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TO PPER

Een nieuw Hey Baby-boek dat geen ouderhart
onberoerd laat

Hey Baby Ik ben blij dat jij er bent
Laura Van Bouchout,
met illustraties van Eva Mouton
Een nieuw babyboek van Hey Baby dat in woorden probeert uit te drukken hoe
graag ouders hun kersverse kindje zien.
Je kunt het nooit genoeg zeggen tegen je kind: “ik ben blij dat jij er bent”. Het nieuwste
Hey Baby-boek is een ode aan deze woorden. En breit zo mooi verder aan deze
verbindende boekenreeks voor de allerkleinste mensjes en hun allergrootste fans.
Ik ben blij dat jij er bent wordt niet enkel verteld met prenten en tekst, maar
bovenal met liefdevolle aanrakingen. Terwijl je voorleest, streel, kriebel, blaas je
je liefde naar je baby of peuter toe. Tot zijn lijfje en hart er doordrongen van zijn.
Zo wordt een boek ook een beetje een massage. En wordt voorlezen nóg intiemer.
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De vertederende tekeningen van Eva Mouton creëren een intieme wereld en
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maken van dit voorleesmoment een streling voor kleine en grote ogen.

» Grote broers en zussen zijn perfecte voorleespartners.
Terwijl jij voorleest, halen zij hun liefste strelingen boven.
» In dit boek leert je baby of peuter ook stiekem heel
wat lichaamsdelen kennen, voelen en benoemen.
» Nieuwe telg in de populaire Hey Baby-reeks

Ik ben blij dat jij er bent evolueert mee met je gezin in de eerste jaren. Het is een
speelse kapstok voor een dagelijks massagemomentje met je baby. Peuters vinden
het dan weer heerlijk om de rollen om te draaien. Voor je het beseft word je
getrakteerd op een liefdevolle massage. En wat klinkt er mooier dan je kind die je
met hart en handen vertelt: “ik ben blij dat jij er bent”.

IN DEZELFDE REEKS

4DE
DRUK
Hey Baby, kijk!
978 90 02 27244 8
€ 12,99

9DE
DRUK
Hey baby
van nul tot één jaar
978 90 5908 838 2
€ 19,99

2DE
DRUK

Hey baby 2
van één tot twee jaar
978 90 5908 994 5
€ 19,99

Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout bedenkt en ontwikkelt samenspeelboeken voor
gezinnen. Meestal met een kind op, tussen of onder haar benen. Na de
succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en ouders kwalitatief laat
samenspelen, waagt ze zich ook aan speeltips voor baby’s, peuters en
ouders.
Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting Beeldende Kunsten aan
Sint-Lucas in Gent. Sindsdien werkt ze als freelance illustrator. Op (bijna)
alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. Je kent haar wellicht van de
wekelijkse getekende column ‘Eva’s gedacht’ voor De Standaard.

Vanaf 6 maanden
19 OKTOBER 2021
Kartonboek
20 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
5AB, 5ABB, YBCB, YBLQ, YXA
ISBN 978 90 02 27447 3

9 789002 274473
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Op avontuur met Pettson en Findus

Vijf keer Pettson en Findus in een verzamelbundel

Sven Nordqvist
Welkom thuis bij Pettson en Findus! Hier ontmoet je naast de kippen
en koeien ook enkele mukkels. Maar niet de vos, want die heeft Findus
weggejaagd! Ontdek de boerderij en blijf er kamperen, en misschien vier je er
wel een verjaardag of twee.
Op avontuur met Pettson en Findus bevat niet alleen vijf populaire verhalen,
je komt er ook alles te weten over Pettson en Findus. Je leert er bovendien
hoe je de beroemde pannenkoekentaart moet maken. Of knutsel je liever een
nestkastje of je eigen weerstation? Achteraan in het boek ontdek je unieke
schetsen van Sven Nordqvist. Perfect voor iedereen die nieuwsgierig is naar
de wereld van Pettson en Findus, en een feest voor alle Pettson-fans die maar
niet genoeg krijgen van de mukkels en de capriolen van Findus.
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» Prachtig eindejaarscadeau voor Pettson en Findus-fans
» Dit boek bevat de verhalen: Toen Findus klein was;
Ken jij Pettson en Findus?; Vossenjacht;
Snoeshaan; Pettson gaat kamperen
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Sven Nordqvist
De Zweedse Sven Nordqvist won in 1983 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. Op 30 april 2021 vierde hij zijn 75ste verjaardag wie
weet ook wel met deze lekkernij.

IN DEZELFDE REEKS

4
DRUK
DE

4
DRUK
DE

Aan de slag met Findus
978 90 5908 870 2
€ 15,99

Pettson en Findus
bouwen een auto
978 90 02 27317 9
€ 13,99

Kun jij dat, Pettson?
978 90 02 26896 0
€ 13,99

Gekakel in de moestuin
978 90 6565 378 9
€ 14,99

3
DRUK
DE

Een kerstman voor
Findus
978 90 5908 857 3
€ 17,99

5DE
DRUK
Findus gaat verhuizen
978 90 5908 452 0
€ 14,99

Waar is Pettson?
Puzzelboek
978 90 5908 694 4
€ 14,99

Arme Pettson
978 90 6565 187 7
€ 14,99
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Vanaf 3 jaar
28 SEPTEMBER 2021
Hardcover
140 blz.
21 x 29,7 cm
€ 24,99
NUR 273
YBCH, 5AC
ISBN 978 90 02 27403 9

9 789002 274039
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Een nieuw prentenboek in een hilarische reeks

De tandenslager
Ruth Verstraeten,
met illustraties van Annelies Vandenbosch
Kaat is een echte Durf-Al-Kampioen. Ze droomt ervan om stuntpiloot te worden
en drijft haar ouders stilaan tot waanzin met haar roekeloze stoten. Maar hoewel
ze nergens bang voor is, is er één GROOT probleem… Kaat heeft een gaatje in
haar tand en durft niet naar de tandarts, want een tandarts…
… dat is een slager, met een boor!
Een botte beul, verkleed als dokter,
met een grijns van oor tot oor…!
Het nieuwe verhaal in de rijmreeks van Tante Teefje en De kindervleesfabriek
is andermaal een hilarische rit doorheen een fantasierijk kinderbrein! De
woorden denderen dansend door het boek en de prachtige prenten van Annelies
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Vandenbosch brengen het hele verhaal helemaal tot leven. Kijk- en (voor)leespret
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gegarandeerd, voor jong én oud!

IN DEZELFDE REEKS

2DE
DRUK

Tante Teefje
978 90 5908 821 4
€ 16,99

2DE
DRUK

De kindervleesfabriek
978 90 5908 887 0
€ 16,99

» Grappige rijmtekst geschikt
voor moeilijke lezers
(en kindjes die bang zijn
van de tandarts)

Ruth Verstraeten
Ruth Verstraeten werd rijmend geboren, zonder ochtendhumeur en
met de onstuitbare drang om creatief bezig te zijn. Ruth is knutseljuf
en heeft haar eigen knutselstudio: Studio Flamingo, waar ze van kleine
prullen prachtige spullen maakt.
Annelies Vandenbosch
Annelies tekent dat het een lieve lust is. En dat doet ze goed. Met
humor en positiviteit maakt ze van de wereld een mooiere plek aan
haar tekentafel.

Vanaf 7 jaar
19 OKTOBER 2021
Prentenboek
40 blz.
23 x 34 cm
€ 16,99
NUR 274
YFN, YFQ, YFV, YXA, IBLB, 5AH
ISBN 978 90 02 27114 4

9 789002 271144
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Eerste lezersboek voor hondenliefhebbers

Mijn hond Woefus
Patricia Maclachlan,
met illustraties van Marc Boutavant (vertaling Riet Wille)
Oom Jan gaat op reis, maar zijn hond Woefus is daar niet zo dol op. Dus past
nichtje Anna wel op hem. Omdat die twee het zo goed met elkaar kunnen
vinden, besluit Anna dat Woefus haar hond wordt.
In dit boek lees je vijf verhaaltjes over Woefus. De nieuwsgierige en slimme
Woefus teent mee naar school, geeft een hondenfuif voor zijn verjaardag en hij
wordt vriendjes met een katje.
Geniet van dit warme, humoristische boek voor eerste lezers met levendige,
energieke illustraties.
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» Auteur werd bekroond met de Newbery Medal
» Vijf korte verhaaltjes voor eerste lezertjes

Patricia Maclachlan
Patricia MacLachlan werd geboren op de prairie en heeft tot op de dag
van vandaag een zakje prairiezand bij zich, waar ze ook gaat, om haar te
herinneren aan waar ze vandaan komt. Ze is de auteur van vele populaire
romans en prentenboeken, waaronder Sarah, Plain and Tall, waarmee ze de
Newbery Medal won. Ze woont nu in het westen van Massachusetts.
Marc Boutavant
Marc Boutavant is een internationaal geprezen illustrator die een breed
scala aan boeken heeft geïllustreerd en publiceert in de New York Times en
de New Yorker. Hij woont in Parijs.

Vanaf 6 jaar
19 OKTOBER 2021
Voor eerste lezers
56 blz.
17 x 20,3 cm
€ 15,99
NUR 274, 281, 282
YBCS, 5AG
ISBN 978 90 02 27433 6

9 789002 274336

Ga op survivaltocht in dit nieuwe AVI-groeiboek

Mijn eerste survival-groeiboek:
In het bos
Goedele Ghijsen,
met illustraties van Valesca van Waveren
Sem en Noor gidsen beginnende lezers door dit AVI-groeiboek. We volgen
hen tijdens hun tocht door het bos. Ze vinden een vossenhol. Of is het er
eentje van een haas? Ze ontdekken een mierenhoop, maken vuur en bouwen
een boomhut. Uiteraard moeten ze ook eten om te overleven, dus gaan ze
vissen. Dan verdwalen ze. Zouden ze de weg nog terugvinden?
Elk leesniveau bevat drie spannende verhaaltjes en tips en weetjes over het
leven in het bos.

14

15

» Boek groeit mee met het leesniveau
» Leesniveaus volgens oude en nieuwe AVI-telling
MEER GROEIBOEKEN
Goedele Ghijsen
Goedele Ghijsen leeft van taal. Als kind kroop ze in de kruin van een
appelboom om daar ongestoord te kunnen lezen. Ze is intussen al 20 jaar
leerkracht Nederlands en de stapel boeken in huis is niet meer te overzien.
Sinds een schrijfopleiding kruipt ze zelf in haar pen.

Met drie in de klas
978 90 02 27229 5
€ 19,99

Mijn eerste
griezelgroeiboek
978 90 5908 212 0
€ 19,99

Mijn eerste
sprookjesgroeiboek
978 90 77942 208
€ 19,99

Valesca van Waveren
Valesca woont en werkt in Amsterdam samen met haar man en zoon. Van
haar kleurrijke composities word je vrolijk. Haar aquarellen en tekeningen
staan in tijdschriften zoals Flow, boeken, op behangpapier, briefpapier, stof
en verpakkingen. En nu ook voor het eerst in een kinderboek. Ze is medeoprichter van Gumclub, een platform voor Nederlandse illustratoren. En af
en toe geeft ze les.

Voor eerste lezers
26 OKTOBER 2021
Hardcover
128 blz.
19,5 x 25 cm
€ 19,99
NUR 287
5LKE, YXQF, YFS
ISBN 978 90 02 27261 5

9 789002 272615

Laat kinderen kennismaken met de kunstwerken
van Jakob Smits

Jacquot en de lichtzoeker
Coco & June
Jacquot staart dromerig door het treinraam naar het voorbij zoevende landschap.
Zijn mama heeft beslist dat ze een tijdje naar opa Smits in Achterbos gaan.
Woont opa echt achter een bos?
Mama lacht. ‘Nee hoor, dat is een klein dorpje op het platteland. Opa houdt niet zo
van drukte.’
De aquarellist, etser en schilder Jakob Smits werd op 9 juli 1855 geboren in
Rotterdam. Hij was de oudste van zes kinderen in het gezin van decorateur Frans
Smits. Wanneer hij 18 jaar is, gaat Jakob studeren aan de Academie in Brussel.
In 1888 vestigt hij zich definitief in het Molse Achterbos omdat het Kempische
landschap hem fascineert. Hij richtte de Molse School op. Jakob Smits overleed
op 15 februari 1928. In 1977 opende in de omgebouwde oude pastorij van MolSluis het Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum.
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In Jacquot en de lichtzoeker gaat Jacquot samen met zijn mama op bezoek bij opa
Jakob Smits. Daar ziet hij de kunstwerken van zijn opa. Door de ogen van Jacquot
maken kinderen kennis met Jakob Smits en zijn werk. Wie weet inspireert dit boek
hen wel om zelf aan de slag te gaan.

MEER VAN DIT DUO

» Het werk van Jakob Smits
op kindermaat

dier boek
978 90 5908 995 2
€ 16,99

diervrienden
978 90 02 27109 0
€ 16,99

Coco & June
Coco & June, oftewel Karen Leten en Barbara Soenen, leerden elkaar
al schilderend kennen. Hun illustraties zijn realistisch en gedetailleerd.
In 2019 gaven ze dier boek uit, een alfabet van niet zo alledaagse dieren
voor beginnende lezers. Ook met diervrienden brengen ze leesbare
non-fictie voor kinderen.

Vanaf 5 jaar
14 DECEMBER 2021
Prentenboek
48 blz.
19 x 25 cm
€ 19,99
NUR 217
YNA, YBC, 5AF
ISBN 978 90 02 27393 3

9 789002 273933

TO PPER

Een enkele seconde

Jacominus komt tot leven in een leporello
van meer dan twee meter!

Rébecca Dautremer
(vertaling Edward van de Vendel)
Eén seconde. Meer heeft Jacominus niet nodig om verliefd te worden op
Douce. Maar in die ene tel beleven niet één, maar wel honderd personages
elk hun eigen verhaal
Klap het boek uit en volg Jacominus, maar ook Jan Gainsborough, Beatrix en
vele anderen.
Na De rijke uren van Jacominus Gainsborough en Middag is dit het derde
boek waarin we het dromerige konijn Jacominus kunnen volgen.

18 18
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Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de meest bekende Franse illustratrices.
Ze ontwikkelde met o.a. Ik val op jou en Het grote boek van vergeten
prinsessen een stijl die talrijke jonge illustratoren inspireerde. Ze doet
meer dan beelden maken bij een tekst. Ze creëert mee het verhaal.

» Prachtig geschenkboek
» Hét najaarscadeau van 2021!
MEER VAN RÉBECCA DAUTREMER

2DE
DRUK

2DE
DRUK
De rijke uren van Ja
cominus Gainsborough
978 90 5908 949 5
€ 19,99

Middag
978 90 02 26898 4
€ 45

Het boek der schatten
978 90 02 27391 9
€ 19,99

Muizen en mensen
978 90 02 27033 8
€ 45

Haast
978 90 5908 913 6
€ 19,99

3DE
DRUK

Zijde
978 90 5908 826 9
€ 29,99

10DE
DRUK

Het grote boek van verge
ten prinsessen
978 90 5908 184 0
€ 24,99

Ik val op jou!
978 90 5908 888 7
€ 14,99

Vanaf 5 jaar
26 OKTOBER 2021
Leporello
Uitklaplengte van 217 cm
€ 39,99
NUR 274
5AF, YFM, YBCH, YBCS
ISBN 978 90 02 27454 1

9 789002 274541
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Eén boek, drie verschillende werelden

Dinorama
Lucy Brownridge,
met illustraties van Carnovsky
Neem je magische kijkglas erbij, kijk door de rode lens en tover de dinosauriërs die
op elke plek leefden, tevoorschijn. Kijk nu door de groene lens om de omgeving te
bewonderen. Met de blauwe lens ontdek je de planten en prehistorische dieren die
hier leefden.
Maak je klaar voor een reis in de tijd en maak kennis met de machtige dinosauriërs,
weelderige planten, prachtige bloemen en bijzondere, vroege zoogdieren die ooit
leefden op onze planeet.
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» Met drie magische kleurlenzen
» Duik op een originele manier in de wereld van dino’s

Lucy Brownridge
Lucy Brownridge is een Londense auteur en redacteur van kinderboeken.
Ze schrijft kinderboeken over kunstgeschiedenis, geschiedenis, dieren en
wetenschap.
Carnovsky
Carnovsky is een Milanees kunst- en designduo dat bestaat uit Francesco
Rugi en Silvia Quintanilla. Ze zijn bekend om hun RGB-kunstwerken.

Vanaf 9 jaar
16 AUGUSTUS 2021
Hardcover met kijkglas
in drie kleuren
64 blz.
28 x 34 cm
€ 24,99
NUR 223
5AK, YBGH, YNN, YNNA
ISBN 978 90 02 27370 4

9 789002 273704
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Ben jij een groepsdier of een lone wolf?

Een tegen allen
Mia Cassany,
met illustraties van Tania Garcia
In dit prachtige boek ontdek je dat sommige dieren in groepen van wel meer
dan honderd individuen leven, terwijl andere het grootste deel van hun leven
alleen doorbrengen.
Van een bijenkorf waar 50.000 georganiseerde bezige bijtjes leven, tot
een eenzame octopus in het midden van de grote oceaan die zelden
soortgenoten ontmoet.
Wist je trouwens dat zelfs het eenzaamste dier ter wereld niet altijd alleen
is? Tijdens de paartijd zoeken ze immers gezelschap. En soms blijven deze
eenzaten toch samen tot hun eieren zijn uitgebroed of hun jongen groter zijn.
Hoe komt het dat sommige dieren een groep nodig hebben om te overleven,
terwijl andere geen behoefte hebben aan gezelschap en liever alleen zijn?
Open dit unieke boek en ontdek de tegenstrijdigheden van de natuur ...
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Mia Cassany
Mia Cassany richtte de Spaanse uitgeverij Mosquito Books op. Ze schrijft veel
van hun boeken zelf en werkt ook in opdracht van verschillende Europese
uitgeverijen. Daarnaast geeft ze een cursus ondernemerschap in een
businessopleiding aan de Universitat de Barcelona. Ze geeft ook les in de
masteropleiding Non-fictie Illustratie aan de Elisava Universiteit in Barcelona.

» Met weetjes over meer dan 20 diersoorten

Tania Garcia
Tania Garcia is in 2012 afgestudeerd in de richting Kunst en Design aan de
Massana school in Barcelona. Voor haar werk laat ze zich inspireren door
de natuur, planten, dieren, eten, Barcelona (de stad waar ze woont), vintage
interieur, … Ze houdt van waterverf en ziet de voordelen van digitaal schetsen
omdat die techniek oneindig veel mogelijkheden biedt.

Vanaf 6 jaar
12 OKTOBER 2021
Prentenboek
48 blz.
25 x 32 cm
€ 16,99
NUR 223
5AG, YRE, YNN
ISBN 978 90 02 27461 9

9 789002 274619

Avontuurlijk verhaal over koppigheid en
doorzettingsvermogen

Prinses Primula en de heks
van Eruca
Petra Thomas,
met illustraties van Eric Bouwens
De zwammen stonden in een perfecte cirkel in het midden van de open plek, diep in
het bos. Precies in het middelpunt van de cirkel stond een zwarte gietijzeren pot op
een laag vuurtje. Witte damp en gepruttel stegen op uit de ketel. De heks van Eruca
danste nog een laatste keer rond de cirkel, die verlicht werd door de maan die nu bijna
helemaal vol was.
Prinses Primula voelt zich al zo lang ze zich kan herinneren anders dan anderen. Ze
houdt van spelen en zingen en vindt haar kroontje het leukst als het scheef staat.
Dit tot grote ergernis van haar moeder, die vindt dat alles recht moet zijn. Haar
vader heeft nooit tijd voor haar en haar grote zus vindt haar maar onnozel. Iedereen
gedraagt zich koud en kil en Primula is de enige in het koninkrijk die kan lachen en
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huilen.
Op een dag verschijnt de geest van Dio, haar overleden broer, aan Primula. Hij is
uit de Sprookjeshemel teruggekomen om haar te vertellen over de heks van Eruca
en de vloek die ze uitsprak. Hij vertelt haar dat alleen Primula de ban kan breken.
Samen met de geest van Dio ontsnapt Primula uit het kasteel en gaat ze op zoek
naar de heks van Eruca.

» Debuut van Petra Thomas
» Door het vertrouwen van anderen en zelfvertrouwen
kan je veel bereiken
» Over dapper zijn

Petra Thomas
Petra Thomas schrijft sinds haar zesde gedichten en verhaaltjes, waarvan
er meerdere bekroond werden door Jeugd en Poëzie. Toen ze groot was
werd ze logopediste en leerkracht woordkunst-drama en schrijven in het
Deeltijds Kunstonderwijs (Academie Regio Tienen) en mama van twee
dochters, Belle en Lena. In haar literaire blog ‘niemen(d)alletjes, een ode
aan de alledaagsheid der dingen’, werpt ze wekelijks in 101 woorden een
poëtische blik op de kleine grote wereld. Met Prinses Primula zet ze haar
eerste stapjes in kinderboekenland.
Eric Bouwens
Eric Bouwens is illustrator en grafisch ontwerper. Met zijn humoristische
potlood brengt hij de liegleraars van de Little Liars Club en
sprookjesfiguren van De Sprookjeshuwelijken tot leven.

Vanaf 9 jaar
16 AUGUSTUS 2021
Hardcover met
zwart-wit illustraties
96 blz.
14 x 21,5 cm
€ 14,99
NUR 282, 283
5AK, YFA, YFD
ISBN 978 90 02 27436 7

9 789002 274367
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TO PPER

Het verhaal van een Afghaans
vluchtelingenmeisje

Het verhaal van Fatima
Fatima Noori en Michael De Cock
Iedereen heeft uitdagingen,
situaties om te overwinnen.
Soms betekent dat de strijd aangaan,
soms accepteren of opnieuw beginnen.
Want we moeten het doen met wat we krijgen.
Ook al is het niet altijd eerlijk of gemakkelijk,
toch niets aan te doen!
Want dat is nu eenmaal het LEVEN.
Dit is het verhaal van Fatima, een Afghaans vluchtelingenmeisje dat als 8-jarige
naar België kwam via de ‘bekende’ wegen.
Fatima is leergierig, maar mocht in Afghanistan als meisje niet naar school. Ze

30 30

dwong haar broer om zijn leerstof ook aan haar door te geven. Nu zit Fatima in het

31 31

eerste middelbaar en volgt ze Latijn.
Met haar boek wil ze de nodige nuance brengen in het vluchtelingendebat en
aantonen dat ze als vluchtelinge wil integreren in en bijdragen aan de maatschappij. Want vluchten doe je niet zonder reden. En al helemaal niet om elders te gaan
profiteren. We krijgen een inkijk in haar tocht van Afghanistan naar België en
volgen mee hoe Fatima een nieuw leven probeert op te bouwen. Zo begrijpen we
het verhaal van elke vluchteling beter.
Om haar verhaal op papier te zetten kreeg ze deskundige
begeleiding van Michael De Cock. Hij kent de kneepjes van
het schrijversvak als geen ander.
Fatima Noori
Fatima Noori is een Afghaans vluchtelingenmeisje dat als 8-jarige naar
België kwam via de ‘bekende’ wegen. In Afghanistan mocht ze als meisje
niet naar school. Ze dwong haar broer om zijn leerstof ook aan haar te
leren. Nu zit Fatima in het eerste middelbaar en volgt ze Latijn. Met haar
debuut wil ze nuance brengen in het vluchtelingendebat.

» Moedige getuigenis van een vluchtelingenmeisje

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.

Vanaf 12 jaar
19 OKTOBER 2021
Paperback
128 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
5AN, YNB, YFX, YXZM
ISBN 978 90 02 27435 0

9 789002 274350

Jeugdroman over de hechte band tussen broer en zus

Een broer, een zus
Brigitte Van Aken
Tuur ademt diep in en uit.
‘Net een schone slaper’, zeg ik.
Mama buigt zich wat voorover.
‘Kijk, Olivia. De wimpers van het goede oog bewegen’, zegt ze.
‘Het is de medicatie’, zegt een korte dokter in grappige laarsjes. Hij heet Jorrick
Verbruggen en heeft papa hartelijk de hand geschud.
‘Ik denk dat hij ijlt’, zegt de GAP. ‘Is dat niet zo, Jorrick?’
De korte dokter knikt.
‘Schone slapers ijlen niet,’ zeg ik. ‘Schone slapers slapen.’
En toch is mijn broer een schone slaper, zoals hij hier ligt met die handen gevouwen
over dat laken. En met dat gladde, bleke gezicht.
‘Misschien moet Liselotte hem dan maar wakker kussen’, fluistert mama en ze streelt
mijn hoofd.

32
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Sinds de zeventienjarige Tuur boeken over Japan leest, gebeuren er vreemde
dingen. Om te beginnen weet hij niet eens waar hij is. Alles is wit. En hij heeft
nog zoveel te doen. Zoals: zijn zus Olivia redden van het vuil spel, de klootzak
vermorzelen, de bitch in de ogen kijken en zijn moeder lik op stuk geven. In het
ziekenhuisbed hoort hij Olivia praten. Dat is al geruststellend. Zijn moeder is er
ook. Dat is niet geruststellend. Hij moet in dit moment blijven. Focussen op de
handen. Misschien komt zijn IKIGAI dan vanzelf.

Vanaf 14 jaar
19 OKTOBER 2021
Paperback
144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 285
5AQ, YFM, YFN
ISBN 978 90 02 27432 9

MEER VAN BRIGITTE VAN AKEN

» Over een complexe gezinsrelatie

Gewoon daarom!
978 90 5908 902 0
€ 15,99

De X of hoe fout een
leraar kan zijn
978 90 5908 697 5
€ 15,99

Brigitte Van Aken
Brigitte Van Aken is met Een broer, een zus niet aan haar proefstuk toe. Met
boeken als De X of hoe fout een leraar kan zijn, Uitgeteld en Gewoon daarom!
heeft ze zich op de kaart gezet in de jeugdliteratuur.

9 789002 274329

TO PPER

Langverwachte nieuwe Young Adult-roman
van Aline Sax

Uit het niets
Aline Sax
Wat als mijn herinneringen helemaal geen echte herinneringen zijn? Misschien
is het allemaal nooit gebeurd. Misschien heeft iemand mijn herinneringen niet
gewist, maar overschreven met pseudo-herinneringen, met verzinsels, met fictie
die helemaal niet heeft plaatsgevonden.
Elisabeth ontwaakt in een verlaten luchthaven. Hier hebben de laatste
overlevenden van de mensheid zich verzameld nadat een catastrofe de wereld
heeft vernietigd. De zon is verduisterd, de aarde koud, de lucht giftig. De
overlevenden zijn op elkaar aangewezen. Maar niemand herinnert zich iets
van de ramp of het leven voor de luchthaven. En er blijken nog meer gaten te
zitten in het verhaal. Elisabeth wil er het fijne van weten. Maar dan moet ze haar
herinneringen zien terug te krijgen. En wil ze dat wel?
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MEER VAN ALINE SAX

5DE
DRUK

Grensgangers
978 90 5908 861 0
€ 15,99

» Beklijvende Young Adult-roman
» Zijn geen herinneringen beter dan slechte
herinneringen?
» Aline Sax viert dit jaar 20 jaar schrijverschap

Aline Sax
Aline Sax woont in Antwerpen en schreef op 15-jarige leeftijd haar eerste
boek. Ze studeerde geschiedenis en behaalde hierin een doctoraat.
Momenteel werkt ze als onderzoekscoördinator bij het historisch
projectbureau Geheugen Collectief en doceert ze Publieksgeschiedenis
aan de Universiteit Antwerpen. Haar boeken werden meermaals
bekroond. 20 jaar later is ze nog lang niet uitgeschreven.

Vanaf 14 jaar
26 OKTOBER 2021
Paperback met flappen
264 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 285
YFE, YFM, YXG, YXL, 5AQ
ISBN 978 90 02 27434 3

9 789002 274343
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Een mix van Antwerpse en
aangespoelde verhalen

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.
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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 Luister
in het MAS en de
theatervoorstelling
» Met audioverhaal via QR
ingesproken door Tine
Embrechts

MEER VAN DIMITRI LEUE

Quinnie & Quinn
978 90 02 27230 1
€ 15,99

Wolinoti
978 90 5908 952 5
€ 19,99

Pasoppen
978 90 02 27392 6
€ 19,99

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.

Beluister een stukje
uit het boek:

Vanaf 8 jaar
26 OKTOBER 2021
Hardcover met audioversie
ca. 96 blz.
14,5 x 21 cm
€ 14,99
ISBN 978-90-02-27295-0
NUR 277
5 AJ, YNRU, YNXB, YFJ, VXQM
ISBN 978 90 02 27295 0

9

789002 272950

37

aa opn
ng ie
eb uw
od
en

Oriëntaalse verhalen herverteld
door Michael De Cock

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.
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» 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.
Haar illustraties zijn wereldwijd bekend. Ze is altijd goedlachs en haar
tekeningen komen vanuit haar grote hart.

MEER VAN FATINHA RAMOS

MEER VAN MICHAEL DE COCK

2DE
DRUK

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

Een leven vol kleur
978 90 02 27400 8
€ 17,99

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

Vanaf 10 jaar
30 NOVEMBER
Hardcover
ca. 96 blz.
19,5 x 25 cm
€ 24,99
NUR 277
YNRU, YFA, YFJ, 5AL, 5PB
ISBN 978 90 02 27318 6

Herdrukken
Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE

Hey Baby

9
DRUK
DE

4DE
DRUK
Hey Baby, kijk!
978 90 02 27244 8
€ 12,99

Hey baby: van nul tot één jaar
978 90 5908 838 2
€ 19,99

Pettson
en Findus
4

BELGIË
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
Volg Kinderboeken zijn zalig ook online op
www.standaarduitgeverij.be/kinderboeken-zijn-zalig of scan de QR.

NEDERLAND

11DE
DRUK

6DE
DRUK

Pannenkoekentaart
978 90 6565 732 9
€ 14,99

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw vragen.

Pettson viert Kerstmis
978 90 5908 167 3
€ 14,99

Poëzie

Prentenboek
2DE
DRUK

2DE
DRUK
Pjotter zegt altijd ja
978 90 02 26835 9
€ 17,99

Een stukje van de regenboog
978 90 02 27124 3
€ 19,99

New Book Collective
Niasstraat 6D
3531 WP Utrecht
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com
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