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Nieuws
Nieuw bij Condor

In oktober heeft WPG Kindermedia de kinderboeken
van uitgeverij Holland overgenomen. Voor Condor goed
nieuws, want we hebben er zo een aantal spannende
nieuwe titels bij gekregen! In deze folder besteden we
aandacht aan het avontuurlijke Gangsterschool van Kate
Wiseman, fijn vertaald door Thijs Goverde. Blader
gauw naar p. 26 voor meer informatie.

Dog Man: de film

Pak de popcorn erbij, want DreamWorks Animation
gaat een Dog Man-film maken! In 2017 maakte de
studio al de Kapitein Onderbroek-film, die wereldwijd
125 miljoen dollar opbracht. Fans moeten nog wel even
geduld hebben – er is nog geen premièredatum
bekendgemaakt.

Smile lacht je toe!

Smile, de nieuwste graphic novel van Raina Telgemeier,
krijgt prachtige recensies. Zo vindt Eline Rottier de
illustraties ‘meesterlijk ’ en noemt Nienke van der Pool
(Kinderboeken & YA op Facebook) het verhaal ‘stripliteratuur’. Ook verscheen er een mooi interview met
de auteur in de Telegraaf. ‘Lezers vertelden me dat het
verhaal heel echt voelde,’ aldus Telgemeier. ‘En dat ze
hard moesten lachen om de strips. Voor een schrijver
is dat een heel mooi compliment.’
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Een grappig verhaal
vol abraca-chaos
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Jonathan de
Toverpony

STUART HERITAGE & NICOLA SLATER
BOEMF! Dit hilarische prentenboek
tovert zo een lach op je gezicht.

* Originele, grappige tekenstijl
* Passend bij thema Kinderboekenweek: als ik later groot ben,
wil ik goochelaar worden!

Jonathan de Toverpony kan alles laten
verdwijnen. Ook de knuffelbeer van Sarah.
Maar of hij alles ook terug kan toveren? Met
elke zwaai van zijn toverstok laat Jonathan
een nog gekker dier verschijnen. Nu alleen
Sarahs beer nog…

* Boektrailer beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* Download gratis
kleur- en knutselplaten
op Kinderboeken.nl/
jonathandetoverpony

Stuart Heritage is in zijn thuisland
Groot-Brittannië een bekende journalist en
columnist. Jonathan de Toverpony is zijn eerste
prentenboek.
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Droom je mee over de toekomst?
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Later wil ik klein worden
JOB VAN GELDER

Illustrator Job van Gelder debuteert
als auteur met dit sprookjesachtige
prentenboek dat perfect past bij de
komende Kinderboekenweek. Over
later dromen is nog nooit zo leuk
geweest!

en Bette Westera. Ook verzorgde hij de
tekeningen voor de Wereld Voetbal Atlas
(Condor, 2016). Voor Later wil ik klein worden
maakte hij zowel de tekst als het beeld. Hij
werkt vanuit Studio Monnikenwerk
en woont in Den Bosch.

Wat wil jij worden als je later groot bent? De
personages in dit boek weten het wel. Zo wil
de dochter van de fietsenmaker ietsenmaker
zijn. Een jongetje droomt ondertussen van
een astronautencarrière en bouwt een raket
waar zijn hele familie in past. En een ander
kind gaat als archeoloog in spe op pad met
eigen schatgraafmachine…
Als illustrator maakte Job van Gelder werk
voor o.a. Plint en de Efteling. Hij illustreerde prentenboeken van Mark Haayema

* Schrijversdebuut van topillustrator Job van Gelder
* Sprookjesachtig dromen
over later
* Uitgelicht in grote campagne
Kinderboekenweek
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* Onderwijsnieuwsbrief

Overdrijven kan te ver gaan...
EEN SCHITTE RENDE DUIK
Leon ging als eerste. De duikplank boog diep door toen hij aan het uiteinde op
en neer wipte.
‘Niet wippen!’ riep meneer Riedel naar boven. ‘Mooi rechtop staan en je armen strak langs je lichaam.’ Maar Leon maakte een bommetje. Zonder zelfs maar
met zijn ogen te knipperen.
Dapper, dacht Ben.
De enorme plons waarmee Leon in het water terechtkwam, spatte iedereen nat.
Een paar meisjes gilden het uit.
Melina was een van de laatsten. Heel langzaam klom ze naar boven, maar daar
aangekomen draaide ze zich meteen weer om en ging terug naar beneden. Ben
haalde opgelucht adem. In elk geval was hij niet de enige die het in zijn broek
deed. Nou ja, misschien wel de enige jongen, want tot nu toe hadden alle jongens
gesprongen.
Met knikkende knieën klom Ben op de ladder.
Nog twee voor hem.
Nico nam zelfs een aanloop.
Nog één.
Clara kneep haar neus dicht, sloot haar ogen en... sprong. Kaarsrecht. Ben
keek haar na. Het water schuimde en borrelde op de plek waar ze in het water
was verdwenen. Het duurde een eeuwigheid voordat haar hoofd weer boven
kwam. Clara hapte naar lucht en met een mooie borstcrawl zwom ze naar de
rand van het zwembad.
Nu stond hij boven en was het zijn beurt. Langzaam zette hij zijn ene voet
voor de andere. Behoedzaam liep hij over de duikplank. Die voelde ruw aan. Een
beetje zoals de tong van Karel, de kat van Oma.
‘Schiet eens op!’ brulde Leon van beneden. ‘We willen naar de vijfmeterplank!’
Ben keek naar beneden. Hij schrok en wankelde een beetje. Wat was dat hoog!
En wat was de duikplank smal! Kon hij zich nu al omdraaien? Nee, hij moest in
elk geval verder komen dan Melina. Tenminste tot aan het uiteinde van de plank.
En wie weet, misschien had meneer Riedel gelijk en durfde hij toch...?
De duikplank begon op en neer te wippen. Hier vooraan was hij dunner
en boog hij een beetje door. Ben hield zijn adem in. Toen hij helemaal bij het
uiteinde was, keek hij over zijn tenen heen naar beneden. Hij werd er duizelig
van. Nooit van zijn leven zou hij daarvan afspringen. Nog niet voor een miljoen
euro! Met bevende knieën begon Ben aan de terugtocht. Langzaam, dacht hij.
In een rechte lijn blijven lopen, anders val ik naar beneden op de rand van het
zwembad. En dan is alles voorbij.
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Echte helden

Ben is klein voor zijn leeftijd, echt klein.
Om dat goed te maken, kleurt hij de
waarheid soms wat mooier dan hij is…

via een vader met een écht spectaculair
beroep…

* Uitgelicht in grote
Kinderboekenweek-campagne

Dus als de juf in de klas naar beroepen van
ouders vraagt, is Bens vader geen saaie architect. Nee, hij is hijskraanmachinist. Tuurlijk,
denken de stoere jongens in de klas, heb je
hem weer met zijn grote verhalen. Bewijs het
maar!
Dus dat gaat Ben doen. Alleen loopt het
vreselijk uit de hand. Hij ontdekt dat het
ene leugentje al snel leidt naar het andere en
voordat hij het weet zit hij diep in de
problemen. Of liever gezegd: hoog in de
problemen. En dan breekt er ook nog brand
uit. De redding komt uit onverwachte hoek,

CHARLOTTE HABERSACK

* Mede mogelijk gemaakt door
vertaalbeurs Goethe-instituut
* Bekende Duitse auteur, o.a. van
de serie Verboden te openen!
* Spannend, geestig en vlot
geschreven
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* Gebaseerd op een waargebeurd
verhaal

Hier is de nieuwe
Dog Man!

Prijs €14,99 | Verschijnt juni 2021
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DOG MAN:
De bal is
hond
DAV PILKEY

* YouTube-campagne
* Social media-campagne

Het is feest voor onze blaffende
boevenvanger: er zijn meer dan
100.000 Dog Man-boeken verkocht!
Dat vieren we met het gloednieuwe
zevende boek in de serie.

* Boektrailer beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* Stickervellen beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Dog Man wil niets liever dan boeven in de
boeien slaan, maar hij raakt steeds afgeleid
door balletjes. Als Kleine Karel hem leert om
bang voor de bal te zijn, lijken alle problemen opgelost. Maar dan staat er een nieuwe superslechterik op, met snode, RONDE
plannen...

* Team Dog Man-testblog op
Kinderboeken.nl
* Nieuwe Hoe teken ik… op
Kinderboeken.nl/dogman
* Lesmateriaal

Wanneer Kleine Karels gemene grootvader
en een geheimzinnige cupcake-held zich
ermee gaan bemoeien, is de chaos compleet.
Zal het Dog Man lukken om zijn angsten te
overwinnen en de stad te redden?
Een heerlijk Dog Man-verhaal vol humor,
avontuur en tekentips, geschreven door Dav
Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.

D
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Maak de verzameling compleet

PUBLIEKSPRI
JS VAN DE
KINDERBOE
KENWEEK

Dog Man
ISBN 978 94 9289 901 9
€ 14,99

Dog Man gaat los!
ISBN 978 94 9289 918 7
€ 14,99

Dog Man en de
gekloonde kat
ISBN 978 94 9289 958 3
€ 14,99

PUBLIEKSPRI
JS VAN DE
KINDERBOE
KENWEEK

PUBLIEKSPRI
JS VAN DE
KINDERBOE
KENWEEK

Dog Man en Kid Kat
ISBN 978 94 9289 970 5
€ 14,99

Dog Man en de
vlooienkoning
ISBN 978 94 9318 908 9
€ 14,99

Dog Man: De woef
van de wildernis
ISBN 978 94 9318 913 3
€ 14,99

FANS OVER DOG MAN
‘Dog Man is het enige boek
dat ik achter elkaar wil blijven lezen!’
– Thomas (8 jaar)

‘Dit boek vond ik NOG leuker dan de
vorige boeken. Vooral omdat Kleine
Karel erbij is.’ – Noortje (8 jaar)

‘Ik vind het leuk, want het is een
agent met een hondenkop.
Soms moet ik hardop lachen om de
grapjes die erin staan.’ – Nathan (7 jaar)
‘De gekste verhalen OOIT!’
– Zoey (9 jaar)

€7,50
* Social media-pakket
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* Ketenadvertenties
* OP=OP

Dog Man (PAPERBACK)
Hernieuwde aandacht voor de
megabestseller! Het allereerste
Dog Man-avontuur is tijdelijk
als paperback verkrijgbaar.

Dog Man is een hilarische graphic novelserie vol bizarre tekeningen en woordgrappen, briljant vertaald door Tjibbe
Veldkamp. De reeks werd al meerdere keren
genomineerd voor de Prijs van de Kinderjury.

Als een politieagent en zijn hond gewond
raken door de streken van de gemene kat
Karel, verandert een levensreddende operatie
alles. Dog Man is geboren! Deze superheld is
dol op botten en likjes geven aan de politiebaas. Maar boven alles beschermt hij de stad
tegen rottige robots, kattige criminelen en op
hol geslagen hotdogs.

Prijs €7,50 | Verschijnt juni 2021
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Adrian Mole is terug!
‘Het is heerlijk om te lezen (en te vertalen)
hoe Adrians leven steeds ingewikkelder
wordt: het gedoe van zijn ouders, zijn
precaire verhouding met Pandora, zijn
vrienden, zijn eindexamen, de komst van
een nieuw gezinslid en het (eigenlijk
helemaal niet eens zo) tragische afscheid
van een oude vriendin.’ -Sylvia Witteman

OVER HET EERSTE BOEK
‘Ik heb het in de trein gelezen
en de tranen liepen me af en toe
over de wangen. En dat heb ik
niet snel met een boek!’
- Grietje Braaksma (Boekhandel Broese)

‘Vertaaldebutant Sylvia Witteman
maakt de beslommeringen van de
Britse tiener ook weer leuk voor de
pubers van nu.’ - de Volkskrant

‘Als tiener in 1982 was ik al fan.
Bijna veertig jaar later is het boek
net zo grappig als dat ik me
herinnerde, misschien wel nog
grappiger, omdat ik sommige
zaken beter snap én omdat de
vertaling van niemand minder
dan Sylvia Witteman perfect is.’
– Nouveau

PRIJSACTIE
EERSTE BOEK

€15,JUNI T/M
AUGUSTUS
2021

Prijs €19,99 | Verschijnt juni 2021
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De groeipijnen SUE TOWNSEND
van Adrian Mole
VERTAALD DOOR
SYLVIA WITTEMAN

Adrian Mole is terug, en hij is nog altijd
even chagrijnig! En niet alleen omdat hij
aan het begin van het verhaal een vliegtuigje aan zijn neus heeft vastgelijmd…

* Advertentie in de Volkskrant
* Advertentie in e-papers van
o.a. de Volkskrant, Trouw,
het Parool en AD

Adrian krijgt te maken met een zwangere
moeder, de eindeloze wispelturigheid van
zijn grote liefde Pandora, de dreiging van een
echte oorlog en een overdosis op hol geslagen
hormonen.
In 2020 voorzag Sylvia Witteman de
klassieker Het geheime dagboek van Adrian
Mole, 13 ¾ jaar van een sprankelende nieuwe
vertaling. Nu heeft ze ook het tweede boek in
de bekende serie van Sue Townsend vertaald.

* Posters beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* Persaandacht
* Social media-campagne
* Sylvia Witteman heeft
162.000 volgers op Twitter
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Het liefste pinguïn-prentenboek ooit

Uitkijken naar de

Kinderboekenweek
Dromen van
succes

Op zoek naar Tom
in het oude Egypte

Zelfs de bekendste topsporters waren ooit
kinderen die droomden van een sportcarrière.
Hoe zetten zij die droom om in werkelijkheid?
Een inspirerende verzameling verhalen.
Helemaal bijzonder voor kinderen die niets
liever willen dan later topsporter worden!

Dit boek is ideaal voor archeologen in de dop:
een speels verhaal vol weetjes en zoekopdrachten dat je in lang vervlogen tijden doet wanen.
De oma van Tom is archeoloog en neemt je mee
naar het oude Egypte. Voor je het weet ben je
een expert op het gebied van de oudheid…!

* Winnaar Hotze de Roos-prijs 2019

* Gemaakt in samenwerking met
het Rijksmuseum van Oudheden

* Vertegenwoordigd in de 100-lijst
2021 van Schoolbieb op orde

* Non-fictie in zoekboekvorm

Prijs €16,99 | PAPERBACK | FULL COLOUR

160 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 94 9289 903 3 | NUR 229

Prijs €14,99 | GEBONDEN | FULL COLOUR

FORMAAT 16,5 × 23,5 cm | OMVANG

FORMAAT 21,7 × 29 cm | OMVANG
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48 pagina’s
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ISBN 978 94 9289 986 6 | NUR 212

‘Worden wat je wil’ – dat is het thema van de
Kinderboekenweek 2021. Of je nu droomt van een carrière
als sporter, astronaut of toverpony, bij Condor ben je aan het
juiste adres! Hier een selectie van boeken die uitstekend
passen bij de komende Kinderboekenweek.

Jij kan
dit (echt)

Ruimterace

Dit boek begint met een lijst van toekomstdromen. Hoe word je wat je wil worden? Een
handboek over positief denken van sporter en
schrijver Matthew Syed. Matthew: ‘Jij kan dit.
Echt. Dat weet ik gewoon. Want ik ben zelf ook
niet geboren als sportwonder. En toch stond ik
twee keer op de Olympische Spelen!'

Deze originele blik in de geschiedenis – en
toekomst – van het ruimtereizen laat zien
hoe het astronautenberoep ontstond en zich
ontwikkelde. Ook geeft het ons een interessante blik in de wereld van de ruimtewetenschap. Geweldig voor ieder kind dat later iets
wil doen dat met de ruimte te maken heeft!

* Verkozen tot beste Engelse
jeugdboek non-fictie 2019

* Actueel onderwerp (Amerikaanse
Space Force, Chinese maanmissie)

* Perfect voor het inspireren van
kinderen in quarantainetijd!

* Gratis app om filmpjes en
3D-modellen te bekijken

Prijs €15,99 | PAPERBACK | DUOTOON

Prijs €17,99 | GEBONDEN | FULL COLOUR
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160 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 10+
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Leerzame, grappige en
verrassende weetjes
Z IJ N H A A IE N
GEVA ARLI JKER DAN
KO KO SN O TE N ?
Loop je meer kans om door een haai te
worden gedood of door een vallende
komt
kokosnoot? Deze bizarre vergelijking
die wel
vaak voorbij op internet, maar kun je
serieus nemen?

Stortvloed aan cijfers

Veilig zwemmen

rlijker ’ dan haaien.
Het klopt dus: kokosnoten zijn ‘gevaa
voor mensen die zich
Dat is vooral een interessant weetje
de haai. In totaal zijn
inzetten voor de bescherming van
an zijn er maar
er 460 haaisoorten op de wereld. Daarv
jaarlijks 100 miljoen
twaalf gevaarlijk. Toch doden we
haaien.
wat aan te doen.
Gelukkig proberen mensen hier wel
speciale zones voor
Zo worden er proeven gedaan met
onderzeese kabels
zwemmers en surfers. Hier liggen
g zorgen, wat haaien
die voor elektromagnetische stralin
voor allen!
afschrikt. Ieder voor zich en de zee

aanvallen van haaien
Jaarlijks komen er ongeveer zestig
tien doden en veel
zo’n
voor
goed
voor,
n
mense
op
vallen in Florida,
gewonden. De meeste slachtoffers
de haai is zeker niet
Hawaï en Nieuw-Caledonië. Maar
is verantwoordelijk
het gevaarlijkste dier. De krokodil
hond (het huisdier)
voor 1.000 slachtoffers per jaar, de
ens 50.000. En laten we
voor 25.000 en de slang voor minst
doodt meer dan 700.000
de mug niet vergeten: dit beestje
van ziektes.
mensen per jaar door het verspreiden

Vakantie
in de tropen
is echt cool!

Kijk uit, een kokosnoot!

noten? In PapoeaMaar hoe zit het nou met die kokos
ten in het ziekenNieuw-Guinea ligt 2,5 % van de patiën
vallende vruchten. Dat is
huis doordat ze geraakt zijn door
boom 30 meter hoog
niet gek als je bedenkt dat een kokos
wel 4 kg weegt. Als
wordt, en dat een kokosnoot soms
beneden valt, kan het
zo’n ding met 87 km per uur naar
s dan ook 150 mensen
een schedel breken! Er zijn jaarlijk
door een vallende
die ergens op de wereld omkomen
de meeste ongelukken
kokosnoot. Maar eigenlijk gebeuren
die eruit vallen.
ers
plukk
met
bomen
kokos
m
rondo
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H O EV EE L
VIER KANT E
ME TER PIZ ZA
E TE N W
W E R E L D W IJ DE
PER DAG ?

34

Pizza XXXXL

Van pizza tot voetbalstadion

Per jaar eet een Amerikaan 13 kg
pizza. Frankrijk staat
op de tweede plaats met 10 kg per
persoon. Italië komt
verrassend genoeg pas op de derde
plaats met 5 kg,
gevolgd door Duitsland met 4 kg.
In totaal worden er ongeveer 30 miljar
d pizza’s per jaar
gegeten. Op basis van een gemid
delde omtrek van 35
cm (oftewel 0,096 m2), verorbert de
mensheid dus elk
jaar 2.880 km2 pizza, bijna dertig
keer het oppervlak van
Parijs! Dat is 7,89 km2 per dag. En
in totaal zo’n 1.100
voetbalstadions bij elkaar…

Mamma mia !

In 2012 werd in Rome de grootste
ronde pizza ooit
gebakken. Het gevaarte had een omtre
k van 40 meter
2
(oftewel 1.256 m ) en woog 25 ton.
De langste pizza ooit
werd in 2016 in Napels bereid en
was 1.858 meter lang en
60 cm breed.
Woon je in Los Angeles en wil je indruk
maken op je
vrienden? Dan kun je een vierkante
pizza van 1,37 bij
1,37 meter bestellen, oftewel 1,88 2
m , genoeg voor 50 tot
70 gasten. Vergeet vooral niet de (dapp
ere) bezorger zijn
fooi te geven!

Grieks of Italiaans?

Geen enkel gerecht is overal zo populair.
En wie niet van pizza Hawaï met anan
as
houdt, vindt de Japanse versie met
mayonaise misschien wel overheerlijk!

Prijs €16,99 | Verschijnt augustus 2021
86

De voorouder van de pizza stamt
uit de Griekse
oudheid. Het was een soort brood
dat op een verwarmde
steen werd gebakken. Dit gerecht
werd met kruiden en
knoflook op smaak gebracht en met
olijfolie besprenkeld.
Toen Europese ontdekkingsreiziger
s de tomaat
ontdekten, veranderde alles.
De eerste ‘moderne’ pizza zou in
1738 in Napels zijn
gemaakt, in een pizzeria die nog steeds
bestaat. Pizza
is naar de Verenigde Staten gebrac
ht door Italiaanse

| FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14,5 × 22,5 cm | OMVANG 208 pagina’s
NON -FICTIE | LEEFTIJD 10+ | ISBN 978 94 9318 946 1 | NUR 210 | OORSPRONKELIJKE TITEL
100 comparaisons stupides mais pas si bêtes... | VERTALING Ghislaine van Drunen
PAPERBACK
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100 Bizarre
vragen

STÉPHANE
FRATTINI

(die toch niet zo bizar zijn)

Stomme vragen? Die bestaan niet!
Dat bewijst dit grappige en geweldig
interessante boek.

Met talloze geinige en kleurrijke
striptekeningen.

Zijn er meer koeien dan varkens op de
wereld? Heb je meer wimper- of wenkbrauwhaartjes? Hoeveel vierkante meter pizza eet
de mens per dag? En zou je leven lang genoeg
zijn om hardop tot 1 miljard te kunnen tellen?

* Samenwerking met
o.a. Quest
* Kinderpanelblog op
Kinderboeken.nl

In dit boek vind je de antwoorden op
honderd vreemde vragen. Ontdek leerzame,
grappige en verrassende weetjes over van
alles en nog wat. Want de meest bizarre
vragen leiden tot de leukste én interessantste
antwoorden!
19

Spannend debuut vol humor!
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ROLJOCH

MAARTEN KUIPERS
Riemen vast! Rij mee met Mats, die
net de sportauto van zijn oom heeft
gestolen...

met zijn vrouw en twee kinderen – en die
moeten van zijn autosleutels afblijven.

Midden in de nacht kruipt Mats achter het
stuur van een gele sportauto. Hij wil naar
Wannes, zijn vader. Die viert zijn verjaardag… in de gevangenis. En als zijn verschrikkelijke oom Windolf hem niet wil brengen,
rijdt Mats zelf wel!

* Uitgelicht in grote
Kinderboekenweek-campagne
* Eerste 6 weken na verschijning
gratis boekhandelsbezoek via
promotie@wpgmedia.nl

Alles wat hij nodig heeft, is de dure auto
van Windolf en een paar handige YouTubefilmpjes als rijles. Met zijn rolschaatsen aan
kan hij nét bij de pedalen. Samen met
de gekke zwerfster Shirley ontdekt Mats
het geheim van zijn vader. Een onvergetelijk
avontuur vol actie, spanning én grappen.

* Social media-campagne
* Social Media-pakket beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
* Kinderpanelblog op
Kinderboeken.nl

Debuterend
kinderboekenauteur
Maarten Kuipers
(1972) is reclamemaker, liedjesschrijver (o.a.
voor Sesamstraat)
en muzikant. Hij
woont in Utrecht

* Illustraties van
Emanuel Wiemans
* Mét themasong (gratis
via QR-code)
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Nog meer monster-zombie-chaos!
OOK IN DEZE SERIE:
Ik kijk om en zie Big Mama en de Bulde
rKarts
slippend tot stilstand komen langs de
kant van
de weg. Ze kunnen het niet meer bijhou
den.
Quint en June en Skaelka en Bardel en
Biggun
en Dirk kunnen alleen maar toekijken.
Nu gaat het tussen, mij, Rover en Konin
g Griezel…

DEEL 1

Het monster komt met een vlijmscherp
e bocht teruggevlogen.
De lasso’s bungelen aan zijn poot.
Ik hou Rover in, met zintuigen die opeen
s helemaal op
scherp staan. Ik ruik het autokerkho
f in de buurt…
Rover buigt zijn hoofd.
Ik leun naar voren, ineengedoken op
zijn rug.
‘Rover, jochie,’ fluister ik. ‘We gaan ervoo
r.’
Onder mij jaagt Rover sneller en snelle
r voort.
Ik voel zijn ribben schokken.
Hij gromt, een woedend geluid dat van
diep uit zijn buik
komt. En dan…

AANVALLEN!
PUBLIEKSPRI
JS VAN DE
KINDERBOE
KENWEEK

3e druk !

ISBN 978 94 9289 9842
€ 15,99

DEEL 2

ISBN 978 94 9318 915 7
€ 15,99

Hoofdstuk 1
Wil je weten wat de meest extreme game ever is?
Dat kan ik je vertellen.
Het is Super Mario Kart voor het echie.
En dat zijn we nu aan het doen.
Mijn beste vrienden Quint, June en Dirk racen

Prijs €15,99 | Verschijnt september 2021

door de stad op post-apocalyptische voertuigen van de
hoogste geweldigheidsgraad: opgevoerde karts
die wij BulderKarts noemen.
Dirk heeft de BulderKarts gebouwd, en Quint
heeft ze volgestouwd met een gruwelijk gave gevechtsuitrusting: paintball-geweren, verdedigende
knikkerknoeiers,

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 264 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 945 4 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL
The Last Kids on Earth and the Nightmare King | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

De LAATSTE
HELDEN OP
AARDE en de

nachtmerriekoning MAX BRALLIER
* Advertentie Kidsweek
* YouTube-campagne

* Social media-campagne
* Download gratis knutselplaat
‘Zombiemasker’ op Kinderboeken.nl/delaatstehelden
* Boektrailer en social mediapakket beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Zombiefans, opgelet: Jack en zijn
vrienden zijn terug voor een nieuw
post-apocalyptisch avontuur!

* Tafelstaander en stickers
beschikbaar via promotie@
wpgmedia.nl

De Laatste Helden horen een oproep van
andere overlevenden, maar dan gaat de radio
kapot. June, Dirk en Quint doen hun best om
de boel te repareren, maar Jack heeft andere
plannen.
Want wat als zijn vrienden hun families
terugvinden, en hij alleen achterblijft? Er zit
maar één ding op: hij moet ze ervan overtuigen dat er niks mooiers is dan hun boomhutbestaan.
Wat volgt is een serie wedstrijdjes met de
monsters uit de pizzeria, een bezoek aan een
pretpark... en een aanvaring met een gigantisch monster dat nachtmerries veroorzaakt.
Gruwelijk grappige avonturen verzekerd!
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Eén van de allerbesten...
en played

A few weeks later, Groning

gen

ut for Gronin
Virgil finally made his deb
e on as a substitute
on 1 May 2011. He cam

gue
Den Haag again in a Europa Lea
of goals,
play-off. Groningen needed lots
up front!
so the manager put Virgil

in an Eredivisie game
against ADO

Den Haag.

And he sco re

TWICE!
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| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 13 × 19,7 cm
OMVANG 128 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9318 948 5 | NUR 229
OORSPRONKELIJKE TITEL Football Superstars: Van Dijk Rules
GEBONDEN

11 halen, 10 betalen!

• 3x Messi is de beste
• 3x Ronaldo is de beste
• 5x Virgil is de beste
ISBN 978 94 9318 952 2

Ook verkrijgbaar
in deze serie:

ISBN 978 94 9318 902 7 (€ 9,99)

Na Ronaldo en Messi is het nu de beurt
aan Virgil van Dijk! Dit boek staat vol
weetjes, statistieken en verhalen over
de grootste Nederlandse voetballer van
het moment.
ISBN 978 94 9318 903 4 (€ 9,99)

Virgil van Dijk was ooit een Bredaase jongen
die niets liever deed dan kooivoetbal spelen.
Later zou hij captain van het Nederlands
elftal én Europees Voetballer van het Jaar
worden. En deze zomer zal hij schitteren op
het Europees kampioenschap!

* Promotiecampagne i.s.m.
kidsclubs Eredivisie

12:44 pm

In dit boek ontdek je hoe Van Dijk een van de
sterkste verdedigers ter wereld is geworden.
Dankzij de luchtige vertelstijl en de talloze
speelse striptekeningen is deze titel perfect
voor iedere sportfan – grote lezer of niet.
Leer alles wat er te weten valt over Virgil…
en waarom hij de beste is!

* Samenwerking met VI Kids
* Kinderpanelblog op
Kinderboeken.nl
* Social media-campagne
25

De boevenles is begonnen

Prijs €15,99 | Verschijnt september 2021

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 15 × 21 cm | OMVANG 256 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 951 5 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
GEBONDEN

‘Ontzettend grappig.’
– Leesbevordering in de klas

‘Ik zou dit durven omschrijven als iets
van Zweinstein meets Verschrikkelijke Ikke!’
– Book Inspector

‘Ouderwets leuke boevenpret.’
– The Guardian

GANGSTERSCHOOL

KATE WISEMAN
Voorheen bij Holland, voortaan bij
Condor: de spannende boekenserie
Gangsterschool. Toekomstige
beruchtheid verzekerd!

* Perfect voor Potter-fans
* Grappig avontuur

* Vertaald door Thijs Goverde
* Onderwijsmailing

Het Rabouw College is een bijzondere school.
Je krijgt er geen les in rekenen of taal, maar
in Dieverij, Hacken, Besluipen en Vermommen! Op deze school worden alleen kinderen
van meestercriminelen toegelaten om de
kneepjes van het boevenvak te leren.
Nieuwkomers Milly en Charlie zijn anders.
Ze willen juist geen slechte dingen doen!
Maar hoe krijgen ze dat voor elkaar zonder
van school getrapt te worden en te eindigen
op het duistere Kruimeling College?
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UITGEVERIJ CONDOR
Bezoekadres
Wibautstraat 133
1097 dn Amsterdam
Postadres
Postbus 1050
1000 bb Amsterdam
T 020 – 55 11 262
W www.uitgeverijcondor.nl
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kinderboeken.nl
kinderboeken.nl
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VERSCHIJNINGSKALENDER
Juni
* De groeipijnen van Adrian Mole
* Voetbalhelden - Virgil is de beste
* Dog Man (paperback)
* Dog Man: De bal is hond
Juli
* Echte helden
* Roljoch
* Jonathan de Toverpony
Augustus
* 100 bizarre vragen
* Later wil ik klein worden
September
* De laatste helden op aarde
en de nachtmerriekoning
* Gangsterschool

