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Nieuws

Gamen met de Laa tste Helden
Fans van De laatste helden op aarde kunnen
hun geluk niet op: naast de boekenreeks en 
Net�lix-serie is er nu ook een o�fi ciële game! 
Kruip in de huid van Jack en zijn vrienden 
en neem het zelf op tegen de zombies in The 
Last Kids On Earth and the Staff of Doom. Je 
kunt het spel spelen op de Nintendo Switch, 
PlayStation, Xbox en pc. En na het spelen 
lees je gewoon lekker verder in één van de 
drie boeken die de serie nu rijk is…

Nóg ee n slecht boek!
Wat kregen we ontzettend veel leuke reacties op Het 
kleine Slechte Boek – het verhaal dat je kriskras door 
elkaar leest. Fans en hun ouders blijven op social
media vragen naar het volgende deel. Ook in het
onderwijs wordt er enthousiast gereageerd. ‘Dit inter-
actieve griezelboek snapt hoe leesbevordering werkt,’ 
aldus Leesbevordering in de klas. Inmiddels ligt deel
twee ook in de boekwinkels.

Condor slee pt spann ende
magische serie binn en
Stel je voor: een historische, magische wereld waarin 
toveren illegaal is. Welkom bij Tovenaarskind! Condor 
wist deze schitterende tweedelige serie van de Britse 
Angie Sage aan te kopen. Het verhaal draait om
een jong meisje met bijzondere krachten, een
aantal angstaanjagende geesten… en een orakel dat
octopussen breit. Een ontzettend spannende en
kleurrijke serie voor iedereen die wel een beetje 
magie kan gebruiken.
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Lala doet niets liever dan buitenspelen. Ze 
gaat graag naar het pleintje in haar buurt 
waar allemaal onkruid groeit. En omdat het 
hartje zomer is, gee�t ze deze plantjes elke 
dag water.

Op een dag mag Lala niet naar buiten van 
mama. Kunnen de plantjes wel zonder haar? 
Zachtjes �luistert ze op afstand lieve woorden 
naar haar groene vrienden. En gebeurt er die 
nacht iets magisch…

Een prachtig prentenboek over de 
kracht van woorden en liefde voor 
planten.

*  Erg moo ie ill ustraties in
zwart-wit met twee  
steunkleuren

*  Ontroerend verhaa l over de 
liefde van ee n kind voo r planten

*  Tuinieren is momentee l ee n
geliefd onderwerp

Gracey Zhang is een jonge illustrator en
animator uit Canada. Ze woont en werkt in 
New York. Lala’s woorden is haar eerste
prentenboek.

nacht iets magisch…
geliefd onderwerp
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“Stop playing with weeds and leaves! 
You’re covered in dirt!” cried her mother. 

“Grow strong and tall, my friends,” said Lala. 

lalaswords_int_032620.indd   20-213/30/20   5:30 PM

Lala's woo rden
GRACEY ZHANG



Het ontroerende
avontuur van Lala

At night the moon rose like a bright eye.
Out her window Lala whispered to her plants, 
“Goodnight, my friends, I love you very much.” 

lalaswords_int_032620.indd   28-29 3/30/20   5:31 PM

“. . . you are so very special.”

Her mother held her close and tight, and Lala 
felt warm inside. 
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At night the moon rose like a bright eye.
Out her window Lala whispered to her plants, 
“Goodnight, my friends, I love you very much.” 

’s Nachts verscheen de maan als een helder oog.

Vanuit haar raam � uisterde Lala naar haar planten:
‘Welterusten, vrienden, ik hou zoveel van jullie.’

‘… je bent zo ontzettend bijzonder.’

Haar moeder omhelsde haar stevig en Lala
                kreeg een heerlijk warm gevoel.



Als je moeder steeds
aan het bellen is...

Prijs €15,99 | Verschijnt december 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 24 × 26,5 cm | OMVANG 40 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 4+ | ISBN 978 94 9318 919 5 | NUR 273
OORSPRONKELIJKE TITEL Mum for Sale

Niet te geloven, hè.
Ik kan beter voor het eten even langsgaan.

Wat kost zo’n kilo bananen dan?

MAMA
TE KOOP
DOE EEN BOD

MAMA
TE KOOP
DOE EEN BOD



*   Persaa ndacht 

*   Interview met Philip Bunting 
op Kinderboeken.nl

*   Kerstkaa rten beschikbaa r 
via promotie@wpgmedia.nl

*   Promotievideo beschikbaa r 
via promotie@wpgmedia.nl 

Casper de eigenwijze pinguïn is
terug. En dit keer… zet hij zijn moeder 
te koop!

Mama stopt maar niet met bellen.
En daar hee�t Casper genoeg van! Hij wil
zijn moeder verkopen – misschien voor
een lekkere pot snoep of zo. Maar kan hij 
eigenlijk wel zonder haar…?

Dit grappige en vrolijke prentenboek laat 
zien dat kinderen óók weleens gek van hun 
ouders worden… Met speelse tekeningen 
van Philip Bunting.
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Mama te koo p
ZANN I LOUISE & PHILIP BUNTING

Casper de eigenwijze pinguïn is

Mama te koo p
ZANN I LOUISE & PHILIP BUNTING

OOK VERKRIJGBAAR:

ISBN 978 94 9318 916 4
€ 15,99



‘Alsjeblie� ,’ zei Finn. ‘Ga niet naar die beker. Het is gevaarlijk.’ Hij 
liep op Tobias af, maar een van de verdedigers van Blauw-Geel ging 
vlak voor hem staan. Hij torende boven hem uit. 

‘Jij bent die fanatiekeling. Jij weet niet van ophouden, hè? Je hebt 
verloren! Geef het op, loser.’

Finn keek hem nijdig aan. 
‘Hij wil die beker voor zichzelf,’ riep een andere speler van Blauw-

Geel. ‘Pech gehad, joh.’ 
De groep lachte. 
Finn keek om zich heen naar de grinnikende spelers. Hij voelde 

zich slap. ‘Kennis is macht,’ hoorde hij zijn juf weer in gedachten 
zeggen. Zijn juf had het wel vaker mis.

Het geratel van de helikopter werd luider. Het toestel hing al 
boven het veld. ‘Kom op, we gaan,’ riep de jongen die tussen Finn en 

Tobias in stond. Hij draaide zich om en liep naar de landingsplek.
De rest volgde. Alleen Tobias keek nog een keer achterom. Toen 
volgde hij zijn teamgenoten.

Finn rende naar de landingsplek. De helikopter landde al op het 
gras. Finn zocht naar een opening in de kring van omstanders. Hij 
glipte tussen wat mensen door en zette zich schrap. De nep-bonds-
coach riep iets richting de spelers: ‘…aanvoerder… Blauw-Geel…’ 

Finn wist nog niet wat hij ging doen, maar hij moest íéts doen. 
Hij wilde op de helikopter afstormen, maar kwam niet vooruit. 

‘Netjes op je beurt wachten, jij.’ Het was de scheidsrechter. Zijn 
gezicht was nog steeds zo rood als een tomaat. Hij had Finn stevig 
vast bij zijn shirt. ‘De verliezers mogen straks,’ zei hij streng.

Finn probeerde zich los te rukken. Zijn shirt maakte een 
scheurend geluid, maar hij kwam niet verder. 

Ondertussen wees Tobias naar zichzelf en liep langzaam op de 
helikopter af. De bondscoach knikte. Na een paar passen bleef
Tobias staan. Hij keek om zich heen. Zijn blik stopte bij Finn. Toen 
werd hij naar voren geduwd door een teamgenoot. Die wees naar de 
beker en lachte. Tobias liep door.

Finn probeerde zich weer los te rukken. ‘Niet doen, Tobias!’ riep 
hij, maar zijn geschreeuw viel weg bij het geratel van de helikopter. 

De nep-bondscoach draaide zijn hoofd. Zijn petje waaide af en 
Tobias schrok terug. Maar hij was te laat. Alweer, dacht Finn. 

De nep-bondscoach pakte Tobias beet en sleurde hem de
helikopter in. De wieken gingen sneller en de helikopter kwam los 
van de grond. Finn staarde in de ogen van Tobias. Het leek of hij 
Finn smeekte om hem te helpen.

De scheidsrechter liet Finn los. ‘Wat doet die bondscoach nou?’ 
stamelde hij. Finn rende naar de helikopter, net als een paar ploeg-
genoten van Tobias. Ze werden weggeblazen door de wind van de 
wieken. De helikopter steeg razendsnel. Binnen een paar seconden 
waren de ontvoerders en Tobias meters de lucht in. Al snel vloog de 
helikopter verder en verdween uit het zicht. Finn staarde naar de 
landingsplek. Daar lag alleen nog het oranje petje.

Tobias in stond. Hij draaide zich om en liep naar de landingsplek.
De rest volgde. Alleen Tobias keek nog een keer achterom. Toen 
volgde hij zijn teamgenoten.

Finn rende naar de landingsplek. De helikopter landde al op het 
gras. Finn zocht naar een opening in de kring van omstanders. Hij 
glipte tussen wat mensen door en zette zich schrap. De nep-bonds-
coach riep iets richting de spelers: ‘…aanvoerder… Blauw-Geel…’ 

Finn wist nog niet wat hij ging doen, maar hij moest íéts doen. 
Hij wilde op de helikopter afstormen, maar kwam niet vooruit. 

‘Netjes op je beurt wachten, jij.’ Het was de scheidsrechter. Zijn 
gezicht was nog steeds zo rood als een tomaat. Hij had Finn stevig 
vast bij zijn shirt. ‘De verliezers mogen straks,’ zei hij streng.

Finn probeerde zich los te rukken. Zijn shirt maakte een 
scheurend geluid, maar hij kwam niet verder. 

Ondertussen wees Tobias naar zichzelf en liep langzaam op de 
helikopter af. De bondscoach knikte. Na een paar passen bleef
Tobias staan. Hij keek om zich heen. Zijn blik stopte bij Finn. Toen 
werd hij naar voren geduwd door een teamgenoot. Die wees naar de 
beker en lachte. Tobias liep door.

Finn probeerde zich weer los te rukken. ‘Niet doen, Tobias!’ riep 
hij, maar zijn geschreeuw viel weg bij het geratel van de helikopter. 

De nep-bondscoach draaide zijn hoofd. Zijn petje waaide af en 
Tobias schrok terug. Maar hij was te laat. Alweer, dacht Finn. 

De nep-bondscoach pakte Tobias beet en sleurde hem de
helikopter in. De wieken gingen sneller en de helikopter kwam los 
van de grond. Finn staarde in de ogen van Tobias. Het leek of hij 
Finn smeekte om hem te helpen.

De scheidsrechter liet Finn los. ‘Wat doet die bondscoach nou?’ 
stamelde hij. Finn rende naar de helikopter, net als een paar ploeg-
genoten van Tobias. Ze werden weggeblazen door de wind van de 
wieken. De helikopter steeg razendsnel. Binnen een paar seconden 
waren de ontvoerders en Tobias meters de lucht in. Al snel vloog de 
helikopter verder en verdween uit het zicht. Finn staarde naar de 
landingsplek. Daar lag alleen nog het oranje petje.

Tobias in stond. Hij draaide zich om en liep naar de landingsplek.
De rest volgde. Alleen Tobias keek nog een keer achterom. Toen 

Finn rende naar de landingsplek. De helikopter landde al op het 
gras. Finn zocht naar een opening in de kring van omstanders. Hij 
glipte tussen wat mensen door en zette zich schrap. De nep-bonds-
coach riep iets richting de spelers: ‘…aanvoerder… Blauw-Geel…’ 

Finn wist nog niet wat hij ging doen, maar hij moest íéts doen. 
Hij wilde op de helikopter afstormen, maar kwam niet vooruit. 

‘Netjes op je beurt wachten, jij.’ Het was de scheidsrechter. Zijn 
gezicht was nog steeds zo rood als een tomaat. Hij had Finn stevig 
vast bij zijn shirt. ‘De verliezers mogen straks,’ zei hij streng.

Ondertussen wees Tobias naar zichzelf en liep langzaam op de 

Tobias staan. Hij keek om zich heen. Zijn blik stopte bij Finn. Toen 
werd hij naar voren geduwd door een teamgenoot. Die wees naar de 

Finn probeerde zich weer los te rukken. ‘Niet doen, Tobias!’ riep 
hij, maar zijn geschreeuw viel weg bij het geratel van de helikopter. 

‘Alsjeblie� ,’ zei Finn. ‘Ga niet naar die beker. Het is gevaarlijk.’ Hij 
liep op Tobias af, maar een van de verdedigers van Blauw-Geel ging 
vlak voor hem staan. Hij torende boven hem uit. 

‘Jij bent die fanatiekeling. Jij weet niet van ophouden, hè? Je hebt 
verloren! Geef het op, loser.’

Finn keek hem nijdig aan. 
‘Hij wil die beker voor zichzelf,’ riep een andere speler van Blauw-

Geel. ‘Pech gehad, joh.’ 
De groep lachte. 
Finn keek om zich heen naar de grinnikende spelers. Hij voelde 

zich slap. ‘Kennis is macht,’ hoorde hij zijn juf weer in gedachten 
zeggen. Zijn juf had het wel vaker mis.

Het geratel van de helikopter werd luider. Het toestel hing al 
boven het veld. ‘Kom op, we gaan,’ riep de jongen die tussen Finn en 

‘Alsjeblie� ,’ zei Finn. ‘Ga niet naar die beker. Het is gevaarlijk.’ Hij 
liep op Tobias af, maar een van de verdedigers van Blauw-Geel ging 
vlak voor hem staan. Hij torende boven hem uit. 

‘Jij bent die fanatiekeling. Jij weet niet van ophouden, hè? Je hebt 
verloren! Geef het op, loser.’

Finn keek hem nijdig aan. 
‘Hij wil die beker voor zichzelf,’ riep een andere speler van Blauw-

Geel. ‘Pech gehad, joh.’ 
De groep lachte. 
Finn keek om zich heen naar de grinnikende spelers. Hij voelde 

zich slap. ‘Kennis is macht,’ hoorde hij zijn juf weer in gedachten 
zeggen. Zijn juf had het wel vaker mis.

boven het veld. ‘Kom op, we gaan,’ riep de jongen die tussen Finn en 

Tobias in stond. Hij draaide zich om en liep naar de landingsplek.
De rest volgde. Alleen Tobias keek nog een keer achterom. Toen 
volgde hij zijn teamgenoten.

Finn rende naar de landingsplek. De helikopter landde al op het 
gras. Finn zocht naar een opening in de kring van omstanders. Hij 
glipte tussen wat mensen door en zette zich schrap. De nep-bonds-
coach riep iets richting de spelers: ‘…aanvoerder… Blauw-Geel…’ 

Groundhog Day meets Taken...
voor kinderen!
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GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 160 pagina’s 
FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 944 7 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK



Het begon allemaal met een spannende 
bekerfi nale. Een helikopter. Een vreselijke 
ontvoering. En daarna een bizarre droom. 

Nu is het vij�tien mei – alwéér. En Finn wordt 
keer op keer op deze dag wakker. Zou het ooit 
weer morgen worden? Finn weet zeker dat
hij hiervoor twee dingen moet doen: de
wedstrijd winnen én de ontvoering voor-
komen.  Maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan…

Nog één dag is een debuut met een gigantisch 
sterk plot. Oplettende lezers zullen op elke 
herhaalde dag nieuwe aanwijzingen spotten 
die Finn vooruit kunnen helpen. 

Debutant Tim van den Berg schreef een 
loeispannende, fi lmische thriller. Kan 
Finn zijn timeloop ooit doorbreken? 

Nog één dag TIM VAN DEN BERG

* Schrijver én ill ustrator
zijn debutanten van
Nederlandse bodem

* Eerste zes weken na verschijning 
gratis boekhandelsbezoek via
promotie@wpgmedia.nl 

* Social media-campagne 

* Dubb elinterview op
Kinderboeken.nl 
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Geweldig geïllustreerd door nieuwkomer 
Willem van den Oever.

Nog één dag TIM VAN DEN BERG
MET ILL USTRATIES VAN WILL EM VAN DEN OEVER
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Drie Kinderjury-nominaties, meer 
dan 100.000 verkochte boeken en een 
aangekondigde Hollywood-fi lm: Dog 
Man is niet te stoppen! Hier is alweer 
het achtste verhaal in de succesreeks.

Als een gestoorde fee de macht krijgt over 
22 telekinetische visjes, loopt de stad groot 
gevaar. Dog Man en zijn vrienden moeten 
alles op alles zetten om iedereen te redden.

Gewapend met visnetten gaan de Super-
maatjes de strijd aan. Maar dan duikt er ook 
nog een gruwelijk boom-monster op… 

Dog Man ziet ze zwemm en  
DAV PILKEY

Gelukkig komt er vinnige hulp uit onver-
wachte hoek. Want Flippie de vis is terug!

Fans kunnen niet wachten om in dit
ultragrappige Dog Man-verhaal te duiken. 
Met natuurlijk weer talloze tekentips en een 
briljante vertaling van Tjibbe Veldkamp.

 Grote fee stdagen-
campagne:

*   Tv-spot

*   Grote advertentiecampagne 
in o.a. Donald Duck en
Kidswee k

*   Poster naa r 800 0
basiss cholen

*   Social media-campagne

*   YouTube-campagne

*   Raa mtekening overtrek-
posters en boekenlegg ers 
beschikbaa r via promotie@
wpgmedia.nl 

*   Boektrailer beschikbaa r via 
promotie@wpgmedia.nl 

Prijs €14,99 | Verschijnt november 2021
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 Grote fee stdagen-

*   

*   

*   

VERTAA LD DOO R
TJIBB E VELDKAMP

Dog Man ziet ze zwemm en  

Grote advertentiecampagne 

Boektrailer beschikbaa r via 

VERTAA LD DOO R
TJIBB E VELDKAMP



Het is weer volop chaos!
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Chaos United
staa t in de kou
GERARD VAN GEMERT & RUDI JONKER
Milan, Rosa, Bennie, Fatima en
Prof gaan dan eindelijk op een
echte voetbalreis!

De bestemming is Spanje, maar door een 
vulkaanuitbarsting moet het vliegtuig
uitwijken en landen onze vrienden in
Zweden. Een �link stukje kouder dan waar
ze op gerekend hadden.

In Zweden tre�fen ze een voetbalteam dat 
erg doet denken aan Chaos zelf. Maar dan 
beter georganiseerd. Hun clubhuis is made by 
IKEA, dus valt niet uit elkaar. En voetballend 
lijken ze ook van een ander niveau, of is dat 
maar schijn?

In dit derde deel van deze komische graphic 
novel-serie van eigen bodem is er een hoofd-
rol voor Rosa. Zij gaat de teamleden van
Chaos wel even laten zien hoe je dat doet,
improviseren op reis…
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*   Promotievideo beschikbaa r
via promotie@wpgmedia.nl 

*   Samenwerking met kidsclubs
van eredivisieteams 

*   Samenwerking voetbalmedia 

OOK VERKRIJGBAAR:

ISBN 978 94 9289 933 0
€15,99

ISBN 978 94 9289 989 7
€15,99



Bouw technische
hoogstandjes met LEGO
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AMAZING BALANCING 
BIRD
Have you ever played with one of those toy birds that balances right on your fi nger using just its beak? Build your own 
LEGO version of this classic toy! The key to success is getting the center of gravity in just the right spot. Your completed 
bird will balance on your fi nger, or you can construct a base on which to display it. This bird is designed to look like an 
eagle, but if you prefer you can substitute bricks in any color to create your own type of bird.

HOW IT WORKS

Getting this bird to balance on its head involves building it so that its center of gravity, or balance point, is in its head. To 
understand the concept of balance point, try balancing a pen on your fi nger. The balance point might be in the center, 
but if your pen has a cap that adds weight to one end, the balance point will be a little closer to that end. In order for the 
bird to balance on its head, you must compensate for the weight in the body of the bird by adding weight to the wings 
and positioning them so that they are past the head.

You may have noticed that three 2 x 4 plates stacked on top of each other are equal in size to one 2 x 4 brick. However, 
the three plates have more mass than a 2 x 4 brick. This bird is designed with four 2 x 4 plates at the tips of its wings to 
add weight in just the right spots. 

20257_Lego3_Final_Aug25.indd   118 8/25/18   12:12 PM
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PARTS LIST
BROWN BRICKS
2—2 x 6 plates
8—2 x 4 plates
5—2 x 3 plates
2—2 x 2 plates
2—1 x 2 plates
3—1 x 2 plates with one stud on top
1—1 x 4 plate
1—2 x 4 wedge plate, right
1—2 x 4 wedge plate, left

1—4 x 4 wedge plate, cut corner
2—3 x 3 round corner plates
1—2 x 4 brick
1—1 x 4 brick
1—2 x 2 inverted slope
1—1 x 2 inverted slope

WHITE BRICKS
2—2 x 3 plates
5—1 x 3 plates
4—1 x 1 slopes, 30 degree

ASSORTED BRICKS
2—3 x 8 dark tan wedge plates, right
2—3 x 8 dark tan wedge plates, left
2— 3 x 3 dark red wedge plates, cut 

corners
2—1 x 1 black round plates
1— 1 x 1 yellow plate with a vertical 

tooth
Various dark gray bricks for building 
a base

Step 1: Line up a 2 x 3 white plate and three 
2 x 3 brown plates.

Step 2: Connect the plates with two 1 x 3 
white plates, a 2 x 4 brown brick, a 1 x 4 
brown brick, a 2 x 2 brown inverted slope and 
a 1 x 2 brown inverted slope.

Step 3: Attach the 1 x 1 yellow plate with a 
vertical tooth to be the beak. Then add a 2 x 3 
white plate and a 1 x 3 white plate.

Step 4: Add a 1 x 3 white plate to the head 
and two 1 x 1 black round plates as eyes. Then 
add four 1 x 1 white slopes (30 degree) and 
gather the bricks shown.

Step 5: Place the fi nal 1 x 3 white plate on top 
of the eyes. Then add the brown plates to the 
bird’s back as shown. Attach the tail to the 
1 x 2 plate with one stud on top.

Step 6: Gather the bricks shown for building 
the right wing. Substitute with diff erent colors 
if you need to.
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INVENT AND 
IMAGINE

Build clever inventions that double as imaginative scenes for your minifi gure worlds! Create a merry-go-
round that spins when you turn a handle. Build a motorized knight duel and a secret treasure cave with 
a hidden sliding door. Create a clever mechanism that will make your minifi gures waltz across a ballroom 
dance fl oor. Then build a construction scene with several working machines, including a dump truck that 
really dumps its load. Building exciting worlds for your minifi gures is even more fun when you add real 
inventions and clever moving parts!

1 2 5
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Van bewegend speelgoed tot werkende ma-
chines: je kunt het allemaal maken! Alles wat 
je nodig hebt, is je eigen LEGO verzameling. 
Aan de hand van duidelijke foto’s en uitleg zet 
je de meest ingenieuze bouwsels in elkaar. 

Maak een rollende robot, een drummende(!) 
drummer, een wegzoevend autootje of een 
werkende hijskraan. En wat dacht je van een 
draaimolen, �lipperkast of knikkerbaan?
Het derde boek in de succesvolle LEGO serie 
van Sarah Dees. 15

Perfect voor alle LEGO Masters: maak 
technische bouwwerken van tandwielen, 
elastiekjes… en je eigen LEGO steentjes, 
natuurlijk!

SARAH DEE S
Bouwen met
stee ntjes die je hebt

*   Social media-campagne 

*  Uitgelicht in grote
fee stdagencampagne 

*   Samenwerking met
bekende LEGO Masters
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Step 14: Gather the bricks shown for building 
the fl ywheel. Use any color of plates if you 
don’t have this many of one color.

Step 15: Stack the 2 x 4 plates in groups of 
three. Attach a 2 x 2 dark gray round plate to 
both sides of a 6 x 6 round plate.

Step 16: Attach the lime green plates to 
the 6 x 6 round plate. These add weight to 
the wheel.

Step 17: Slide the fl ywheel onto the axle 
(7 studs long), and your car is just about ready!

Step 18: Attach the rubber band to the axle 
(5 studs long) using a loop knot. Then hook 
the other end around the black Technic pole 
reverser handle. You’ll wind the car by turning 
the fl ywheel, and the rubber band will wrap 
around the black Technic pole reverser handle.

Now your car is ready for action! You may want to experiment with diff erent rubber bands to 
fi nd just the right amount of tension. You’ll also want to fi nd a fl at, smooth surface on which to 
test your car. A rough or bumpy surface will create friction between the wheels and the ground, 
and your car will lose speed quickly. What is the farthest your car will go? 
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SARAH DEE S

MEE R DAN
11 .00 0
BOEKEN

VERKOCHT

OOK VERKRIJGBAAR:

ISBN 978 94 9289 906 4
€ 18,99

ISBN 978 94 9289 971 2
€ 18,99Briljante

LEGO idee ën



Lang, lang geleden brachten onze voorouders 
hun tijd slingerend in bomen door. Heel wat 
eeuwen later bouwen we nu auto’s, robots en 
computers. Wat is er in de tussentijd precies 
gebeurd? 

In dit boek leer je hoe onze samenleving
van nu is ontstaan. Hoe holbewoners veran-
derden in wijze Romeinen, dappere Vikin-
gen, verlichte wetenschappers en rijke
zakenmannen. En hoe we onderweg een 
hoop belangrijke ontdekkingen en uit-

Hoe zijn jij en ik geworden wie we 
zijn? Ontdek het in Van aap tot sapiens: 
een grappig en toegankelijk boek over 
de geschiedenis van de mens.

Van aa p
tot sapiens

*  Combinatie van strip
en geschiedenis: altijd
populair bij kinderen!

*  Samenwerking met
geschiedenisbladen

*  Samenwerking met
Quest Junior 

*  Persaa ndacht
16

BENGT-ERIK ENGHOLM &
JONN A BJÖRNSTJERNA

vindingen deden: van de eerste man die
zich verbrandde aan een vuurtje tot de
eerste mens op de maan.

Een rijkelijk geïllustreerd verhaal vol
humor en onweerstaanbare weetjes.

het verhaa l
van de mens

Van aa p BENGT-ERIK ENGHOLM &Van aa p



Supergrappige reis door
onze geschiedenis

Tankens kraft

Vi uppfann saker också. Bland annat båten, oljelampan, pilbå-

gen och synålen.

Med en nål i handen var det lättare att göra 

kläder. Oljelampan gav ljus utan att vi behövde 

leta ved till en stor brasa när vi ville förlänga 

dagen eller utforska en grotta.

Pilbågen var en av världs-

historiens bästa uppfinningar. 

Med pil och båge kunde vi döda 

stora och farliga djur utan att 

behöva komma så nära dem.

Med båtarna tog vi oss över 

floder, sjöar och hav. Redan 

för 45 000 år sedan reste 

de första människorna 

till en ny, främmande 

kontinent: Australien.

Mänskligheten höll på att sprida sig över hela jorden. Vi gav 

oss ut på haven utan att veta vad som fanns bortom horisonten. 

Det fanns inga kartor som vi har idag, men vi hade fantasi.
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Voor de grootste
voetbalfan

Prijs €24,99 | Verschijnt oktober 2021
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 20,5 × 26,9 cm  | OMVANG 224 pagina’s
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World Football Records 2022



Met aandacht voor de beste nationale teams, 
toernooien en prijswinnaars. Ideaal voor elke 
voetbalfan vanaf negen jaar!

Het Wereld Voetbal Recordboek 2022 is een 
uitgebreide bundeling van alle mogelijke 
voetbalrecords, in de traditie van het Guinness 
Book of Records. Dit o�fi ciële FIFA-boek 
overziet bijna de hele voetbalgeschiedenis
en gaat ver voorbij de actualiteit.

Leer alles over de meest bijzondere spelers, 
coaches, fans en voetbalclubs aller tijden. 

Wereld Voetbal
Recordboek 2022 
KEIR RADNEDGE
Voetbal blij�t de grootste sport ter 
wereld. Naar de EK’s en WK’s kijken 
honderden miljoenen mensen tegelijk. 
Ook dit jaar zijn er weer vele nieuwe 
voetbalrecords gevestigd.

*  Frenkie de Jong op het 
omslag!

*  Samenwerking met kidsclubs 
van eredivisieteams 

*  Samenwerking voetbalmedia 

*  Advertentie in Pann a!

VOO RLOPIG
OMSLAG
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Met aandacht voor de beste nationale teams, 
toernooien en prijswinnaars. Ideaal voor elke 
voetbalfan vanaf negen jaar!



Eigenzinnig
avontuur
vol taart

en monsters

Prijs €14,99 | Verschijnt januari 2022 
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Monster Doughnuts

SokkenstelerBen jij ook zo vaak sokken kwijt? 
Dat komt door deze monsters, die 
ze graag stelen en zelf aantrekken. 
Je vindt Sokkenstelers vaak in 
wasdrogers – voor hen echte schat-
kamers. Je zou het niet verwachten 
van wezentjes die van kousen houden, maar ze zijn � ink gemeen.

G� f mijSOKKEN!

Prijs €14,99 Verschijnt

Je vindt Sokkenstelers vaak in 
wasdrogers – voor hen echte schat-
kamers. Je zou het niet verwachten 
van wezentjes die van kousen 

van wezentjes die van kousen houden, maar ze zijn � ink gemeen.

Poepschuiver
Heb je weleens poep aan je schoen 
zonder een drol gezien te hebben? Je 
had het vast pas thuis door, toen je 
op het tapijt was gaan staan en je pa 
boos werd. Poepschuivers doen pre-
cies wat je zou denken. Ze schuiven 
poep op je pad, kijken wat er gebeurt 
en lachen. Een hoop.

SOKKEN!
SOKKEN!

Kobolds
Volgens veel bronnen zijn Kobolds hebzuch-

tige, ondeugende (of zelfs kwaadaardige) 

fantasie� guurtjes. Ze zijn dol op goud en 

juwelen. Wat er niet bij wordt gezegd, is 

dat ze in allerlei soorten en maten bestaan: 

met grote oren, kleine oren, puntige oren, 

weinig rimpels en scherpe tanden. Vaak zijn 

ze dom, onaardig en gewelddadig… zelfs als 

ze alles zouden kunnen oplossen met een 

simpel praatje.
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Grace is een monsterjager, net als de rest 
van haar familie. Haar wapens? Explosieve 
cupcakes, taarten en koekjes, gebakken door 
haar zus Danni. Die kan geen enkele sokken-
steler, vleermuisvampier of snot-oger weer-
staan. Helaas staan de zussen er op dit
moment alleen voor: hun ouders zijn twee 
jaar terug op mysterieuze wijze verdwenen.

Dan krijgen Danni en Grace te maken met 
meneer Harris. Deze angstaanjagende 
cycloop hee�t een voorliefde voor donuts en 

Weet je waar je monsters mee kunt
verslaan? Lekkere baksels, natuurlijk! 
De tienjarige Grace weet er alles van.

* Leuke Britse humor

* H� rlijke i� ustraties

* Mega Monsterdonut-wedstrijd

* Kinderpanel-blog op 
Kinderboeken.nl 

 Een kne� ergek en 
spa� end avont� r, 

h� rlijk geï� ustr� rd 
d� r Sarah Horne. 
Inclusief hilarisch 

monster-overzicht 
achterin.

Monsterdonuts
GIA� A PO� ERO

een hypnotisch plan om het hele land in zijn 
macht te krijgen. Zou hij ook iets te maken 
hebben met de verdwijning van Grace’ oud-
ers…?

 Een kne� ergek en 
spa� end avont� r, 

h� rlijk geï� ustr� rd 
d� r Sarah Horne. 
Inclusief hilarisch 

monster-overzicht 
achterin.

Monsterdonuts



Prentenboeken actie

10 top
prentenboeken
voor slechts

€ 10,-
Actieprijs is geldig van

1 januari t/m 28 februari 2022

ISBN pakket: 978 90 258 8238 9
Prijs: € 100,00
Niet los te bestellen 

prentenboeken



Prentenboeken actie

10 top
prentenboeken
voor slechts

€ 10,-
Actieprijs is geldig van

1 januari t/m 28 februari 2022

ISBN pakket: 978 90 258 8238 9
Prijs: € 100,00
Niet los te bestellen 

COLL INS GEHEIME
KANAA L SABINE ZETT  & ZAPF
Voorheen bij Holland, voortaan
bij Condor: Collins geheime kanaal.
Een serie met grappige YouTube-
avonturen voor fans van Leven
van een loser!

De dertienjarige Collin wil héél graag een 
bekende YouTuber worden. Daarom begint 
hij zijn eigen kanaal!

Helaas gaat dat niet helemaal volgens plan. 
Even vreest Collin dat hij in plaats van een 
ster de grootste loser van het universum 
wordt... maar gelukkig komt zijn beste 
vriend met een plan om hem te redden.
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*   Geselectee rd voo r de tiplijst 
van Makk elijk Lezen (CPNB)

*   Vlogg en extree m populair bij 
kinderen

*   Toegankelijke graphic novel

Prijs €15,99 | Verschijnt augustus 2021
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD

FORMAAT 15,4 × 21,9 cm | OMVANG 192 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 9318 970 6 | NUR 283
OORSPRONKELIJKE TITEL Collins geheimer Channel

COLL INS GEHEIME

CPNB
MAKK ELIJK

LEZEN!
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* Chaos United staat in de kou
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* Monsterdonuts
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November
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December
* Lala’s woorden
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