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Hey baby3: van twee tot drie jaar

TO PPER

De langverwachte Hey Baby-kalender
voor twee tot drie jaar

Laura Van Bouchout en Monique Melotte,
met illustraties van Eva Mouton
In een wereld vol speelgoed, activiteiten en prikkels brengt Hey Baby spelen terug
tot zijn puurste vorm: heerlijk met z’n tweetjes, zonder materiaal, met een bom aan
fantasie en vooral... een overvloed aan liefde.
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» Dit boek zet je
handig rechtop op
het keukeneiland, de
verschoningstafel, ...
» Eenvoudige rijmpjes
prikkelen de
kleinste oortjes
en praktische
instructies helpen
ouders alles juist
uit te voeren
» De vertederende tekeningen van Eva Mouton creëren een
intieme wereld en wekken elke pagina tot leven.
» In de Hey Baby-reeks gingen al meer dan 28.000 boekjes over
de toonbank!

Want spelen... dat is wat tweejarigen het liefste doen. Ze bewegen liever dan
ze stilzitten en doen liever dan dat ze luisteren. En het allerliefst spelen ze met
mama of papa. Spelenderwijs ontdekken en verwerken kleuters de wereld, leren,
communiceren en verbinden ze.
In deze veertig spelletjes zitten ontelbare groeikansjes verstopt: kinderen
experimenteren met doorzetten, met lief zijn, met voor zich laten zorgen en met
samenwerken. Mooi verpakt in uitdagingen die voor hen heel begrijpelijk zijn:
3

• Plak je als een sticker stevig vast tegen papa. Kan mama je loskrijgen?
• Mag ik je met mijn vinger inkleuren als een mooie kleurplaat?
• Ik zit op de grond als een stevig huis, kun jij allerlei daken op mij bouwen?
Verdiep je band met je kind en vul je huis met plezier!

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.
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Hey Baby, kijk!
978 90 02 27244 8
€ 12,99

Hey Baby
ik ben blij dat jij er bent
978 90 02 27447 3
€ 12,99

Hey baby
van nul tot één jaar
978 90 5908 838 2
€ 22,5

2DE
DRUK

Hey baby 2
van één tot twee jaar
978 90 5908 994 5
€ 22,5

Monique Melotte
Monique Melotte is drie keer moeder en negen keer oma. Ze wordt achter
haar rug ook weleens de babyfluisteraar genoemd. Al meer dan dertig
jaar geeft ze workshops en trainingen rond beweging en opvoeding, vaak
voor baby’s en peuters.
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 column ‘Eva’s gedacht’ die ze tien jaar lang tekende voor De
Standaard.

Vanaf 2 jaar
31 MEI 2022
Kalender met spiraalband
56 blz.
21,5 x 31 cm
€ 22,5
NUR 271
5AB, YBLQ, YXP
ISBN 978 90 02 27472 5

9 789002 274725
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Het leven is te kort om geen weirdo te zijn!

Weirdo

Uit het leven van een buitenbeentje
Zadie Smith en Nick Laird (vertaling Riet Wille),
met illustraties van Magenta Fox
Maak kennis met Ruby!
Ruby is veel dingen zoals: een cavia in een judopak én een
verjaardagscadeau voor Rosa.
Rosa’s andere huisdieren hebben nog nooit iemand zoals Ruby ontmoet.
Waarom kan zij niet zijn zoals alle anderen?
Ruby voelt zich raar. Maar met moed,
vriendelijkheid en een snufje geluk,
leert ze dat jezelf zijn het allerbeste
is wat je kan zijn.
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Weirdo is het kinderboekendebuut
van twee gevestigde auteurs en
een opkomende illustratrice. Dit
boek viert in stilte de kracht van het
anders zijn.

» Kinderboekendebuut van meervoudig
prijswinnaar Zadie Smith
» Jezelf zijn is het allerbeste wat je kan zijn

Zadie Smith en Nick Laird
Zadie Smith en Nick Laird wonen in Londen met hun twee jonge
kinderen en een zeer oude mopshond. Ze schrijven meestal voor
volwassenen. Ze zijn allebei een beetje raar.
Magenta Fox
Magenta Fox is een Londense illustratrice. Ze heeft nog geen
huisdieren, maar wanneer ze er wel in huis haalt, zullen ze hopelijk
net zo raar zijn als zij.

Vanaf 4 jaar
15 MAART 2022
Prentenboek
32 blz.
22 x 29 cm
€ 15,99
NUR 273
5AD, YBCH, YBCS
ISBN 978 90 02 27471 8

9 789002 274718
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Heruitgave met nieuwe illustraties

Zohra en de gazellen:

Betoverende sprookjes en magische
verhalen uit Marokko
Zohra Aït-Fath en Yurek Onzia,
met illustraties van Julie van Hove
Zohra zocht in de zomer van 2004 voor het eerst sinds haar jeugd haar vader
in Marokko op. Ze werd er geconfronteerd met een achtergebleven stuk van
haar identiteit, jeugdherinneringen en een halfvergeten verleden.
In Zohra en de gazellen worden eeuwenoude, voornamelijk mondeling
overgeleverde sprookjes, volksverhalen en legendes door Zohra en Yurek
Onzia verzameld en doorverteld en gekruid met Zohra’s Marokkaanse
jeugdherinneringen. Maar Zohra maakt in dit boek meteen ook de balans op
van de reizen naar haar geboorteland.

8

Alles past wonderwel in elkaar: de magische verhalen die ze in haar
jeugd door tantes, ooms en oma’s en de traditionele Marokkaanse
verhalenvertellers hoorde vertellen, de lokroep van haar wortels en de sfeer
van de markt in Marrakech...

Zohra Aït-Fath
Zohra Aït-Fath is het kind van een Marokkaanse vader en een
Limburgse moeder. Ze werd bekend als frontvrouw en zangeres
van de dance-formatie 2Fabiola. Daarna begon ze een succesvolle
dj- en acteercarrière. In 2004 verscheen haar eerste boek dat nu
heruitgegeven wordt. Die verhalen kan ze nu ook vertellen aan haar
zoon Alec. Sinds 2020 brengt ze opnieuw muziek uit onder haar djnaam Fatïa.

» Duik in de wereld van Marokkaanse sprookjes
en verhalen

Yurek Onzia
Yurek Onzia is journalist, columnist en songwriter. Hij werkte voor
verschillende Vlaamse week- en maandbladen, kranten, artiesten en
tv-productiehuizen.
Julie van Hove
Julie van Hove is een Antwerpse illustratrice. Een groot deel van haar
jeugdjaren bracht ze door in Zimbabwe. Daar vond ze de passie voor
natuur en dieren. En die inspiratiebron zie je in haar tekeningen.

Vanaf 9 jaar
17 MEI 2022
Hardcover
144 blz.
19 x 25 cm
€ 19,99
NUR 277
JBGB, 5AK, YBCS, 1HBM
ISBN 978 90 02 27448 0

9 789002 274480
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Leer alles over water in
een aanschouwelijk pop-upboek

Het grote boek over water
Anne-Sophie Baumann en Arnaud Lemaistre,
met illustraties van Vanessa Robidou
Waarom kennen we tegenwoordig periodes van extreme droogte en
overstromingen? Hoe kunnen we een watertekort voorkomen? Waar komt
het water op aarde vandaan? En waar stroomt het heen? Kortom, hoe dragen
we zorg voor water?
De gedetailleerde illustraties tonen alle facetten van water, om ons verder
te leren kijken dan het einde van de kraan!
Aan de hand van 60 animaties en pop-ups ontdek je het leven in oceanen,
leer je waar drinkwater vandaan komt en hoe het water uit bomen verdampt.
Ontdek alles over water in dit interactieve boek met kartonnen pop-ups.
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IN DEZELFDE REEKS

» Meer dan 60 flapjes, pop-ups en
bewegende elementen!
» actueel thema op kindermaat
Het grote boek over dieren
978 90 02 27284 4
€ 20

Vanaf 6 jaar
14 JUNI 2022
Hardcover
22 blz.
25,7 x 33,8 cm
€ 20
NUR 223
YNG, YNNC, YPMP, 5AG
ISBN 978 90 02 27561 6

9 789002 275616
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Tips & tricks om je eigen grenzen te ontdekken
en hiermee aan de slag te gaan

Dit ben ik!
Emy Geyskens en Joke van Steenwinckel,
met illustraties van Lesliesaurus
‘Nu is het genoeg!’ roept Mira, ‘Hier trek ik mijn grens!’
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Want op haar reis naar
‘Tot hier en niet verder’ leert Mira dat zij lang niet de enige is die het
moeilijk heeft om ‘nee’ te zeggen …
Dit eigentijds boek bestaat uit twee delen: een fictief verhaal over een
meisje dat haar grenzen leert aangeven en een informatief deel, waarin
getuigenissen van kinderen en jongeren zijn opgenomen. Het boek is een
handreiking naar meer inzicht in je eigen gevoelens en het barst van de tips
en tricks om zelf je eigen grenzen te leren trekken. Immers: jij bent jij!
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Emy Geyskens
Emy Geyskens heeft zeer ruime ervaring als leerkracht in zowel het
lager, buitengewoon én hoger onderwijs. Door haar grote passie voor
verhalen werd ze Leesfee en ging ze zelf kinderboeken schrijven.

IN DEZELFDE REEKS

Hart op slot
978 90 5908 938 9
€ 19,99

» Theoretisch kader aangevuld met
tips en opdrachten
» Praktische gids met grappige
illustraties
» Leer je grenzen kennen en stellen
Afspraak in wonderland
978 90 02 27108 3
€ 19,99

Joke van Steenwinckel
Joke Van Steenwinkel is een trotse mama van Léon en René. Ze is een
creatieve duizendpoot die het welbevinden van jongeren hoog in het
vaandel draagt.
Met haar ervaring vanuit het buitengewoon onderwijs coacht
ze vandaag jongeren met autisme in haar eigen praktijk en als
ondersteuner coacht ze leerlingen en leerkrachten in secundaire
scholen. Daarnaast, als haar agenda het toelaat, geeft ze nog creatieve
en expressieve workshops rond boeken.
Vaak gaat ze met jongeren aan de slag zodat ze zichzelf beter leren
kennen. Jongeren inzicht geven in wie ze zijn en wat ze voelen vindt
Joke dan ook fundamenteel om grenzen te kunnen trekken.
Leslie Saurus
Leslie Saurus (pseudoniem van Leslie Van Osselaer) studeerde
illustratie aan LUCA School of Arts in Gent, en studeerde er af als
master in de Beeldende Kunsten. Sinds 2016 maakt ze illustraties,
verzint ze grappen in de vorm van cartoons, fleurt ze ramen en
muren op met haar tekeningen en geeft ze allerhande workshops
rond cartoontekenen en illustratie. Zowel in haar werk als haar leven
hecht Leslie veel belang aan duurzaamheid en vrede op aarde. Door
samenwerkingen met gelijkgestemden, draagt ze graag haar steentje
bij aan een iets mooiere wereld.

Vanaf 9 jaar
19 APRIL 2022
Hardcover
ca. 96 blz.
19 x 25 cm
€ 19,99
NUR 218
YXW, YXR, YXQ, YXH, YXD
ISBN 978 90 02 27568 5

9 789002 275685

TO PPER

Opvolger van Een huis vol lekkers

Een tuin vol lekkers:

Recepten met ingrediënten van onze terrassen,
daken en tuintjes
Felicita Sala
Na het internationale succes van Een huis vol lekkers is Felicita Sala terug
met een nieuw receptenboek voor kinderen, gebaseerd op gemakkelijk te
kweken groenten en fruit, zowel in de stad als op het platteland! Twaalf zoete
of hartige gerechten voor elke maand… Seizoensgebondenheid is troef in de
keuken of de tuin!
Een tuin vol lekkers is een kookboek, een minigids om te tuinieren en een
prentenboek in één. Hierin vieren we het plezier van gezellig samenzijn en
het delen van “eetbare wonderen”, die zo leuk zijn om zelf te kweken.
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Vanaf 5 jaar
22 MAART 2022
Prentenboek
48 blz.
22,7 x 29,7 cm
€ 16,99
NUR 216
YNNV, YNPG, YNPC, 5AG
ISBN 978 90 02 27463 3

IN DEZELFDE REEKS
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Een huis vol lekkers
978 90 02 27123 6
€ 16,99

» Ontdek de wereldkeuken
» Maak je eigen moestuin
» 12 recepten op kindermaat

Felicita Sala
Felicita Sala studeerde filosofie, maar maakte van haar tekenhobby haar
beroep. Ze woont in Rome met haar man Gianluca (ook illustrator) en
dochtertje Rosa. Voor Een huis vol lekkers kreeg ze een Vlag en Wimpel.

9 789002 274633
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Alleen geschikt voor kleine leugenaars

Little Liars Club 6:
De fake dj
Jonas Boets
Gloria staat achter een dj-booth op een wei vol enthousiaste
festivalgangers. Ze scanderen haar naam, ze juichen haar toe. Zij, de jongste
dj van het land, moet de wei in vuur en vlam zetten. Makkie, toch?
Misschien niet. Want ze kan helemaal niet draaien. Ze heeft er geen flauw
benul van hoe zo’n discobar werkt. Waarom heeft ze dan verteld dat ze een
top-dj is? Om indruk te maken op de papa van haar vriendje. Niet het beste
idee dat ze ooit heeft gehad. Hoe moet ze zich hieruit redden?
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» Zesde titel in de topreeks (en dat is niet gelogen)
» Meer verhalen op www.littleliarsclub.com
» Ook te vinden op TikTok (5800 volgers en
177.000 likes)

IN DEZELFDE REEKS
Jonas Boets
Jonas Boets liegt de bokes uit je brooddoos en het vieruurtje uit
je boekentas. Om daarmee weg te komen, doet hij een 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.

De meest vieze
wedstrijd ter wereld
978 90 5908 972 3
€ 15,99

Een nacht in
Bazaar Bizaar
978 90 02 26823 6
€ 15,99

De Friekshow
978 90 02 27034 5
€ 15,99

De verschrikkelijke
oudjescruise
978 90 02 27030 7
€ 15,99

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.

Bekijk een
overtuigend filmpje

VANAF 8 JAAR
8 MAART 2022
Hardcover
160 blz.
14,5 x 21 cm
€ 15,99
NUR 283
5AK, YFA, YFB
ISBN 978 90 02 27566 1

9 789002 275661

Nieuwe reeks van de auteur van Emilia Hoektand

Rea Regenboog
Laura Ellen Anderson
De tienjarige Rea Grauws woont in de magische Weerlanden, hoog in de lucht.
Rea wordt omringd door Weermakers met verbazingwekkende superkrachten…
maar zij heeft GEEN magie!
Na een reis naar de aarde, verandert het leven van Rea voor altijd. Ze
transformeert van Rea Grauws in Rea Regenboog! Met de hulp van haar beste
vrienden (en de exploderende wolkenkat Nim) hoeft Rea nu alleen maar haar
krachten te beheersen en de wereld te redden van een mysterieuze, machtige
vijand…

22

23

» Nieuwe magische reeks van de auteur van
Emilia Hoektand

Laura Ellen Anderson
Laura Ellen Anderson is een Londense auteur en illustratrice. Je
kent haar wellicht van de reeks Emilia Hoektand. Ze houdt van de
herfst, pompoenkruid, de geur van houtrook en grote wollen truien.
Als het aan haar lag, mogen er meer boeken, cakes, pompoenen en
wolkenkatten zijn.

Vanaf 8 jaar
3 MEI 2022
Hardcover
304 blz.
15 x 19 cm
€ 16,99
NUR 282
5AJ, YFH, YFA, YFB
ISBN 978 90 02 27590 6

9 789002 275906

Lees het boek en kijk nadien de film op Netflix!

Winterbaai
Mats Wahl
John-John redt een meisje van tien uit het water en leert zo haar oudere zus
Elisabeth kennen. Bij het begin van het nieuwe schooljaar blijkt Elisabeth, tot
wie hij zich aangetrokken voelt, in zijn klas te zitten. Maar hij ligt met zichzelf
overhoop na een inbraak met zijn boezemvriend en een schokkende ontdekking
thuis. John-John heeft het nergens echt meer naar zijn zin. Ook de bokstraining,
waaruit hij vroeger energie putte, zegt hem niets meer. Elisabeth wordt zijn enige
houvast, tot zij op haar beurt een schokkende ontdekking doet...
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Bekijk de trailer van
de Netflix-film

» Te zien op Netflix als Vinterviken
» Heruitgave naar aanleiding van de verfilming

Mats Wahl
Mats Wahl is een Zweedse jeugdauteur. Hij groeide op in Gotland en
Stockholm waar hij pedagogiek, literatuurgeschiedenis en sociale
antropologie studeerde. Nadien ging hij lesgeven aan kinderen
met problemen. Over zijn ervaringen en conclusies publiceert hij
wetenschappelijke artikels en boeken. Hij werd bekroond met
verschillende prijzen.

Vanaf 15 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
256 blz.
14,5 x 21 cm
€ 15,99
NUR 285
5AP, YFB, YNF
ISBN 978 90 02 27467 1

9 789002 274671

TO PPER

Boek bij de Netflix-reeks ‘Lupin’

Arsène Lupin
Maurice Leblanc, met illustraties van stripicoon Vincent Mallié
Ontdek de avonturen van Arsène Lupin, de Robin Hood van de Belle époque, wiens
enige wapens zijn intelligentie en durf zijn! Lupin voert ongelooflijke trucs uit om te
stelen van de rijken en zijn buit te delen met de armen. Hij is echt ongrijpbaar!
Maurice Leblanc toverde het personage al in 1905 uit zijn pen. Maar dankzij de
Netflix-serie Lupin krijgt Arsène Lupin nu een tweede leven, ook in boekvorm.
Met illustraties in pen en waterverf brengt Vincent Mallié de avonturen van de
beroemde dief opnieuw tot leven. Het boek zelf is een pareltje, gedrukt in een groot
formaat met vergulding, linnen band, hoogwaardig papier, ...
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Bekijk de
Netflix-trailer

Maurice Leblanc
Maurice Leblanc begon zijn schrijverscarrière in 1890 en werd bekend
met zijn personage Arsène Lupin. Op 17 januari 1908 werd hij benoemd
tot Ridder in het Legioen van Eer. Hij ligt begraven in het Cimetière du
Montparnasse in Parijs.

» Nieuwe uitgave van een klassieker
» Boek bij de Netflix-serie ‘Lupin’

Vincent Mallié
Samen met schoolvriend Joël Parnotte maakte Vincent Mallié in 1998
zijn debuut in de stripwereld met de reeks Hong Kong Triad. Na zijn
debuut tekent Mallié de reeksen De Aquanauten (opnieuw op scenario
van Parnotte) en L’Arche (op scenario van Jérôme Felix), alvorens zich te
wagen aan de avonturen van De grote dode samen met het mythische
schrijversduo Régis Loisel en Jean-Blaise Djian. De reeks wordt meteen
opgepikt door het grote publiek en biedt Mallié later de kans om te
werken aan de cultreeks Op zoek naar de tijdvogel (voor de zoektocht).
Op dit moment werkt Mallié aan het prachtige tweeluik In de schaduwen
voor de collectie Vrije Vlucht en exposeert hij regelmatig zijn schilderijen
en illustraties in verschillende galerijen.

Vanaf 15 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Hardcover met
kleurenillustraties
176 blz.
24 x 32 cm
€ 25
NUR 274, 302
5AS, YFC, YFB, YBCH, YNF
ISBN 978 90 02 27468 8

9 789002 274688
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Marie is 17. Twee jaar geleden is
er iets verschrikkelijks gebeurd
waardoor haar zelfvertrouwen
zoek is. Door zich uitdagend te
kleden trekt knappe Marie de
aandacht van heel wat jongens,
waardoor ze haar problemen
even kan vergeten. Toch kan die
aandacht haar maar tijdelijk
helpen. Tot in de Facebook-chat
Anton opduikt, een jongen die stap
voor stap haar vertrouwen wint.
Maar is hij wel echt te vertrouwen?

De veertienjarige Bo belandt
in de gesloten instelling van
Beernem. Een echte gevangenis,
als je het haar vraagt. Ze lijkt er
met haar dure merkkleding en
juwelen niet echt op haar plaats.
Vernederd geeft ze haar kleren en
persoonlijke spulletjes af. De eerste
dagen zijn een echte hel: ze wordt
afgezonderd van de rest van de
wereld en vooral van Tony…

12 13 14 15 ...

12 13 14 15 ...

9 789002 274268 >

9 789002 274282 >

Has#tag

Het engelenhuis

978 90 02 27428 2

978 90 02 27426 8
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Sinds ze met The Black Bronx
optrekt, heeft Mavela een veel
opwindender leven. Gedaan met
school en braaf studeren. Ze staat
er niet echt bij stil dat haar nieuwe
vrienden een slechte reputatie
hebben. Voor ze het goed en wel
beseft, terroriseert Mavela samen
met hen de stad.

Ben leidt een vrij onbezorgd
tienerleven. Hij lummelt
na school wat rond met
vrienden, rookt weleens een
jointje en wordt verliefd. Tot
hij op zijn zestiende van de
dokter te horen krijgt dat hij
seropositief is. Zijn wereld
wankelt. Hij wil een einde
maken aan zijn passionele
relatie met de veertienjarige
Diana. Angstvallig houdt hij
zijn geheim verborgen voor
zijn omgeving. Zij die het
toch vernemen, reageren
verbijsterd. Met de moed der
wanhoop klampt Ben zich aan
het leven vast...

Dan ontmoet Mavela Marwan.
Hij overdondert haar. Kan ze echt
zo verliefd worden? Op iemand
van een andere bende? Ze weet
wat haar te wachten staat als de
leden van The Black Bronx dat
ontdekken...

12 13 14 15 ...

12 13 14 15 ...

274244 >

Na de scheiding van haar ouders
brengt Friedl de weekends
door bij haar vader. Het begint
met cadeautjes en uitstapjes.
Daarna zijn er de knuffels en
strelingen... Friedl voelt aan dat
er iets mis is. Als tiener draagt
Friedl het misbruik nog altijd
als een geheim met zich mee.
Zeker Stef, haar vriend, mag
het niet te weten komen. Maar
telkens als hij haar aanraakt,
voelt ze weer de handen van
haar vader.

12 13 14 15 ...

9 789002 274275 >

9 789002 274237 >

9 789002 274251 >

Back
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Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
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