginagrote prenten, vlekkerig 
geschilderd in waterachtige, sombere kleuren 
verstevigen het introspectieve karakter van dit 
verhaal. Het zijn stuk voor stuk imponerende 
beelden die je intuïtie prikkelen. Geen voor de 
hand liggend prentenboek, maar wel een dat de 
aandacht verdient die het nodig heeft.
Daarom, en om de noodzaak van dit soort 
werken, een aanrader! Eric Vanthillo op Pluizuit9 7 8 9 0 0 2 2 6 8 9 5 3

Genomineerd

HERD
RU

K HERDRUK
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Er was eens in een Saksisch bos een Saksische boshut.

Met een Saksisch dak door Saksische takken onderstut.

Daar woonde een Saksische houthakker met een vrouw uit

de duizend, maar ook uit de stad. Ja, een echte stadsbruid

die voor hem verhuisde naar het bos. Weg van haar vrienden

en familie hoopte zij bij hem geluk te vinden.

Weg van cafeetjes, restaurants, winkels en marktpleinen,

koos zij ervoor in houthakkersarmen te verdwijnen.

Wolinoti. Het houten kind is het liefdesverhaal van een Saksische houthakker 

en zijn stadsvrouw en hun hunkering naar een liefdesbaby. Een sprookje over 

geluk en pijn.

Dit boek is genomineerd voor de Kinder- en jeugdjury Vlaanderen 2020-2021 

in Groep 3 (8 tot 10 jaar).

Wolinoti. 
Het houten kind 
Dimitri Leue, met houtsnedes van Vanessa Verstappen

» Boek bij de theatervoorstelling Wolinoti. Het houten 
kind van Dimitri Leue & Kiyotaka Izumi 

» Beluister de muziek van de theatervoorstelling via de 
QR-code in het boek.

Genomineerd

 
Vanaf 8 jaar

REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover

40 blz.
19 x 29,7 cm 

€ 19,99  
NUR 280, 307

ISBN 978 90 5908 952 5      

Tweede druk

ISBN 978-90-5908-952-5

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

HERD
RU
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Meerminnen verdrinken niet is een spannend historisch verhaal, gebaseerd 

op ware - soms ongelofelijke - gebeurtenissen. Over stiekem meevaren over 

de Schelde, naar Antwerpen. Over een dokter die misschien wel zijn vrouw 

vermoordde. Over de vergeten stormramp die het dan grootste mosselvissers-

dorp van Nederland overkwam. En hoe je de hevigste stormen kunt trotseren. 

Kortom, een boek om in te duiken en in te verdrinken.

Wat lezers van het boek vinden:

‘Het boek doet me heel erg denken aan Negen open armen van Benny Lindelauf. 

Een mix van geschiedenis, dialect, familie en sprookverhalen. (…) Elke zin lijkt te 

kloppen en vooral de beelden en personages zijn erg sterk. Het boek zit bomvol 

sfeer. Het is alsof je in een andere wereld stapt.’ 

Suzanne Wouda, schrijfster van historische boeken voor zowel kinderen als 

voor volwassenen. Voor haar boek Sabel ontving ze in 2018 een Zilveren Griffel. 

‘Het verhaal boeit en blijft boeien. Saskia heeft een aantrekkelijke schrijfstijl, 

die het lezen tot een plezier maakt, met af en toe heel mooie zinnen 

tussendoor, die juweeltjes zijn.’ 

Huib Uil, oud-gemeentearchivaris van de gemeente Schouwen-Duiveland. 

‘Een mooi beeldend verhaal over een meisje dat een nieuwe familie en een 

nieuwe plek vindt. (…) Je zit helemaal in die tijd en in die plaats.’ 

Marjan Brouwers, schrijfster van historische en speculatieve fictie en non-fictie. 

Tweede druk Meerminnen verdrinken niet
Saskia Maaskant

Vanaf 12 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Paperback
216 blz.

14 x 21,5 cm   
€ 15,99

NUR 284
ISBN 978 90 02 27060 4

Dromer 
978 90 5908 803 0 

€ 15,99

MEER VAN SASKIA MAASKANT 

Saskia Maaskant
Saskia Maaskant groeide op in het mosselvissersdorp Bruinisse en 
woonde daar tot haar 27ste. Ze lust mosselen gekookt, gebakken, 
gegratineerd en in het zuur. Haar tweede roman Kieuw (2013) 
kreeg een eervolle vermelding voor de Gouden Lijst en kreeg de 
Accolade voor het beste Zeeuwse jeugdboek. Haar derde roman 
Dromer (2016) won de Kleine Cervantes 2018. 

» Getipt door de Jonge Jury
» Ontdek meer over het boek op 

meerminnenverdrinkenniet.nl

HERD
RU

K



40 41

Eén is altijd gelijk aan één
Elke Sannen

Eén kan ijswater is genoeg om Elia’s 

leven op zijn kop te zetten. Zelfs het 

eiland Beleza No Mar staat er stil 

van. Niemand hoort immers water 

over de zoon van de dictator te 

kieperen. En al helemaal Elia niet, 

de zeventienjarige zoon van een 

poetsvrouw. Als straf moet hij als 

bediende aan de slag in het paleis 

van de dictator. Daar loopt het pas 

echt fout…

Dit boek is genomineerd voor de 

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen 

2020-2021 in Groep 6 (+14 jaar) en 

voor de Kleine Cervantes.

 
Vanaf 14 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
212 blz.
14 x 21,5 cm  
€ 15,99 
NUR 285 
ISBN 978 90 0 226 831 1        

Tweede druk

ISBN 978-90-02-26831-1

9 7 8 9 0 0 2 2 6 8 3 1 1

» Een avonturenverhaal met inspirerende 
boodschap

» Een verhaal over moed, kracht en eigenwaarde

Genomineerd

HERD
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