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MAARTEN KUIPERS over De zolderkampioen
In de verhalen van M
 rten Kuipers worden
de gr� tste kinderdromen werkelijkheid. In 
Roljoch (2021) scheurt de h� fdpers� n
rond in � n sportauto. En De zolderkampioen 
(zomer 20� ) g
 t over � n wereldberoemde 
voetba� er die zich verborgen houdt op de 
kamer van � n Nederlands jongetje…

Hoe kwam je op het idee voor De zolderkampioen?
‘Ik hou van kinderboeken waarin iets gebeurt waarvan je stiekem hoopt dat het jóú ook 
zou overkomen. Dat je een toegangskaartje wint voor een chocoladefabriek, of dat uitge-
rekend jíj post hebt voor de koning. Dat soort dingen. Ik dacht: hoe cool zou het zijn als 
de beroemdste voetballer van de wereld jóú zou uitkiezen om hem te redden?’

Welk personage was het leukst om te schrijven?
‘De personages in het boek hebben allemaal hun eigen taal. Zo is er een ijdeltuiterige 
tv-presentator die in over-de-top-zinnen kletst, waarbij de uitroeptekens over elkaar 
heen buitelen. En topvoetballer Vinci di Balles heeft natuurlijk bij internationale clubs ge-
speeld, dus die klinkt als een mengelmoesje van verschillende wereldtalen. Als ik schrijf, 
verkneukel ik me hardop – mijn gezin is daarover vaak iets minder enthousiast.’

Heeft je nieuwe boek raakvlakken met Roljoch?
‘Zeker. De zolderkampioen ademt dezelfde sfeer als Roljoch. Ik zoek naar een mix van span-
ning, humor en een brok in je keel. Ik wil een verhaal schrijven dat je meevoert, waarin 
verschillende lijnen mooi samenkomen. De prachtige illustraties van Emanuel Wiemans 
passen precies bij dat gevoel.’

Onlangs werd je met Roljoch genomineerd voor de Hotze de Roosprijs voor het beste 
debuut van het jaar. Heb je nog meer leuke reacties gekregen op Roljoch?
‘Nou en of! Waar ik best trots op ben: ik hoorde van verschillende kinderen die niet van 
lezen hielden, dat ze Roljoch allemaal in één ruk uitlazen. En dat ze hard moesten lachen 
én soms een beetje moesten huilen. Van de Kinderboekwinkel in Utrecht begreep ik dat 
het boek ook vlug wordt opgepikt als ze erover vertellen: “Een jongen leert zichzelf auto-
rijden met YouTube om op bezoek te gaan bij zijn vader in de gevangenis...”’

Tot slot: welke voetballer zou je zelf op je zolder willen verstoppen?
‘Eh, tja... nou val ik toch door de mand. Want hoewel ik een paar jaar lang een seizoens-
kaart had om samen met mijn zoon in het stadion te mogen juichen, weet ik nog altijd 
niet wie nou wie is in het veld. Dus dan toch maar... De zolderkampioen.’

Meer lezen over De zolderkampioen? Blader dan gauw naar pagina 12!

Het eerste boek gaat over Ghost, die zijn
hele leven al aan het rennen is – vanaf het 
moment dat zijn vader jaren geleden een 
pistool op hem en zijn moeder richtte. En
dat rennen, daar is hij goed in.

Dan wordt Ghost bij toeval ontdekt door de 
coach van een hardloopteam. Bij het team 
horen drie andere kinderen, Sunny, Patina 
en Lu, die ook allemaal hun eigen verhaal 
hebben.

Na het prachtige Let goed op komt
Jason Reynolds met een nieuwe serie. 
De verhalen draaien om vier zeer
verschillende kinderen met één
gedeelde passie: hun hardloopteam.

*  Pers
 ndacht

*  Posters op m
 t
via promotie@wpgmedia.nl

*  Reynolds is National Amba� ador 
for Young People’s Literature
in de VS en won verschi� ende
belangrijke prijzen, w
 ronder 
de Carnegie Medal.

GHOST
JASON REYNOLDS

Al gauw vindt Ghost zowel vrienden als
succes binnen het team. Coach is ervan
overtuigd dat hij een briljante sprinter zou
kunnen worden. Maar dan moet hij wel 
binnen de lijnen blijven lopen – en dat is 
soms vreselijk moeilijk.

De Nederlandse pers
over Let goed op

'Een groot schrijver.’ - Het Par� l

 ‘Opnieuw een bewijs dat Reynolds 
tot de beste hedendaagse Ameri-

kaanse jeugdauteurs behoort.’
- Bas Maliep� rd (Trouw)

 'Reynolds trekt alles registers open, 
in vorm en taal. Weinig hedendaagse 

kinderboekenschrijvers kunnen in 
weinig woorden zo scherp een

situatie neerzetten.’
- J� p Friso
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Een nieuw verhaal over Kleine Karel, 
Mollie en hun knettergekke kikker-
klas. Vol klassieke Dog Man-humor!

Kleine Karel leert de kikkertjes tekenen 
met perspectief. Maar voor kikker Melvin 
is opletten moeilijk, want zijn zusje Naomi 
blijft hem maar plagen. En dan is het Melvin 
die op zijn kop krijgt voor het verstoren van 
de les…

Voor straf moet Melvin een strip tekenen 
over Naomi, verteld vanuit haar perspectief. 
Mokkend gaat hij aan de slag. Maar dan 
ontdekt hij dat zijn zusje allerlei geweldige 
verborgen kanten heeft.

Kleine Karels tekenclub
Als kikk ers gaa n keten DAV PILKEY

Met striptekeningen in allerlei stijlen: van 
potloodlijnen en haiku’s tot complete klei-
werelden. Pilkey-fans staan te popelen om 
dit nieuwe deel in handen te krijgen!

*   Advertentie in Donald Duck

*   YouTube-campagne

*   Social media-campagne 

*   Boektrailer beschikbaa r via 
promotie@wpgmedia.nl 

*   Downloads beschikbaa r via 
promotie@wpgmedia.nl

VERTAA LD DOO R TJIBB E VELDKAMP

Ook in deze serie:
ISBN 978 94 9318 929 4
€15,99

*   

*   

*   

*   

*

VERTAA LD DOO R TJIBB E VELDKAMP

TAFELSTAANDER EN 
PROMOTIEBOEKJES
VANAF 5 EXEMPLAREN



 ‘Smokkel een zaklamp je bed in, dit 
boek wil je in één keer uitlezen!’

 –  Isaa c (9jaa r)

 ‘De hilarische verhalen swingen,
met veel leuke verwijzingen en
onderwerpen die ertoe doen.’

– NRC Handelsblad

 'Ik heb er verschillende kinderen in 
mijn klas mee aan het lezen gekregen!'

 – Juf Henn y uit Venlo

IEDEREEN IS DOL
OP DOG MAN

Nu verkrijgbaar: 
houten display 
Dog Man &
Kleine Karel

FORMAAT 150 ×  35 × 10 cm | MDF
ISBN 978 94 9318 999 7

€ 383,76 

OP=OP

150.00 0
BOEKEN

VERKOCHT!

IEDEREEN IS DOLIEDEREEN IS DOL



IEDEREEN IS DOL 
OP DOG MAN

Ook dit jaar komen Leopold, Ploegsma, Condor en Zwijsen met een Schrijver in beeld-pakket voor 
scholen! Een uniek concept voor scholen in de buurt en een mooie omzet voor de boekhandel. 
Met Schrijver in beeld kunnen juffen en meesters de leukste kinderboekenschrijvers naar hun klas 
halen. Helemaal gratis bij aanschaf van het boekenpakket. Natuurlijk bij jullie in de boekhandel!

●  Bekende kinderboekenschrijvers voor de hele school
●  Kant-en-klaar lespakket per groep
●  Voor elke groep 5 video’s van een schrijver inclusief lesopdrachten
●  Elk moment te gebruiken, in één dagdeel of verspreid over de week.
●  Perfect voor tijdens de Kinderboekenweek én daarna!

Kikker
Mijn mooiste voorleesboek 

van Kikker

Tjibbe Veldkamp
Dog Man ziet ze zwemmen

Harmen van Straaten
Spuit Elf

Maren Stoffels
De Wisselaar

Rian Visser
Alle wensen van de wereld

Marjon Hoffman
De regels van Floor

Geloof nooit je broer

Jozua Douglas
Wout en Rik - De reuzentrol

Yorick Goldewijk
Films die nergens draaien

Aan de slag met Schrijver in beeld
Schrijver in beeld wordt in één keer aangeschaft voor de hele school. 
Het lespakket ontvangen scholen gemakkelijk, bij aanschaf van de acht deelnemende boeken.
1. De school koopt de 8 boeken bij de plaatselijke boekhandel.
2. De school meldt zich aan via kinderboeken.nl/schrijverinbeeld3.
3. Zij ontvangen een e-mail met daarin hun persoonlijke toegangscode tot de video’s en het digitale lesmateriaal 
en de ondersteunende informatie. Zo kunnen alle leerkrachten makkelijk inloggen en aan de slag gaan.
Schrijver in beeld is een initiatief van diverse kinderboekenuitgeverijen.
Gratis bij aanschaf van een actueel boekenpakket (8 boeken t.w.v. €123,43)

groep
1

groep
2

groep
3

groep
4

groep
5

groep
6

groep
7

groep
8

Schrijver in beeld
Een uniek aanbod voor uw schoolcontacten

 Zij ontvangen een e-mail met daarin hun persoonlijke toegangscode tot de video’s en het digitale lesmateriaal 



Nog meer onweerstaanbare waanzin!

Prijs €14,99 | Verschijnt juni 2022 
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21 cm | OMVANG 208 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 9318 995 9 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK |OORSPRONKELIJKE 

TITEL Total Mayhem 2 - Tuesday: The Curse of the Blue Spots

This lesson w
as 

especially im
portant since

 

today was the
 finals of th

e 

County Inter-S
chool 

Face-Pulling

Championship.

The two schoo
ls in the 

final were Sw
edhump

Elementary (ou
r school) 

and Stumpnose
 Elementary

(our rival sch
ool).
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The finals we
re at the 

end of the sc
hool day,

and this was 
our last 

practice, so w
e were 

all taking it

VERY seriously.
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Stumpnose 
Elementary

37

This is Dr. Williams at ant farm 41a, which is in her bedroom.

72
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Ant farm 41a has been rated a Highly
Prestigious Farm. It is extremely

competitive to get in, and most ants

spend at least two years preparing for

the admissions interview to get a 
place on the farm.

73
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OOK IN DEZE SERIE:

ISBN 978 94 9318 981 2
€ 14,99



Bizarre humor, lekker veel tekenin-
gen en een grote voorraad onzin: met 
dit recept krijgt Ralph Lazar zelfs de 
grootste boekenhaters aan het lezen.

Op de school van Dex Kandoe staat iets 
spannends te gebeuren: het Kampioenschap 
Gekke-Bekken-Trekken komt eraan!  Dex en 
zijn klasgenoten zijn al eeuwen aan het oe-
fenen. Maar vlak voor het Kampioenschap 
begint, krijgt bijna iedereen ineens blauwe 
puistjes in zijn gezicht… Er is dus iets heel 
erg verdachts aan de hand. Lukt het Dex om 
van zijn puistjes af te komen, of zullen hij 
en zijn vrienden zich terug moeten trekken 
uit het Gekke-Bekken-Trekken?

9

TOTALE 
WAA NZIN 2
Dinsdag: de 
vloek van 
de blauwe 
puistjes  
RALPH  LAZAR

*   Vertaa ld doo r Hann eke Majoo r 
(Het leven van ee n loser)

*   Advertentie in Donald Duck

*   Advertentie in Kidswee k (online)

*   Boekenlegg ers en promotie-
boekjes beschikbaa r via
promotie@wpgmedia.nl  

*   Digitaa l promotiepakk et voo r 
uw sociale media en/of nieuws-
brief via promotie@wpgmedia.nl

*   Social media-campagne

*   Postermailing naa r 7500  scholen

Ant farm 41a has been rated a Highly
Prestigious Farm. It is extremely

competitive to get in, and most ants

spend at least two years preparing for

the admissions interview to get a 
place on the farm.
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Bizarre humor, lekker veel tekenin-
gen en een grote voorraad onzin: met 
dit recept krijgt Ralph Lazar zelfs de 
grootste boekenhaters aan het lezen.

spannends te gebeuren: het Kampioenschap 
Gekke-Bekken-Trekken komt eraan!  Dex en 
zijn klasgenoten zijn al eeuwen aan het oe-
fenen. Maar vlak voor het Kampioenschap 

WAA NZIN 2

*   Vertaa ld doo r Hann eke Majoo r 

Displaydoo sje
met 6 exemplaren

ISBN 978 94 9318 994 2
€89,94



Bloedstollende humor voor zombiefans

Prijs €10,- | Verschijnt juni 2022 
PAPERBACK | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 240 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 003 2 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK

OORSPRONKELIJKE TITEL The Last Kids on Earth | VERTALING Marcel van Driel 

*    Wobb ler vanaf 5 exemplaren

*   Maa r liefst 15.00 0 boeken verkocht!

*   Bekend van Netflix

*    Al jaren in de top 25-lijsten in VS

*    Social media-campagne

*    YouTube-campagne 

*    Boektrailer beschikbaa r
via promotie@wpgmedia.nl 

*    Online survivalquiz 

*    Grote winactie in samenwerking 
met Kidswee k

ISBN 978 94 9289 984 2 ISBN 978 94 9318 915 7 ISBN 978 94 9318 945 4



Tweeënveertig dagen geleden was Jack 
Sullivan een gewone jongen met een gewoon 
leven. Maar nu is zijn wereld een TOTALE 
MONSTER-ZOMBIE-CHAOS. Vanuit zijn 
coole boomhut beleeft Jack iedere dag als een 
soort videogame. Maar in zijn eentje kan hij 
niet op tegen alle angstaanjagende wezens 
in de stad. Bovendien is het veel leuker om 
samen met je vrienden tegen monsters te 
strijden...

Nu ook verkrijgbaar als paperback:
het eerste deel in de serie De laatste 
helden op aarde!

De laa tste helden
op aa rde  MAX BRALL IER

11 

 ‘Gruwelijk leuk!
Bloedstollend en

gigantisch grappig.’
– Jeff  Kinn ey, 

Het leven van ee n loser

De laa tste helden

NU ALS
PAPERBACK!

€10,-



Wat als een wereldster jouw
kamer kiest als schuilplaats…?

LEESFRAGMENT

O, nee! Dat was waar ook… helemaal vergeten! Vandaag moest ik naar mijn 
eerste dansles. Verschrikkelijk! Mijn hele vakantie naar de maan… Niemand op 
school zat op dansles. Ja, misschien op hiphop… of op breakdance. Maar niet 
dit! Dit was stijldansen.

Walsen. Dansen zoals prinsessen dansten in de fi lm Frozen. Dat had mijn 
vader natuurlijk weer bedacht. ‘Het is goed voor later,’ zei hij. ‘Als je ooit op een 
feest komt met belangrijke mensen, móét je kunnen dansen. Als je de pasjes 
weet, kom je overal.’

Mijn moeder had ergens zwart-witte dansschoenen voor mij gekocht, nog 
idioter dan die clownsschoenen van de golfbaan. Leren dansen was vooral 
oefenen hoe je voor gek loopt. Ik had de schoenen meteen in een hoek van de 
zolder gesmeten. Maar nu kon ik ze natuurlijk nergens meer vinden…

‘Ik heb ze!’ riep ik naar beneden. ‘Bijna!’
Waar waren die lelijke dingen met die glibberzolen gebleven?
Ik keek de zolder rond. De schuine muren waren bedekt met posters van 

landschappen, bruggen en beroemde gebouwen uit de hele wereld. Ook de 
grond was bedekt, maar dan met een geweldige troep. Dat was fi jn. Alleen niet 
als je iets moest terugvinden.

Ik keek in de diepe kast achter in mijn kamer. Maar daar lagen die schoenen 
niet. Misschien achter mijn nachtkastje met de globe? Ik schoof het kastje 
opzij. Ik had de plastic wereldbol met het lampje erin voor mijn verjaardag 
gekregen. Toen ik mijn cadeau uitpakte, dacht ik nog even dat het de
Derbystar-voetbal was die wél op mijn lijstje stond.

Mijn vader zei: ‘Met een globe weet je altijd dat de wereld aan je voeten ligt! 
Hij zal prachtig op je kamer staan en mooi passen bij de posters aan je muur.’

Maar wat mijn vader niet wist, was dat onder al die saaie landschappen, 
stomme bruggen en slome gebouwen, nog ándere posters hingen. Posters 
die niemand zag. Waar niemand iets van wist, behalve ikzelf: XXL-voetbal-
posters uit de Goal! en de Panna. Als er niemand thuis was, ook Damin niet, 
peuterde ik voorzichtig de bovenste punaises los. Dan veranderde mijn zolder 
in een uitverkocht stadion en kwam, als uit de catacomben, mijn grote held 
tevoorschijn: Vinci di Balles.

Prijs €15,99  | Verschijnt juli 2022 
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 208 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 006 3 | NUR 283  | Ook verkrijgbaar als E-BOOK en LUISTERBOEK
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De wereldberoemde voetballer Vinci di Balles 
wil niet langer wereldberoemd zijn. Hij voelt 
zich een circusdier en is alle lol in voetbal 
verloren. Als hij op uitnodiging van zijn 
manager in diens geboorteplaats Dalfzand 
is, besluit Vinci te vluchten. Weg van de
fotografen, weg van gillende fans. 

Vinci sluipt zijn hotel uit en springt achter 
op de fi ets bij Ramo. Die is ook een groot fan, 

Wat zou jij doen als een wereldster 
zich bij jou thuis wil verstoppen?
Laat dat maar aan de twaalfjarige 
Ramo over!

De zolderkampioen  
MAA RTEN KUIPERS 

*   Persaa ndacht 

*   Advertentie in de Boekenkrant 

*   Digitaa l promotiepakk et voo r 
uw social media en/of nieuws-
brief via promotie@wpgmedia.nl

*   Grote winactie i.s.m. boek-
handels en scholen. Mail voo r 
informatie naa r
promotie@wpgmedia.nl 

*   Samenwerking met kidsclubs 
Eredivisie

*    Samenwerking met Pann a! en VI

LEES OOK:
ISBN 978 94 9318 938 6
TIJDELIJK SLECHTS €10,-
(JUNI T/M AUGUSTUS 2022)

maar verzwijgt dit omdat hij Vinci wil helpen. 
Zo belandt Vinci di Balles, de beste voetballer 
van de planeet, op de zolderkamer van Ramo en 
niemand mag het weten. Maar hoe houdt Ramo 
dit ooit geheim?

Een hilarisch nieuw verhaal van Maarten 
Kuipers, die eerder met Roljoch liet zien dat hij 
een geboren verteller is. Verwacht veel humor, 
plotwendingen en een heel bijzondere jongens-
droom. Met prachtige illustraties van Emanuel 
Wiemans.

MET ILL USTRATIES VAN
EMANUEL WIEMANS

De zolderkam

*   Persaa ndacht 

*   Advertentie in de

*   Digitaa l promotiepakk et voo r 
uw social media en/of nieuws-
brief via promotie@wpgmedia.nl

*   Grote winactie i.s.m. boek-
handels en scholen. Mail voo r 
informatie naa r
promotie@wpgmedia.nl 

*   Samenwerking met kidsclubs 
Eredivisie

*    Samenwerking met 



Duik in de wereld van Minecraft

Prijs €10,99 | Verschijnt juli 2022 
GEBONDEN | FULL-COLOUR | FORMAAT 14,8 × 22,1 cm | OMVANG 88 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 10+ 
ISBN 978 94 9318 974 4 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL Minecraft: Volume 2

®
DARKHORSE.COM

®
DARKHORSE.COM

®
DARKHORSE.COM

®
DARKHORSE.COM



Een nieuw stripverhaal vol actie, humor 
en bekende game-elementen. Welkom 
terug in de wereld van Minecraft!

Op school wordt Kevin fl ink gepest, maar
dat houdt hij liever verborgen voor zijn
Minecraft-vrienden. Dan komt de groep
twee grote pestkoppen tegen in de online
Minecraft-wereld, en besluit Kevin zijn
geheim te onthullen. 

Terwijl de vrienden de strijd aangaan met
piraten en andere gevaarlijke zeewezens, 
leren ze een belangrijke les: samen kunnen 
ze alle monsters verslaan… óók in de echte 
wereld.

Een spannend avontuur in stripvorm waar 
elke Minecraft-fan van zal genieten. 15

*   Off iciële licentie van Mojang

*   Van ee rste dee l zijn al 5.00 0
exemplaren verkocht!

* Minecraft is het populairste
computerspel oo it, met mee r dan 
200  miljoen verkochte spell en

* Ook op social media blijft
Minecraft ee n ijzersterk merk, 
met mee r dan 11 ,8 miljoen
Faceboo k-volgers en 5,1 miljoen 
Twitt er-volgers

OOK IN DEZE SERIE:

ISBN 978 94 9318 901 0
€ 10,99

3e
DRUK!

Minecraft   DE STRIP - DEE L 2



ZOMERLEZENACTIE
4 boeken voor slechts € 10,– per stuk van juni t/m augustus 2022

Een onvergetelijk avontuur vol actie, spanning 
én grappen. Riemen vast en plankgas met die 
rolschaats! (9+) | ISBN 978 94 931 8938 6

Ontdek in dit boek met meer dan 500 grappen 
hoe je ook je eigen grappen kunt bedenken: 

reen kan het! (9+) | ISBN 978 94 929 0176 7

Beleef een superspannend avontuur in een escape 
room. Als je eenmaal begint met lezen, wil je niet 
meer stoppen! (10+) | ISBN 978 90 258 8099 6

Grappig boek over een jongen die wil voorkomen 
dat de Aarde wordt verloot in de Mega Melkweg 
Loterij. (9+) | ISBN 978 90 216 7964 8

#zomerlezen #skipdezomerdip
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Hartstikk e 

groen!
Deze Kinderboekenweek staat het thema
‘Gi-ga-groen’ centraal. Of het nu om verre
oerwouden of je eigen achtertuin gaat: de

mooiste stukjes natuur ontdek je in deze boeken!

Lala’s woo rden
Kijk, daar gaat Lala! Ze heeft een grote pan met water bij zich. Ze is op
weg naar haar veldje, waar haar planten groeien. Zachtjes fl uistert ze lieve 
woorden naar ze. ‘Hallo, hallo, vrienden,’ zegt Lala. Maar op een dag mag 
Lala niet naar buiten. Wie zorgt er dan voor haar plantjes? Vanuit haar 
kamer blijft ze mooie woorden fl uisteren. En dan gebeurt er die nacht
iets magisch…         ISBN 978 94 9318 971 3

Het fijne brein van bomen
Met een fl inke dosis humor en een grote voorraad geinige strip-
oogjes laat Philip Bunting zien hoeveel wij mensen van bomen 
kunnen opsteken. Leer alles over de wonderen van het woudwijde 
bomenweb, ontdek hoe bomen aan hun energie komen, en lees hoe 
deze houten reuzen zorgen voor schone lucht. Want wat goed is voor 
een boom, is ook goed voor jou!         ISBN 978 94 9318 978 2

Het fantastisch moo ie dierenrijk
Van de meest dodelijke kikker ter wereld tot de indrukwekkende muskusos: 
het dierenrijk is fantastisch mooi! Gebruik de unieke press-out-techniek 
in dit boek om een prachtige optocht van bijzondere dieren te maken. Leer 
daarbij van alles over je favoriete beesten. Hoeveel soorten ratelslangen zijn 
er? Hoe diep kan een keizerspinguïn duiken? En hoe ziet de gemiddelde dag 
van een chimpansee eruit? Leuk om te weten en schitterend om doorheen te 
bladeren.        ISBN 978 94 9289 954 5

Atlas Obscura voo r de jonge ontdekk ingsreiziger
Ga mee op expeditie naar honderd van de meest geweldige plekken op 
aarde. Hop van land naar land in een keten van attracties: bekijk eerst een 
Mexicaanse kristallengrot en dan de grootste grot ter wereld in Vietnam.
Of ga van een gigantische waterval in Zambia naar een roodgekleurde
waterval in Antarctica. Beklim bergen, vlieg over het oerwoud heen en 
verken de diepste oceanen in dit boek vol schitterende illustraties en
waanzinnige wetenswaardigheden.        ISBN 978 94 9289 947 7



Een lekker vrolijk zoekboek
voor de allerkleinsten

Prijs €15,99 | Verschijnt augustus 2022 
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 21,5 × 24 cm | OMVANG 40 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 3+ | ISBN 978 94 9318 992 8 | NUR 273
OORSPRONKELIJKE TITEL What Fits Inside
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Een grappig zoekboek voor kleine 
kinderen. Help Bruno de hond om 
alles te vinden!

Er zijn zoveel dingen om ons heen die we 
niet kunnen zien. Al die kasten, koffers en 
dichte deuren... Of ze nou klein, groot, ge-
heimzinnig of alledaags zijn, je vraagt je af: 
wat zit erin?

In een koelkast zit natuurlijk eten en in een 
wasmachine hoort de was. Simpel. Maar wat 
zit er allemaal in een brandweerauto? Of in 
een iglo en een piratenschip?

Wat zit er in ee n koelkast?
MAGDA GARGULÁKOVÁ & FEDERICO BONOFACINI

Vol grappige plaatjes en woorden die kleine 
lezers helpen hun woordenschat te ver-
groten.

*    Unieke stijl

*   Downloads via
promotie@wpgmedia.nl 

*   Onderwijsmailing

Wat zit er in ee n koelkast?
MAGDA GARGULÁKOVÁ & FEDERICO BONOFACINI



Als Max een boer laat,
wordt hij een MONSTER…

Prijs €15,99 | Verschijnt augustus 2022 
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 192 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 6453 002 5 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK

OORSPRONKELIJKE TITEL Monster Max and the Bobble Hat of Forgetting

€15,99 | Verschijnt augustus 2022 

10
Monsters vs Machines

‘Brùùl brùùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl! Brùùl brùùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl! Brùùl brùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl! Brùùl brùùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl! Brùùl brùùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl!… kuch, hap lucht, Brùùl brùùùl brùùl brùùl brùùùùl brùùl!
BRÙÙÙÙÙÙÙÙLLLLLLLL!

Oké, nu heb ik er genoeg van, dachtMax. Hij vergat wat zijn vader had gezegd over het praten met Pepijn, vergat dat hij zijn hersens en niet zijn monsterkracht moest gebruiken. Maar het meest
vergat hij nog de Vergeetmuts.En toen boerde hij zijn grootste boer ooit.

Oké, nu heb ik er genoeg van, dachtMax. Hij vergat wat zijn vader had gezegd 



Max is een doodgewone jongen. Oké, mis-
schien niet doodgewoon. Max kan iets wat 
jij niet kunt. Als Max een boer laat, verandert 
hij in een GIGANTISCH MONSTER. Niks om 
je zorgen over te maken. Max doet geen vlieg
kwaad.

Maar dan komt iemand de rust in de buurt 
verstoren, en Monster Max krijgt de schuld… 
Max moet oppassen. Lukt het hem om de 
echte boosdoener te vangen, voordat hij zelf 
in de problemen komt? Een knotsgek verhaal 
vol humor en actie. 21

Dolfje-fans, opgelet: dit jongetje
verandert niet in een wolf, maar in
een monster!

*   Voo r Paul van Loo n-fans

*   Blog van Kinderpanel

*   Aandacht op social media

ROBIN BENN ETT Monster Max
en de vergee tmuts

ROBIN BENN ETT Monster Max
en de vergee tmuts



Op magische kampeertocht met Hilda

Prijs €15,99 | Verschijnt september 2022 
GEBONDEN | DUOTOON, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 13 × 19,7 cm | OMVANG 184 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 6453 007 0 | NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Hilda 
and the Nowhere Space | Ook verkrijgbaar als LUISTERBOEK

ISBN 978 94 92899 64 4

Ook in deze serie:

ISBN 978 94 9318 907 2



Bekend van Netflix! Hilda is
terug voor haar derde avontuur,
vol geesten en andere
fantasierijke fabelwezens.

Hilda is er klaar voor: ze zit bij scouting en 
doet haar stinkende best om insignes te
verdienen. De eerste twaalf pogingen mis-
lukken nogal. Maar Hilda weet het zeker: die 
kampeer-insigne kan ze écht binnenhalen!

Maar het leven van een avonturier zit nu 
eenmaal vol hobbels. Hilda krijgt te maken 
met een dakloze huisgeest, een woeste hond 
en een stel geesten die nachtmerries veroor-

23

*   Social media-campagne 

*   Samenwerking met
meidenmagazines

*   Samenwerking met
Scouting Nederland

*   Online interview met vertaler 
Ann elies Jorna

Hilda
en de plaa gg ee sten
LUKE PEARSON & STEPHEN DAVIES

zaken. En dan komt ze ook nog eens terecht 
op een waanzinnige plek die de Nergens-
ruimte heet…

 Social media-campagne 
Samenwerking met
meidenmagazines
Samenwerking met
Scouting Nederland
Online interview met vertaler 

Hilda
en de plaa gg ee sten
LUKE PEARSON & STEPHEN DAVIES



Lekker bouwen met LEGO!

Prijs €24,99 | Verschijnt september 2022 
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 200 × 225 cm | OMVANG 264 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+ 
ISBN 978 94 6453 004 9 | NUR 214 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Big Book of Amazing LEGO Creations
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PIANO
See if you can use the pictures to build your own piano! You 
can make it black or brown or any color you like. Try using 1 x 2 
white grills for the piano keys.

The piano is built on a 4 x 8 brown plate. The back of the piano 
has 2 x 2 bricks on the ends and 1 x 4 bricks in the center. This 
leaves a 1 x 4 cutout for a music stand. A 2 x 2 white tile or 
plate is perfect for sheet music!

MIC STAND
You’ll also want to have some singers! Give your singers guitars 
if you have them, or just let them sing. 

You can easily build a microphone stand with the pieces 
shown.

Attach a black bar holder with clip to a black bar (3 studs 
long). Insert the bar into a 2 x 2 dish. Then use the clip to hold 
the microphone.

If you don’t have a minifigure microphone, you can use a 
lightsaber hilt and a 1 x 1 black round plate as a microphone! It 
will work with the same microphone stand.

23043_Int.indd   8623043_Int.indd   86 7/12/21   3:34:07PM7/12/21   3:34:07PM

l
iv

in
g

 in
 l

e
g

o
 t

o
w

n

8 7

WORKOUT GYM
CREATIVE CHALLENGE
Whether they’re working on strength training or preparing for their next 5K, your minifigures will love working out 
in this top-of-the-line gym! Build treadmills and a bench press set. Then create some pull-up bars, exercise mats 
and a rack of free weights. Turn up the music on the boom box and let’s get exercising!

KEY ELEMENTS 
2—16 x 16 tan plates
6—2 x 4 medium azure plates for 
exercise mats

TREADMILL
1—4 x 6 dark gray plate
2—1 x 4 dark gray plates
2—1 x 2 dark gray plates with one 
stud on top (jumper plates)
1—1 x 2 dark gray slope, 30 degree
4—1 x 1 dark gray round plates
2—1 x 1 dark gray round bricks
2—1 x 1 dark gray cones
1—1 x 2 light gray plate with two clips 
on the side
2—1 x 1 light gray tiles with a clip
1—2 x 4 black plate
1—1 x 2 black plate

1—black bar, 4 studs long
1—1 x 2 black slope, 30 degree

BENCH PRESS
1—4 x 6 tan plate
2—1 x 2 dark gray plates with one 
stud on top (jumper plate)
2—1 x 1 dark gray round bricks
1—2 x 6 dark gray plate
2—2 x 2 dark gray dishes
3—2 x 2 black tiles
1—black bar, 6 studs long with a stop 
ring
2—1 x 1 x 3 light gray bricks
2—1 x 1 light gray bricks with a stud 
on the side
2—1 x 1 light gray bricks
2—1 x 1 light gray slopes, 30 degree

PULL-UP BARS
2—black bars, 6 studs long with a 
stop ring
4—1 x 1 light gray bricks with a stud 
on the side
3—1 x 1 x 3 light gray bricks
1—1 x 1 light gray brick

WEIGHTS RACK
6—1 x 2 light gray bricks
1—1 x 2 light gray plate
2—1 x 2 light gray plates with a handle 
on each end
2—1 x 2 light gray plates with a 
handle on the end
Black bars, 3 studs long
8—1 x 1 round plates with an open 
stud in various colors (must have the 
open stud)
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BABY TROLL 

KEY ELEMENTS
GREEN BRICKS
5—2 x 3 plates
1—2 x 2 plate
2—1 x 3 plates
2—1 x 2 plates
2—1 x 2 slopes
2—1 x 2 curved slopes

1—1 x 3 brick
2—1 x 2 bricks
3—1 x 1 bricks
1—1 x 1 brick with a stud on the side 
(headlight)

WHITE BRICKS
2—2 x 3 plates
2—1 x 1 Technic bricks

1—1 x 1 brick
1—1 x 3 brick
1—1 x 1 plate

ASSORTED BRICKS
1—eye
6—1 x 1 brown round plates

Trolls may be huge and scary, but every now and then, 
you’ll come across a baby troll in Fairytale Forest! These 
bumbling babies can only break twigs instead of trees, 
and they’re quite cute . . . in an ugly sort of way.

See if you can use the pictures to build the troll’s head 
and body. The feet are 1 x 2 slope bricks. Attach the 
stud on top of the slope brick to the hole in a 1 x 1 white 
Technic brick.

Green bricks are perfect for building baby trolls, but you 
can also use lime green or tan bricks. 

OWL

KEY ELEMENTS 
1—2 x 2 tan slope
2—1 x 2 tan bricks with two studs on 
the side
2—1 x 1 tan bricks with a stud on the 
side

1—1 x 2 tan plate with one stud on top 
(jumper plate)
2—1 x 1 tan slopes, 30 degree
2—eyes
1—2 x 3 brown wedge plate, right
1—2 x 3 brown wedge plate, left

1—1 x 1 bright light orange slope, 
30 degree
2—1 x 1 bright light orange plates with 
a horizontal tooth

To build the owl’s body, start with a 2 x 2 tan slope. Add 
two 1 x 1 tan bricks with a stud on the side. Place the bricks 
with the studs facing outward. Then add a 1 x 2 tan brick 
with two studs to hold the beak. Use two 1 x 1 bright light 
orange plates with a horizontal tooth to make the owl’s 
feet. Substitute with brown, white or gray if you need to! A 
brown owl or a white snowy owl would look great.

The wings are made from 2 x 3 brown wedge plates. 
Attach each wing to the stud on the side of the body. A 
1 x 1 slope (30 degree) is the perfect size for the beak. 
Attach it to a 1 x 2 tan plate with one stud on top (jumper 
plate). Now your owl is ready to perch in a tree or sit on 
the top of a cottage in the forest.
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FROG

MOUSE

KEY ELEMENTS
DARK GRAY BRICKS
2—2 x 2 bricks
1—2 x 2 slope, inverted
1—2 x 2 slope
2—1 x 2 plates with one stud on top 
(jumper plates)

2—2 x 2 round plates
1—1 x 2 plate
2—1 x 2—1 x 2 brackets, inverted
4—1 x 1 round plates

ASSORTED BRICKS
2—eyes
1—1 x 1 black round plate

1—1 x 1 white cone
1—white barb/claw/horn (LEGO ID: 
53451)
2—blue Technic pins, half length
4—1 x 1 light gray round tiles

Use the pictures to create the cutest mouse with an 
adorable face. The eyes are attached to the 2 x 2 round 
plates used as ears. Give him a little black nose attached 
to a 1 x 2 plate with one stud on top.

Build the mouse’s body. Each leg is a 1 x 1 dark gray 
round plate and a 1 x 1 light gray round tile. The legs are 
attached to 1 x 2—1 x 2 inverted brackets with the smooth 
side of the tile facing downward. 

KEY ELEMENTS
GREEN BRICKS
2—2 x 4 plates
1—2 x 2 plate
1—1 x 2 plate
1—1 x 2 brick

1—1 x 2 plate with one stud on top 
(jumper plate)
4—2 x 2 corner plates
2—2 x 1 x 1⅓ curved slopes with a 
recessed stud
2—1 x 2 curved slopes
1—2 x 2 slope, inverted

1—2 x 3 brick with a curved end
2—1 x 1 bricks with a stud on the side 
(headlight)

ASSORTED BRICKS
2—eyes
1—pearl gold crown (optional)

Use the pictures to build an adorable 
little Frog Prince! The Frog Prince is a 
human prince who was turned into a 
frog by the terrible witch of Fairytale 
Forest. He needs a princess minifigure to 
come along and kiss him so that he can 
turn back into a person again!

Use 2 x 2 corner plates for the frog’s 
hands and feet. His legs are built from 
curved slope bricks.

A little minifigure crown will fit perfectly 
on the frog’s head. Attach the crown in 
the center of the frog’s head by adding a 
1 x 2 plate with one stud on top (jumper 
plate) to the head.
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Scheur rond in een raceauto, ga op safari of 
bouw je eigen robot: met dit boek worden al 
je LEGO fantasieën werkelijkheid. Maak een 
sprookjesbos met draken, trollen en een-
hoorns. Of bouw je persoonlijke LEGO stad, 
compleet met sportschool, rockband en je 
eigen slaapkamer. Alles is mogelijk!

Door de begrijpelijke en gedetailleerde uitleg 
is dit boek geschikt voor LEGO liefhebbers 
van alle leeftijden. De talloze ideeën,

Het vierde deel in de serie van Sarah 
Dees. In dit fraai gebonden boek staan 
nóg meer leuke bouwideeën.

Het grote boek
vol geniale LEGO idee ën

25

SARAH DEE S

verhalen en (speel)suggesties zorgen ervoor 
dat je niet uitgebouwd raakt!

Sarah Dees, bekend van o.a. Geweldige LEGO 
ideeën, overtreft zichzelf met dit nóg dikkere 
gebonden boek vol nieuwe LEGO inspiratie. 

*  Social media-campagne 

*  Blog van Kinderpanel

*  Samenwerking met
 LEGO influencers

ISBN 978 94 9289 906 4

Ook in deze serie:

ISBN 978 94 9289 971 2

ISBN 978 94 9318 961 4

Social media-campagne 
Blog van Kinderpanel
Samenwerking met



Prijs €15,99 | Verschijnt september 2022 
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 208 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 008 7 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL Track: Ghost 
Ook verkrijgbaar als E-BOOK en LUISTERBOEK | VERTALING Maria Postema

Van de auteur van Let goed op

Coach Schildpad zag me en riep: ‘Jongen, wat doe 
je? De selectiedagen waren vorige week.’

Ik zei niks en de coach ging verder met: ‘Dit is 
een besloten training.’

Ik reageerde nog steeds niet en begon zwijgend 
mijn T-shirtmouwen op te rollen.

‘Heb je me gehoord?’ vroeg de coach nu, iets 
harder.

Hij kwam mijn kant op. De andere kinderen 
keken naar me zoals de meeste kinderen keken. 
Alsof ik raar was. Alsof ik er niet bij hoorde. Boeien.

‘Dat betekent dat deze fl uit niet voor jou is,’ 
sneerde de coach. Ik wilde een grapje maken maar 
hield me in.

‘Ja joh, de baan is voor hardlopers, niet voor 
mensen die willen doen alsof ze hardlopen,’ zei Lu 
vlijmscherp. Hij stond inmiddels rechtop, bekeek 
me van top tot teen en grijnsde arrogant.

‘Fluit nou maar gewoon!’ riep ik uiteindelijk naar 
de coach. Hij bleef met een boos gezicht staan. 
Toen wierp hij een blik op Lu en liep door naar mij. 
Hij richtte zijn klembord op me.

‘Oké, je mag één keer rennen, begrepen? En 
daarna wil ik je niet meer zien,’ zei hij dreigend. 
‘We hebben geen tijd voor grappen.’

Ik trok een whatever-gezicht en knikte. Hij richtte 
dat stomme klembord weer op me – alsof ik daar 
bang van werd. Kom op, hé. De coach liep terug 
naar de fi nish en Lu gromde hoofdschuddend: ‘Ben 
je klaar om kapot te gaan?’

Deze keer zei ik het hardop: ‘Whatever.’ Ik keek 
hem zo kil mogelijk aan om duidelijk te maken 
dat ik niet bang voor hem was. En dat was ik ook 
echt niet. We gingen alleen maar hardlopen, niet 
vechten, dus waarom zou ik bang zijn voor dat 
hardlopertje met z’n bleke smoel?

De coach was aan het eind van de baan en 
riep: ‘Op uw plaatsen…’ Lu zakte weer op handen 
en knieën. Ik zette alleen mijn rechtervoet voor. 
‘Klaar…’ Lu stak zijn kont in de lucht. Ik boog 

me naar voren. En toen… fufi euw! Ik wou dat ik 
kon zeggen wat ik dacht. Maar dat kan ik niet. 
Waarschijnlijk dacht ik niks. Ik bewoog alleen. Mijn 
benen gingen keihard! Ik pompte en ploegde, mijn 
enkels voelden los en wiebelig in mijn sneakers, 
mijn spijkerbroek was stijf en warm, en de hele 
tijd zag ik Lu als een witte fl its in mijn ooghoek. 
En toen was het voorbij. En alle toeschouwers, alle 
andere lopers, iedereen klapte en joelde en wees 
naar ons. Sommigen keken met open mond toe. 
Anderen leken vooral in de war. De vrouw aan de 
andere kant van de baan – die gaf geen kik. Maar 
alle mensen om haar heen stonden te juichen.

Lu liep rondjes met zijn handen op zijn hoofd; hij 
probeerde hijgend en puffend op adem te komen. 
‘Wie heeft er gewonnen? Wie heeft er gewonnen, 
coach?’

‘Ik weet het niet, jongen. Het scheelde niet veel.’ 
De coach zei het alsof de woorden een zure smaak 
in zijn mond gaven. Ik liep terug naar mijn bankje, 
pakte mijn rugzak en vertrok, want ik hield me aan 
de afspraak. Ik had mijn punt gemaakt en ik wilde 
heus niet bij dat stomme clubje van ze horen. Ik 
wilde gewoon even laten zien dat die verwaande 
witte zwarte jongen echt niet zo goed was.

‘Jongen.’ Ik hoorde de voetstappen van de coach 
achter me. Ik was nog steeds bezig om mijn hart 
weer tot rust en mijn longen weer aan de praat te 
krijgen. ‘Jongen, wacht. Wacht,’ zei hij, en hij rende 
naar me toe. Hij droeg zo’n gladde, ritselende 
trainingsbroek, zodat elke stap klonk alsof iemand 
papier verfrommelde. ‘Voor wie ren je?’ vroeg hij.

Huh? Voor wie ik rende? Wat was dat nou weer 
voor vraag?

‘Voor mezelf. Voor wie anders?’ antwoordde ik. 
Ik bleef staan.

‘Nee, voor welk team, bedoel ik.’
‘Voor geen enkel team.’
‘Aha.’ Hij keek om naar de baan. ‘En wie heeft je 

dan getraind? Je moet ergens getraind hebben om 
zo snel te kunnen worden.’

‘Niemand. Ik weet gewoon hoe ik moet rennen.’

LEESFRAGMENT

Van de auteur van Let goed op



MAARTEN KUIPERS over De zolderkampioen
In de verhalen van M
 rten Kuipers worden
de gr� tste kinderdromen werkelijkheid. In 
Roljoch (2021) scheurt de h� fdpers� n
rond in � n sportauto. En De zolderkampioen 
(zomer 20� ) g
 t over � n wereldberoemde 
voetba� er die zich verborgen houdt op de 
kamer van � n Nederlands jongetje…

Hoe kwam je op het idee voor De zolderkampioen?
‘Ik hou van kinderboeken waarin iets gebeurt waarvan je stiekem hoopt dat het jóú ook 
zou overkomen. Dat je een toegangskaartje wint voor een chocoladefabriek, of dat uitge-
rekend jíj post hebt voor de koning. Dat soort dingen. Ik dacht: hoe cool zou het zijn als 
de beroemdste voetballer van de wereld jóú zou uitkiezen om hem te redden?’

Welk personage was het leukst om te schrijven?
‘De personages in het boek hebben allemaal hun eigen taal. Zo is er een ijdeltuiterige 
tv-presentator die in over-de-top-zinnen kletst, waarbij de uitroeptekens over elkaar 
heen buitelen. En topvoetballer Vinci di Balles heeft natuurlijk bij internationale clubs ge-
speeld, dus die klinkt als een mengelmoesje van verschillende wereldtalen. Als ik schrijf, 
verkneukel ik me hardop – mijn gezin is daarover vaak iets minder enthousiast.’

Heeft je nieuwe boek raakvlakken met Roljoch?
‘Zeker. De zolderkampioen ademt dezelfde sfeer als Roljoch. Ik zoek naar een mix van span-
ning, humor en een brok in je keel. Ik wil een verhaal schrijven dat je meevoert, waarin 
verschillende lijnen mooi samenkomen. De prachtige illustraties van Emanuel Wiemans 
passen precies bij dat gevoel.’

Onlangs werd je met Roljoch genomineerd voor de Hotze de Roosprijs voor het beste 
debuut van het jaar. Heb je nog meer leuke reacties gekregen op Roljoch?
‘Nou en of! Waar ik best trots op ben: ik hoorde van verschillende kinderen die niet van 
lezen hielden, dat ze Roljoch allemaal in één ruk uitlazen. En dat ze hard moesten lachen 
én soms een beetje moesten huilen. Van de Kinderboekwinkel in Utrecht begreep ik dat 
het boek ook vlug wordt opgepikt als ze erover vertellen: “Een jongen leert zichzelf auto-
rijden met YouTube om op bezoek te gaan bij zijn vader in de gevangenis...”’

Tot slot: welke voetballer zou je zelf op je zolder willen verstoppen?
‘Eh, tja... nou val ik toch door de mand. Want hoewel ik een paar jaar lang een seizoens-
kaart had om samen met mijn zoon in het stadion te mogen juichen, weet ik nog altijd 
niet wie nou wie is in het veld. Dus dan toch maar... De zolderkampioen.’

Meer lezen over De zolderkampioen? Blader dan gauw naar pagina 12!

Het eerste boek gaat over Ghost, die zijn
hele leven al aan het rennen is – vanaf het 
moment dat zijn vader jaren geleden een 
pistool op hem en zijn moeder richtte. En
dat rennen, daar is hij goed in.

Dan wordt Ghost bij toeval ontdekt door de 
coach van een hardloopteam. Bij het team 
horen drie andere kinderen, Sunny, Patina 
en Lu, die ook allemaal hun eigen verhaal 
hebben.

Na het prachtige Let goed op komt
Jason Reynolds met een nieuwe serie. 
De verhalen draaien om vier zeer
verschillende kinderen met één
gedeelde passie: hun hardloopteam.

*  Pers
 ndacht

*  Posters op m
 t
via promotie@wpgmedia.nl

*  Reynolds is National Amba� ador 
for Young People’s Literature
in de VS en won verschi� ende
belangrijke prijzen, w
 ronder 
de Carnegie Medal.

GHOST
JASON REYNOLDS

Al gauw vindt Ghost zowel vrienden als
succes binnen het team. Coach is ervan
overtuigd dat hij een briljante sprinter zou
kunnen worden. Maar dan moet hij wel 
binnen de lijnen blijven lopen – en dat is 
soms vreselijk moeilijk.

De Nederlandse pers
over Let goed op

'Een groot schrijver.’ - Het Par� l

 ‘Opnieuw een bewijs dat Reynolds 
tot de beste hedendaagse Ameri-

kaanse jeugdauteurs behoort.’
- Bas Maliep� rd (Trouw)

 'Reynolds trekt alles registers open, 
in vorm en taal. Weinig hedendaagse 

kinderboekenschrijvers kunnen in 
weinig woorden zo scherp een

situatie neerzetten.’
- J� p Friso

25

ISBN 978 94 9318 930 0

GHOST

'Een groot schrijver.’

 ‘Opnieuw een bewijs dat Reynolds 
tot de beste hedendaagse Ameri-

 'Reynolds trekt alles registers open, 
in vorm en taal. Weinig hedendaagse 

kinderboekenschrijvers kunnen in 

OP HET OMSLAG:
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Juni
* Kleine Karels tekenclub 2
* Totale waanzin 2
* De laatste helden op aarde (pb)  

Juli
* De zolderkampioen
* Minecraft: de strip - deel 2
  
Augustus
* Wat zit er in een koelkast?
* Monster Max en de vergeetmuts

September
* Hilda en de plaaggeesten
* Het grote boek vol LEGO ideeën
* Ghost
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