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978 90 258 8049 1 • € 8,99
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Grote inﬂuencerscampagne
Advertenties
Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
Google Adwords
campagne
Social media
campagne
MET
STANS

Kikker tafelstaander
beschikbaar via

promotie@wpgmedia.nl

ZINGEN
MET KIKKER
EN JE BABY
NAAR MAX VELTHUIJS

Zing mee met Kikker
Van Ik zag twee beren broodjes smeren tot Slaap, kindje
slaap. De vrolijke wereld van Kikker zit vol aanleidingen om bekende liedjes te zingen met je baby of dreu-

mes. Woordjes en klanken leren en beweging stimuleren
de ontwikkeling. Elke dag een interactief moment om
samen van te genieten.

LIEDJES 0+ kartonboek met stans • prijs € 8,99 • formaat 19 x 19 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 270/275 • isbn 978 90 258 8318 8 • verschijnt juni • www.kinderboeken.nl/kikker
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CADEAU VÁN
EN VÓÓR
OPA EN OMA
BRITTA TECKENTRUP & SUSANNAH SHANE

Toen ik jouw oma werd
Oma was er al toen je nog heel klein was. En nu je groter
groeit, is zij er op gewone en bijzondere dagen. Ze speelt
met je en helpt je en vertelt over haar eigen oma. Ze zal
altijd bij je blijven.

Wanneer je bent gevallen,
of bibbert van de kou,
dan ren je gauw naar oma
en oma zorgt voor jou.

PRENTENBOEK 0-4 gebonden • prijs € 15,99 • formaat 25,6 x 25,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8378 2 • verschijnt augustus

5

Prachtige platen van Britta
Teckentrup, bekend van Ik
wou dat ik een vogel was
Met zilver- en goudfolie,
ook in binnenwerk
Liefdevol vertaald
door Imme Dros

BRITTA TECKENTRUP & SUSANNAH SHANE

Toen ik jouw opa werd
Opa vindt het reuze spannend, een kleintje erbij. Terwijl
hij verhalen vertelt, leer jij hem kunstjes en anders naar
de wereld kijken. Hij leert jou dat na regen er weer zon
komt en dat je als het nodig is je stem mag gebruiken!

Maar als je later moe bent,
verdrietig of alleen,
denk dan aan mij en voel weer
mijn warmte om je heen.

PRENTENBOEK 0-4 gebonden • prijs € 15,99 • formaat 25,6 x 25,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8379 9 • verschijnt augustus

Ei, waar ga je heen?
Zo helemaal alleen.

‘Ben jij Mama ei?’

‘Dit is mijn mama.
Lijkt ze op die van jou?’
‘Ik weet het niet.
Mijn mama is altijd warm,
nu voel ik alleen maar kou.’

978 90 258 7895 5 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 8152 8 • € 15,99

7

HET BLAUW IN DIT BOEK WORDT IN EEN FELBLAUWE PMS-KLEUR GEDRUKT, DE KLEUR
IN DEZE CATALOGUS IS SLECHTS EEN BENADERING.

Eigenwijs ei zoekt zijn moeder en vindt zijn vader
Grappig verhaal op rijm
Krachtige beelden door eenvoud en kleur

MILJA PRAAGMAN

Het eigenwijze ei
Ei rolt uit zijn nest en botst tegen een steen. Krak! Hij
gaat op zoek naar zijn moeder, en komt onderweg allerlei jonge dieren tegen, tot hij een kip met eieren ziet.
Zou de kip zijn mama zijn? Maar die zegt: ‘Ja, je bent een
ei… maar niet van mij!’

Dan komt ei de ekster tegen en moet hij oppassen!
Gelukkig is daar… papa!
‘Kunnen papa’s ook broeden?’ vraagt ei verbaasd.
‘Papa’s kunnen ALLES!’

PRENTENBOEK 3+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 26,6 cm • omvang 32 bladzijden

• vormgeving Nanja Toebak • nur 271 • isbn 978 90 258 8366 9 • verschijnt juni • www.miljapraagman.nl

978 90 258 7838 2 • € 8,99

OOK LEVERBAAR

8

EERSTE
WOORDJES

Stevig kartonboek
voor kleine handjes
Aantrekkelijke tabs
met stoere beroepen

LUCY COUSINS

Muis aan het werk
Muis werkt overal mee. In het sportstadion, het ziekenhuis, de brandweerkazerne, het treinstation en op
de bouwplaats. Wat heeft ze daar nodig? Met heel veel

spannende voorwerpen om de naam van te leren.
Handige tabs maken dit tot een visueel aantrekkelijk
kartonboek voor dreumesen en peuters.

KARTONBOEK 1+ kartonboek • prijs € 8,99 • formaat 18 x 18 cm • omvang 22 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8345 4 • verschijnt juni • www.kinderboeken.nl/muis

978 90 258 8136 8 • € 11,50

OOK LEVERBAAR

Eerste
kennismaking met
het circus

MET
TABJES, DRA
SCHIJFJES EAIN
SCHUIFJES
9

978 90 258 8394 2 • € 64,97

MUISPAKKET 6 HALEN 5 BETALEN

2x

LUCY COUSINS

Muis in het circus
Hoera! Het is tijd voor het circus van Muis!
Ze treedt op met al haar vriendjes.
Ze lopen over het hoge koord, zwaaien aan de trapeze en

jongleren. De pinguïns dippen en duiken en Muis springt
op de trampoline.
Wat een geweldige show!

KARTONBOEK MET SCHUIFJES 1+ prijs € 11,50 • formaat 18 x 18 cm • omvang 10 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8351 5 • verschijnt augustus • www.kinderboeken.nl/muis

SPUIT ELF BIJ U IN DE WINKEL
spuit elf staander en kleurplaat
zie pag 12

Haal de leukste brandweerolifant
van Nederland naar de boekhandel!
De Spuit Elf pop vrolijkt elke etalage
op en vindt het heerlijk om mee voor
te lezen. Aanvragen via
promotie@wpgmedia.nl.

Nodig de plaatselijke
brandweer uit.
Een hoogtepunt voor
jong en oud.
Spuit Elf trailer
ism Brandweer Gooi
en Vechtstreek op
youtube.

FOTO Brandweer Gooi en Vechtstreek

978 90 258 8157 3 • € 14,99

10

EERDER VERSCHENEN

‘Tatuut, tatuut,
aan de kant…
Later word ik brandweerolifant.

Spuit Elf wordt
brandweerolifant
een hit in Kinderboekenweek 2021
Binnen twee maanden
herdrukt
Samenwerking met
brandweer, bezoek op
school
Auteurstournee
Poster naar 6000
kinderdagverblijven
Social media campagne
Google Adwords
campagne
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)

11

voorlopig omslag

HARTVEROVERENDE KLEINE HELD
HARMEN VAN STRAATEN

Spuit Elf kan het zelf
Spuit Elf het brandweerolifantje woont met tien stoere
grote brandweerolifanten in de kazerne. Hij helpt graag
iedereen een handje. Maar de brandweerolifanten nemen hem steeds het gevaarlijke werk uit handen. Zo kan
hij nooit laten zien dat hij ook wel iets kan!
Een brand hier, een brand daar. Een kat die niet meer

van het dak durft te komen. Omgevallen bomen opruimen na de grote storm… Zal het Spuit Elf lukken om
zichzelf te bewijzen?
‘Geen probleem,’ zegt Spuit Elf, ‘ik heb het al gedaan.
Helemaal zelf!’

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8375 1 • verschijnt augustus • www.harmenvanstraaten.nl
• ook verkrijgbaar als luisterboek
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SPELLEN VIA BOOSTERBOX
4 in 1
puzzel
prijs € 11,99 •
verschijnt mei

Vanaf eind september in het
theater. Vanaf2 Producties
brengt een hilarische voorstelling gebaseerd op Hé, wie zit er
op de wc? en Retteketet! We gaan nog
niet naar bed!

retteketet
kaartspel
prijs € 11,99 •
verschijnt mei

HARMEN VAN STRAATEN
... en dat vieren we met een lekker feestpakket!
KLEINTJE BEER VOOR PEUTERS

978 90 258 7952 5 • € 15,99

978 90 258 8218 1 • € 15,99

978 90 258 8100 9 • € 15,99

ZELF LEZEN
PRENTENBOEKEN

978 90 258 6767 6 • € 15,99

978 90 258 7237 3 • € 15,99

978 90 258 7753 8 • € 10,99

13

978 90 258 8029 3 • € 10,99

978 90 258 8316 4 • € 15,99

978 90 258 7752 1 • € 15,99

978 90 258 8217 4 • € 10,99

978 90 258 7479 7 • € 15,99

978 90 258 7697 5 • € 15,99

978 90 258 7898 6 • € 15,99

‘Hier is het museum,’ zegt papa, ‘dit ga je vast heel
mooi vinden.’
‘Saai…’ gaapt Olifantje.
Gelukkig heeft hij zelf iets meegenomen.

14
De steppe!
Papa wil hem de wind laten horen die door
het gras zingt.
Olifantje hoeft niet op een paard.
Hij zingt: ‘Wolken hoog aan de hemel…’

978 90 258 7881 8 • € 15,99

PRENTENBOEKEN 4+

978 90 258 7520 6 • € 15,99

978 90 258 7712 5 • € 15,99

978 90 258 8127 6 • € 12,99

978 90 258 7942 6 • € 12,99

EERDER VERSCHENEN

GEBONDEN KARTONBOEKEN 1+

‘Mijn mama is een
lichtvoetig en speels
prentenboek dat op elke bladzijde verrast.’

DE STANDAARD

‘Zo eenvoudig
zet Annemarie van
Haeringen de
fantasie van kinderen
aan het werk’

HOLLAND MEDIA GROEP

Vaderdagcadeau
Kleuterhumor voor
jong en oud
Tentoonstelling
Annemarie van
Haeringen in
museum Allard
Pierson Amsterdam,
met tekenworkshops
voor kinderen

15

HEERLIJK
VAKANTIEAVONTUUR
ANNEMARIE VAN HAERINGEN & AO DE

Olifantje gaat op reis
Papa vindt het tijd dat Olifantje meer van de wereld ziet.
Er is zoveel moois om te ontdekken! De zee, de bergen,
de steppe, de woestijn, ze zijn groots. Maar Olifantje
kijkt naar de kleine dingen, een krabbetje dat zijn moeder zoekt, een slakje… Hij tekent een boom voor de woes-

tijn en vraagt in het museum waar een dino naar smaakt.
Uiteindelijk vindt hij ‘thuis’ het beste hotel! De stoel, de
tafel, alles krijgt een kusje. ‘Papa, waar gaan we volgende
keer naartoe?’

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8359 1 • verschijnt juni • www.annemarievanhaeringen.nl
• www.kinderboeken.nl/olifantje

Tien tien tien, laat al je vingers zien,
niet meer lopen niet meer praten,
hou je juﬃe in de gaten.
Tien tien tien, laat al je vingers zien.
Eindelijk zitten alle kinderen op hun krukjes.
Suus kijkt nieuwsgierig naar de juf.
‘Juf… wat voor haar heb je?’ vraagt ze.
‘Nou, wat denken jullie?’ vraagt juf.
‘Ik weet het!’ roept Sophie. ‘GOUD! met heel veel krullen.’

Ik maakte heel
veel strikjes in je
haar, juf!

Ik was een boef en
ik knipte het af!

net als
s
i
r
a
a
Jouw h
, juf!
n
o
z
e
d

Dan was ik een
po litie! Kijk uit!
TATUU, TAATUUU!

Juf Kamalia Talhaoui geeft al
jaren met liefde les in de eerste groepen van de basisschool. Op scholen voor basisonderwijs en speciaal
onderwijs, in klassen met grote
diversiteit. ‘Haar’ kinderen
zijn nieuwsgierig naar haar en
zij is nieuwsgierig naar haar
kinderen. Ze zit vol verhalen
over hun speelsheid, fantasie
én hun kwetsbaarheid.

Fantasie en
inclusiviteit voor de
onderbouw
Sprookjesachtig
geïllustreerd door
Natascha Stenvert

voorlopig omslag

Lesbrief voor het
onderwijs
Kleurplaten via
promotie@wpgmedia.nl

NAAR EIGEN ERVARING
KAMALIA TALHAOUI & NATASCHA STENVERT

Juf, wat voor haar heb je?
Groep 2 krijgt een nieuwe juf. Ze draagt een vrolijke
hoofddoek. Suus vraagt wat voor haar ze daaronder
heeft. En juf vraagt: ‘Wat denk jij?’ De kinderen overtreffen elkaar in fantasie. Thimo hoopt dat ze roze glitterhaar heeft, maar Link denkt dat het bruin is als chocola.
Igor die altijd naar buiten kijkt, gokt op een grote groene

bos vol vogeltjes en Titi denkt kroes net als zij heeft.
Daan is stil, hij heeft geen haar… Juf belooft hem dat dat
op een dag terug groeit. En dan zegt juf dat ze morgen
haar hoofddoek af zal doen. De volgende dag zit de klas
vol verwachting klaar. Wat voor haar je ook hebt, je mag
er zijn!

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8219 8 • verschijnt augustus

17

‘Hai, ik ben een heel grote vis,
en iedereen is bang voor mij.’
‘Nou... ik niet!
Want ik ben een zeepaard.’

978 90 258 8216 7 • € 15,99

978 90 258 8058 3 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

De pers over Dikke vriendjes durven alles:
Wat een kunstzinnig meesterwerk weer dat
aan het lijstje klassiekers van de Schuberts
kan worden toegevoegd.
FRIESCH DAGBLAD

Een nieuw avontuur
van de Schuberts
Posters beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
Poster naar
6000 kinderdagverblijven

19

voorlopig omslag

ZOMERS ZEEAVONTUUR
INGRID EN DIETER SCHUBERT

Zeepaardje zoekt een vriendje
Eindelijk is Zeepaardje groot genoeg om papa's buidel
te verlaten. ‘Zoek maar een vriendje.’ Zeepaardje kijkt
nieuwsgierig om zich heen. Hij begroet iedereen enthousiast maar Keizersvis en Koningsvis zijn niet zo aardig terug. Ook de andere vissen scheppen op.

Ze roepen: ‘Jij bent geen vis!’ en laten hem alleen achter
in de grote zee. Zeepaardje vindt een onverwachte
vriend en samen gaan ze op avontuur uit. Loopt dat
goed af? Zeepaardje is een echte vis. En uiteindelijk willen alle vissen wél vriendjes met hem zijn.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8154 2 • verschijnt juli

© TUFFCAT MEDIA

DOLFJE
WEERWOLFJE
TEGEN PESTEN
BEN JIJ OOK EEN SUPERHELD?

20

In SuperDolfje en de Groene Gigant verandert Dolfje in
SuperDolfje! Hij trekt ten strijde tegen een schurk.
In het dagelijks leven krijgen kinderen ook wel eens te maken
met onaardig gedrag, bijvoorbeeld als er gepest wordt.
Om op een positieve én constructieve manier met het thema
pesten aan de slag te gaan, roepen Paul van Loon en Dolfje
Weerwolfje kinderen op om hun tips tegen pesten te delen.
Wat helpt nou écht? Hoe verander jij in dit soort situaties in een
superheld?

‘Een beetje anders zijn is
juist bijzonder. Dolfje
Weerwolfje weet hoe dat
voelt. Daarom vinden hij
en zijn vrienden pesten
fout en laf. En ik vind dat
ook! Wrow, stop hou op!’

De 12 kinderen én de 12 schoolklassen (steeds één per
provincie) met de beste tips winnen het Dolfje Weerwolfje
Superheldenspeldje en een door Paul van Loon gesigneerd
exemplaar van SuperDolfje en de Groene Gigant.
De schoolklas met de allerbeste tips wint bovendien alle
boeken én edutainment van Dolfje Weerwolfje voor de schoolbibliotheek én een online ontmoeting met Paul van Loon!
De wedstrijd begint op 26 september 2022: de start van de
Week tegen Pesten. Meer info vanaf juni op dolfjeweerwolfje.nl.

Dolfje in
de boekhandel?
fablefactory.nl
IN SAMENWERKING MET

Landelijke media-aandacht
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Grootse lancering tijdens
WEEK TEGEN PESTEN
26 t/m 30 september 2022
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Samenwerking met
betrokken partners en
PABO’s
Poster naar 7.500
basisscholen
Online campagne met
bekende juﬀen en meesters
Google Adwords campagne
Social media campagne
Gratis lesmateriaal
en kleurplaat op
dolfjeweerwolfje.nl

PAUL
VAN
LOON
21

Leopold

PAUL VAN LOON

DISPLAY MET 10 EXX.
prijs € 159,90
isbn 978 90 258 8399 7
verschijnt september

SuperDolfje en de Groene Gigant
Hijgend kijkt Dolfje naar de enorme gedaante. De grote
ﬁguur komt steeds dichterbij. Hij spuugt een groene klodder uit. Die knalt tegen de muur. Vlak naast het gangetje
waar Dolfje zich verstopt. ‘Oempf,’ kreunt Dolfje. De superboef draait zijn hoofd van links naar rechts. Zijn vlammende groene ogen speuren de straat af. ‘Wie is daar?’
buldert hij.

Rommel op straat, auto’s en ﬁetsen in puin, huizen
beschadigd… Een tornado, denkt iedereen. Maar op een
nacht ziet Dolfje een reusachtig wezen lopen. Hij heeft
vurige ogen, een akelige lach en er komt vuur uit zijn
schenen. Wie is deze superschurk? Kan Dolfje hem
stoppen?

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 200 bladzijden
• omslag en illustraties in kleur Hugo van Look • boekverzorging Caren Limpens • nur 282
• isbn 978 90 258 8364 5 • verschijnt september • www.paulvanloon.nl • www.dolfjeweerwolfje.nl
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MAGISCH, AVONTUURLIJK
EN BOMVOL DRAKEN

GRATIS
BACKCARD
BIJ 6 EXX

Vertaald door de vertaler
van De Grijze Jager
Toegankelijk voor
jonge lezers
Campagnebeeld en videoboodschap van de auteur
voor uw social media via
promotie@wpgmedia.nl
Advertenties
Social media campagne
Google Adwords campagne
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)
Online quiz op
Kinderboeken.nl
Prijsactie:: eerste 3 maanden
slechts € 10,-

Over Drakenstorm – De drakenleerling:
‘Je zou heel graag De Grijze Jager, Warrior
Cats of andere vette fantasy-series willen lezen,
maar ze zijn nog te moeilijk om door te komen.
Moet je dan een paar jaar wachten totdat het wel
lukt? Nee hoor, dat hoeft niet. Drakenstorm is
perfect voor fantasy-liefhebbers vanaf 7 jaar:
magisch, avontuurlijk en bomvol draken. In één
ruk uitgelezen. Magisch mooi!’

KINDERBOEKENSPECIALIST RUBÉN RODRIGUEZ DA SILVA

‘Spannend verhaal met een goed plot en interessante karakters. Een echte aanrader voor lezers
vanaf een jaar of 8, die zelfstandig een spannend
verhaal willen kunnen lezen.’
WIJSMETTAAL

978 90 258 8210 5 • € 13,99

EERDER VERSCHENEN
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EERSTE
3 MAANDEN
SLECHTS

€ 10,-

ALASTAIR CHISHOLM

Drakenstorm – De verboden grot
‘Daar!’ ﬂuisterde Cara. Half verborgen in het puin was
een diep gat – een donkere opening die naar een ruimte
onder de grond leek te leiden. Voor de ingang hing een
bord waarop stond:
VERBODEN TERREIN. NIET BETREDEN.
Zilverdief siste zachtjes: ‘Er is daar beneden iets
verborgen. Ik kan het ruiken.’

Cara en haar draak Zilverdief ontdekken een verboden
grot. Ze voelen aan alles: daar wordt iets verborgen
gehouden dat geheim moet blijven. Cara en Zilverdief
zijn vastbesloten om te ontdekken wat dat is.

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 96 bladzijden

• vertaling Laurent Corneille • illustraties Danielle Futselaar • omslagontwerp Caren Limpens • nur 282
• isbn 978 90 258 8350 8 • verschijnt juni • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

HILARISCH EN
SPANNEND AVONTUUR IN
HET GAAFSTE PRETPARK
De pers over het werk van Ilona de Lange
Denk aan De waanzinnige boomhut, denk aan
Sjakie en de chocoladefabriek, denk aan Home
Alone. (…) Wat een heerlijk kinderboek is dit!
Het bevat alles waar kinderen zo van houden:
spanning, humor en heel veel fantasie.’
LEESBEVORDERINGINDEKLAS.NL

Wat een heerlijk boek! Vol humor, een vleugje
spanning en een snufje aan serieuze zaken zet
De Lange een topboek neer dat niet onder doet
voor Mees Kees of Superjuﬃe.’
BOEKLEVEN *****

RUIM
GEÏLLUSTREERD
,
SPANNEND EN
GRAPPIG OP
ZICHZELF STAA
ND
AVONTUUR

POS-materiaal
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Gratis boekhandelstournee
door Ilona de Lange
Poster naar
8.000 basisscholen
Social media campagne
Google Adwords
campagne
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ILONA DE LANGE

Miljonairskind –
Paniek in het pretpark
Zilver kan het niet geloven: zijn ouders kopen een pretpark!
Ze toveren een vervallen pretpark om tot Schatrijk, waar de
bezoekers zich voor een dag miljonair kunnen wanen. Je kunt
er zwemmen in het geld, racen van de gouden achtbaan en in
het restaurant word je bediend door butlers. Het park trekt

veel bezoekers, totdat er vreemde dingen gebeuren… Attracties
lopen vast, de achtbaan ontspoort en mensen worden ziek van
het eten. Zilver en zijn beste vriend Lennon gaan op onderzoek. Iemand probeert het pretpark in een kwaad daglicht te
stellen…

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 160 bladzijden

• omslag- en illustraties Micky Dirkzwager • omslagontwerp Nanja Toebak • nur 283 • isbn 978 90 258 8361 4
• verschijnt september • www.ilonadelange.com • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

EERDER
VERSCHENEN

‘Fans van De waanzinnige boomhut opgelet!
Hilarisch en avontuurlijk!’
BOEKHANDEL STEVENS

Miljonairskind – de allerleukste
serie voor 9+
Het eerste deel Miljonairskind –
Het geheim van het onderhuis nu
voor € 10,Gratis tournee van auteur
Ilona de Lange op scholen en in
boekhandels

GENOMINEERD
VOOR DE HOTZE
DE ROOSPRIJS

GETIPT
DOOR DE
NEDERLANDSE
KINDERJURY

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 10,- van oktober t/m 1 januari • formaat 15 x 22 cm • omvang 192 bladzijden

• omslag- en illustraties Micky Dirkzwager • omslagontwerp Nanja Toebak • nur 283 • isbn 978 90 258 7802 3
• reeds leverbaar • www.ilonadelange.com • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

978 90 258 8016 3 • € 14,99

€ 10,-

VAN 1 O
T/M 1 J KT
AN

978 90 258 8312 6 • € 15,99

978 90 258 8147 4 • € 14,99

978 90 258 7944 0 • € 15,99
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De pers over het werk van Ilona de Lange

978 90 258 8221 1 • € 13,99

EERDER VERSCHENEN
Beste vriendinnen Lise, Feline en Kirana over Het
knettergekke plan van Noor & Mila: ‘Dit boek gaat
over beste vriendinnen, zoals wijzelf. Superleuk en
supergrappig!’

Dé nieuwe serie voor meisjes
vanaf 8 jaar
Rijk en full colour geïllustreerd
Vrolijk en herkenbaar
Myron van der Velden op
tournee met Besties Quiz
voor boekhandel

PYJAMAPARTY IN EEN
SUPERGEHEIME BOOMHUT
MYRON VAN DER VELDEN

De geheime boomhut
van Noor & Mila
Noor en Mila hebben een boomhut. En die is verboden terrein
voor Noors irritante grote broer. Samen doen ze er alles aan
om de boomhut voor Floris verborgen te houden. In het diepste

geheim plannen ze hun eerste slaapfeestje in de boomhut.
Maar midden in de nacht horen ze vreemde geluiden…

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden • omslagontwerp Bij Barbara

• omslag- en binnenwerkillustraties in kleur Hanne Snel • nur 282 • isbn 978 90 258 8376 8
• verschijnt augustus • www.myronvandervelden.nl • www.hannesnel.nl • ook verkrijgbaar als e-book en
luisterboek
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DÉ BUNDEL VOOR DE
KINDERBOEKENWEEK
DOOR PAUL VAN LOON, SELMA NOORT, MAREN STOFFELS,
HARMEN VAN STRAATEN EN VELE ANDEREN
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‘Ik mag mee op safari! Naar
de
allercoolste plek ter wereld!’

MYRON VAN DER VELDEN
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‘Ieuw! Ik b
en in de p
aardenpoep
gaan staan,’
brult Anna.
‘Met mijn
mooie scho
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ze op één be n!’ Onhandig staat
en te balanc
eren.
‘Weet je zek
er dat het pa
a
rdenpoep
is?’ vraagt M
orris.
‘Wat kan m
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len wiens
poep het is
?’ roept An
na. ‘Poep is
poep en poe
p is vies!’
K
ARINE BLO

KS-JEKEL

GI-GA-GROEN EN
GI-GA-GRAPPIG!

De allerleukste
titel voor de
Kinderboekenweek
2022
Hilarische avonturen
in en om de natuur
Rijk geïllustreerd
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DIVERSE AUTEURS

Een krokodil in het bad!
Gi-ga-groene avonturen
Wat doe je… als er een krokodil in het bad zit? Als je vader per
ongeluk de hamster opzuigt? Als je ouders doodsbang zijn
voor spinnen, terwijl dat juist jouw favoriete dieren zijn? Als je
moet slapen in een tent vol monstermuggen? En wat doe je als
je verdwaalt in de jungle? Of als er een slang in je koﬀer zit?

Zet je schrap voor de spannendste en grappigste avonturen in
en om de natuur van diverse auteurs onder wie Paul van Loon,
Selma Noort, Harmen van Straaten, Maren Stoﬀels, Ilona de
Lange, Pim Lammers en vele anderen. Met humoristische
illustraties van Micky Dirkzwager.

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 192 bladzijden

• omslag en illustraties Micky Dirkzwager • omslagontwerp Bij Barbara • nur 282 • isbn 978 90 258 8352 2
• verschijnt september • ook verkrijgbaar als e-book

LEZERS OVER DE
MAGISCHE BOEKEN
VAN LEOPOLD

‘Dit zijn de boeken
die ik wil lezen!’
‘Dit boek moet
gewoon altijd op mijn
nachtkastje liggen.’
‘Wanneer komt jullie
nieuwe magische
boek? Die gaat
meteen op mijn
verlanglijstje.’

2022

Magische Boeken
ﬂyer in alle
magische boeken

ons magische
boekenjaar

POS materiaal via
promotie@wpgmedia.nl

Uitgeverij Leopold is hoﬂeverancier van de
mooiste magische boeken. Boeken die je
vastgrijpen en meevoeren naar een andere
wereld. Boeken die een onuitwisbare indruk
maken. Boeken met personages om heel veel
van te houden. Boeken waarin alles mogelijk
is: je wildste dromen, je grootste angst, en
zelfs het onmogelijke. De boeken die je
telkens weer herleest. Bij uitgeverij Leopold
vind je jouw nieuwe lievelingsboek.

Het hele jaar door
aandacht op onze
kanalen

Advertenties

Poster naar 8.000
basisscholen

978 90 258 8209 9 • € 17,99

978 90 258 8305 8 • € 19,99

978 90 258 7701 9 • € 18,99

978 90 258 7446 9 • € 18,99

Lezers over de magische boeken van Leopold
‘Dit zijn de boeken die ik wil lezen!’

978 90 2588 0125 • € 18,99

Benjamin
Read
Laura
Trinder

Jacht
om Middernacht

‘Dit boek moet gewoon altijd op mijn nachtkastje
liggen.’

‘Wanneer komt jullie nieuwe magische boek? Die
gaat meteen op mijn verlanglijstje.’

978 90 258 8367 6 • € 17,99

978 90 258 8153 5 • € 17,99

978 90 258 7771 2 • € 18,99

978 90 2587 6074 • € 18,99

978 90 258 7896 2 • € 17,99

978 90 258 8084 2 • € 17,99

‘Mijn dochter heeft ze allemaal.’

BEN GUTERSON
MEESTER VAN DE
MAGISCHE BOEKEN
Het werk van Ben Gutserson is een ode aan magie,
raadsels en mysterie. Hij schetst een wereld waar je
wilt zijn, waar avontuur op je wacht,
maar waar ook iets duisters schuilt, ongrijpbaar,
verleidelijk, uitdagend.
Zijn hoofdpersonen zijn intelligent en moedig, en
niet bang om de strijd aan te gaan met een duistere
macht – in het grootste gevaar schuilt het grootste
avontuur. Uniek in Gutersons oeuvre zijn de raadsels:
woordladders, anagrammen en boodschappen in
morsecode of spiegelschrift. De ultieme leeservaring
voor iedereen die wil verdwalen in een geheimzinnig,
magisch avontuur.

Ben Guterson werkte als
leraar in het voortgezet
onderwijs voordat hij schrijver werd. Hij woont met zijn
gezin vlak bij Seattle, in de
uitlopers van de Cascade
Mountains. Zijn Winterhuis
Hotel-trilogie verschijnt in
tien talen. Guterson ontving
de Washington State Book
Award, de Edgar Award en
de Agatha Award voor Best
Children’s Mystery.

Tonke Dragt over Ben Guterson:
‘De boeken van Ben Guterson zijn heel bijzonder. Dat komt allereerst door zijn hoofdpersonen. Dat
lijkt op het eerste gezicht een heel gewoon iemand, een eenzaam iemand, die openstaat voor toverachtige en bijzondere dingen, een soort aantrekkingskracht bijna.
Ook zorgt Ben Guterson voor een bijzondere omgeving. Die omgeving is bijna een soort spiegeling
van hoe de personages zelf zijn, van hoe ze zouden willen zijn of wat ze nog voor zichzelf ontkennen.
Door die omgeving te ontdekken, ontdekken ze veel over zichzelf. Ik doe de boeken cadeau aan kinderen in mijn omgeving. Omdat het écht leuke, bijzondere boeken zijn.’
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SPANNEND, SFEERVOL AVONTUUR
VOL RAADSELS EN GEHEIMEN VAN
DE AUTEUR VAN WINTERHUIS HOTEL
978 90 258 7607 4 • € 18,99

EERDER VERSCHENEN

Gratis etalagemateriaal
bij 10 exemplaren

De internationale pers over het
werk van Ben Guterson:

Promotievideo

‘Warm en meeslepend…
Hartverwarmend en magisch…’

Poster naar 8.000
basisscholen
Social media campagne

978 90 258 7771 2 • € 18,99

Google Adwords
campagne

AMERICAN BOOKSELLERS
ASSOCIATION

‘Een innemende combinatie van
speuren, raadsels en puzzels
oplossen, en magie. Intelligent
en betoverend.’
KIRKUS

Boekbesprekingspakket
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978 90 258 8012 5 • € 18,99

Een verboden toren
Een oude legende
Een magische spreuk
Eén jongen die het mysterie kan oplossen…

Langverwachte nieuwe
titel van Ben Guterson
Op zichzelf staand
avontuur vol raadsels
en boodschappen in
morsecode
Stofomslag met
uitgestanste raampjes
Vertaald door Imme Dros
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DISPLAY MET 5 EXX.
prijs € 94,96
isbn 978 90 258 8401 7
verschijnt september

BEN GUTERSON

De magie van de verboden toren
‘Ik zal niemand over deze plek vertellen,’ zei Ann. ‘Het is
ons geheim.’
‘Ik ook niet,’ zei Zack. ‘Ons geheim.’
Geheim. Het woord echode de rest van de dag door zijn
hoofd – want hij wist zeker dat Ann iets voor hem
verborgen hield.
Zack is net verhuisd met zijn familie. Vlak bij hun nieuwe huis is een oude uitkijktoren. Zijn ouders verbieden

hem er naar binnen te gaan, maar wanneer Zack een
meisje de toren binnen ziet glippen, gaat hij haar achterna. Er waait een geheimzinnig briesje, alsof er iemand is
die Zack niet kan zien. Samen met Ann vindt hij een medaillon, waarin vreemde letters zijn gekerfd. Wat staat
daar? Wat is er waar van de verhalen die rondzingen
over de toren? En waar komen die vreemde lichtﬂitsen
in de donkere nacht vandaan? Het lijken wel boodschappen in morsecode… Kan Zack het mysterie ontrafelen?

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 18,99 • formaat 14,3 x 21,5 cm • omvang 302 bladzijden
• omslagillustratie en binnenwerk Lobke van Aar • vormgeving omslag Bij Barbara
• vertaling Imme Dros • nur 283 • isbn 978 90 258 8358 4 • verschijnt september

DE MIDDERNACHT-TRILOGIE
IS COMPLEET!

Barry Cunningham, de uitgever
die J.K. Rowling ontdekte, over de
Middernacht-trilogie:
‘Wauw – ik denk dat dit een van de allerbeste, grappigste en meest meeslepende
magische series is die ik ooit heb uitgegeven. Zonder haar familie om te helpen,
moet Emily (de meest uitgesproken persoonlijkheid ooit!) al haar moed, vrienden
en de wonderlijkste wezens verzamelen om
te voorkomen dat het Middernacht Uur en
het Rijk van de Dageraad worden overgenomen door duistere krachten en de bloedstollende Jacht om Middernacht.’

De pers over de Middernacht-trilogie:
‘Ik heb niet meer zo van een boek
genoten sinds Harry Potter.’
NEW STATESMAN

‘De Middernacht-trilogie valt op door
de pittige hoofdpersoon, het wervelende
avontuur en de rijke, briljante fantasiewereld.’
NATIONAL LITERARY TRUST

‘Waarschuwing: wanneer je begint te
lezen, is het moeilijk om te stoppen. De
levensechte fantasiewereld slokt je op
en neemt je mee.’
KINDERBOEKENJOURNAAL

‘Supertoﬀe en originele wereld. Beetje
Nevermoor-achtig, maar nog leuker.’
LEZER OP GOODREADS

978 90 258 7896 2 • € 17,99

EERDER VERSCHENEN
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978 90 258 8153 5 • € 17,99

Jacht

Wervelend, bloedstollend
slotdeel in Middernachttrilogie
Zelfstandig te lezen
Verschijnt in 18 landen
Poster naar 8.000 basisscholen
Social media campagne
Google Adwords campagne

BENJAMIN READ & LAURA TRINDER

Jacht om middernacht
Emily hoorde een klagend gejank in de verte, gevolgd
door een onheilspellend gebrul. Tarkus hapte naar adem
en zijn ogen werden groot. ‘De Jacht!’ ‘De Jacht? Wat is
dat?’ Hij pakte haar arm en trok haar mee. ‘Geen tijd, ze
komen eraan!’
Een deur die alleen om Middernacht open gaat… een
postkantoor vol magische brieven en pakketten… een
gevaarlijke maar prachtige wereld vol wonderlijke

wezens. Emily verlangt naar het Middernacht Uur, een
magische wereld waar de tijd stil is blijven stilstaan en
waar zij speciale krachten heeft. Maar ze kan er niet
meer naar binnen. Mensen uit het Rijk van de Dageraad
zijn niet meer welkom. Tot haar vrienden haar stiekem,
vermomd als pakketje, het Middernacht Uur binnensmokkelen. Oog in oog met een nietsontziende duistere
macht vecht Emily voor de magische wereld waar ze zo
van houdt, met haar allerlaatste sprankje hoop.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 352 bladzijden

• omslag Caren Limpens • vertaling Marie Lotte Hagen • illustraties binnenwerk Laura Trinder • nur 283
• isbn 978 90 258 8367 6 • verschijnt juni • ook verkrijgbaar als e-book
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978 90 258 8225 9 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

AVI
E3

Thema Kinderboekenweek
Spannende AVI E3
met fantasie
Lesbrief en
digibordles
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GROENE GUERRILLA VOOR EERSTE LEZERS
RIAN VISSER & HÉLÈNE JORNA

Het geheim van de groene straat
Door de straat van Sam en Lin scheurt een auto. Het is te
druk om te spelen. En nu lijkt de straat wel in de war. In
de eik hangt een peer. En uit een bank groeit een takje.
Het is herfst en er bloeit een tulp! Wat is er aan de hand?
Lin en Sam ontdekken steeds meer. En dan heeft Sam

een plan. Hun straat wordt een bos. Er kan straks geen
auto meer door. Maar hoe? Dat is het geheim van de
groene straat.
Een bijzonder verhaal over de verborgen natuur in de
stad.

ZELF LEZEN 7+ gebonden • prijs € 9,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 32 bladzijden • illustraties Hélène Jorna
• nur 281/282 • isbn 978 90 258 8392 8 • verschijnt augustus • www.rianvisser.nl • ook verkrijgbaar als e-book
en luisterboek

978 90 258 8181 8 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN
DE PERS OVER WIE
ACHTER DEZE DEUR
VERDWAALT

‘Leest als een vrolijke
literaire legpuzzel.’
HET PAROOL

‘Treﬀend portret van
een eigenzinnig
schrijfster.’
DE VOLKSKRANT

Klassieker
van Tonke
Dragt nu in
luxe uitgave
met stofomslag en folie
Het debuut van
Tonke Dragt reeds 60
jaar in druk

TONKE DRAGT

De goudsmid en de meesterdief
Laurenzo en Jiacomo lijken op elkaar als twee druppels
water, of als twee zandkorrels. Niemand weet wie de een
is, en wie de ander. Maar dat is alleen hun uiterlijk – wat

ze doen en hoe; dat is heel verschillend… En omdat ze
voortdurend verwisselen wie wie is, maken ze hun avontuur spannend en onvoorspelbaar, zelfs voor elkaar.

FICTIE 9-12 JAAR gebonden • prijs € 22,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 352 bladzijden

• omslag en illustraties Tonke Dragt • omslagontwerp Nathan Burton en Nanja Toebak • nur 283
• isbn 978 90 258 8355 3 • verschijnt juli • www.tonkedragt.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek
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HET ZOUTPAD
VOOR TIENERS

  



Het Pieterpad is de
bekendste langeafstand
wandelroute van Nederland. Het pad voert je van
Pieterburen aan de
Noord-Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg.

Actuele jeugdroman over
klimaatschuld en burn-out
bij jongeren
Sluit aan thema Kinderboekenweek 2022 Gi-Ga-Groen
Auteur loopt een stuk van het
Pieterpad en bezorgt het boek bij
boekhandels in de omliggende
plaatsen
Lesbrief voor het onderwijs
Aandacht op Instagram-account
Boeken voor jongeren

De pers over het werk van Marike Goslinga:
‘Wat is het geheim van Vere? Zonder daar heel
expliciet over te zijn of het verhaal loodzwaar
te laten worden, laat het zich toch steeds meer
raden. Gave titel, lekker omslag.’
PJOTR VAN LENTEREN

‘Integer en nuchter verhaal.’
NEDERLANDS DAGBLAD

978 90 258 7297 7 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7671 5 • € 15,99
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MARIKE GOSLINGA

Kilometers zonlicht
Peer loopt. Weg van zijn slechte cijfers, van de ruzies
thuis. En misschien nog wel het meest van zichzelf.
Leonne loopt ook, voor haar vlog over het klimaat.
Wanneer Peer en Leonne elkaar onderweg ontmoeten,
voelt Leonne meteen: deze jongen houdt iets voor haar
verborgen. Ze proberen elkaar te ontlopen maar komen

elkaar onvermijdelijk telkens weer tegen op de route.
Tot ze er niet meer omheen kunnen: zij moesten elkaar
ontmoeten.
Indringende jeugdroman over een wandeltocht die alles
verandert.

FICTIE 14+ paperback • prijs € 15,99 • formaat 140 x 21,5 cm • omvang 256 bladzijden
• omslag Julia de Jong
nur 284 • isbn
978€ 90
258• 8356
0 • verschijnt
PRENTENBOEK
2+ •gebonden
• prijs
13,99
formaat
23 x 19 cm september
ook verkrijgbaar
als
e-book
luisterboek
• omvang
24 bladzijden
• nur
271 •en
isbn
978 90 258 8133 7 • verschijnt juni
• www.kinderboeken.nl/muis

IN DEZE NIEUWE
ESCAPE ROOM IS
JE BESTE VRIEND
JE GROOTSTE
TEGENSTANDER…

978 90 258 7620 3 • € 15,99

978 90 258 7397 4 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

Op veler verzoek: nieuwe
thriller van Maren Stoﬀels
over een bloedstollende
escape room
Nieuw verhaal met nieuwe
personages

978 90 258 7950 1 • € 15,99

978 90 258 7748 4 • € 15,99

Reeds 20.000 exemplaren
verkocht van Escape Room
Lock Down is Leestip voor
De Jonge Jury 2022

978 90 258 8155 9 • € 15,99

Maren Stoﬀels neemt deel
aan de Literatour 2022.
Tijdens de Boekenweek van
Jongeren krijgen 85 scholen
een of meerdere bezoeken
van een schrijver
Ansichtkaarten beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
Promotievideo
Social media campagne

© CHRIS VAN HOUTS

De pers over Maren Stoﬀels:
‘Razend spannend!’
HEBBAN.NL

‘Superspannende thriller.
Aanrader voor alle jongeren.’
CHICKLIT.NL

‘Spannend en rauw verhaal
met een enorme mindfuck.’
THRILLERSANDMORE.COM
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MAREN STOFFELS

Escape Room 2.0
‘Jullie zijn uitverkoren om deel te nemen aan dit nieuwe
spel: Escape Room 2.0. Je mag één persoon meenemen.
Degene die je het meest vertrouwt. Je allerbeste vriend.’

tegenstander wordt? Elke keuze die je maakt heeft
gevolgen voor de ander. Hoe ver ga je om te winnen?
Kies je voor jezelf of oﬀer je jezelf op?

Nordin krijgt een uitnodiging voor een nieuwe escape
room. Hij neemt zijn beste vriendin Zora mee. Eenmaal
binnen blijkt dat je moet wisselen met een ander team.
Nordin moet niet samen, maar tégen Zora spelen. Wat
moet je doen als je beste vriend plotseling je grootste

Vijf jaar na het succesvolle Escape Room komt Maren
Stoﬀels met Escape Room 2.0, over vier tieners in een
levensgevaarlijke escape room en een game master met
duistere motieven.
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The Secret Garden van Frances Hodgson Burnett
verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoistische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen

Groot formaat
Cover met goudfolie
Sierrand op
elke pagina
Goud op snee
Leeslint

– en daarmee zichzelf – nog altijd heerlijk voor
jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding
onopvallend lijken, maar magisch zijn.

Mary staarde naar het roestige
ding in haar handen. Een sleutel.
‘Misschien lag hij daar wel tien jaar
begraven,’ ﬂuisterde ze. ‘Misschien
is hij wel van de tuin!’

Het ultieme boek bij
Kinderboekenweekthema
Gi-ga-groen
Vertaald door
Imme Dros
Met prachtige
illustraties van
Linde Faas
Online campagne
rond de
Kinderboekenweek
en feestdagen
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LUXE UITGAVE
VAN KLASSIEKER
FRANCESS HODGSON BURNETT

De geheime tuin

Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in
die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze.
En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet

Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van
verboden en ook niet van geheimen… Kan zij de geheimen ontrafelen?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 21,99 • formaat 16,5 x 22 cm • omvang 232 bladzijden • nur 283
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Cristóbal Balenciaga (1895-1972) groeide op aan de
Baskische kust. Zijn vader was visser, zijn moeder
naaister. Ze werkte voor rijke Spaanse adel die daar
vakantie vierde, en de jonge Christóbal hielp haar.
De jurk die hij op zijn twaalfde naaide voor de markiezin is het begin van een carrière die hem wereldberoemd maakte. Werd hij eerst nog geïnspireerd
door de kunst van de grote Spaanse schilders, later
zocht hij steeds meer naar de perfecte vorm, geholpen door stoﬀabrikanten die nieuwe materialen
voor hem ontwikkelden. Hij was wars van trends,
geloofde in eenvoud en bleef altijd trouw aan zijn
afkomst. In 1967 sloot hij van de ene op de andere
dag zijn salon in Parijs. Zijn werk werd in de jaren
80 herontdekt en tegenwoordig is hij een inspiratiebron voor een nieuwe generatie ontwerpers.

‘Hij is de enige van ons die een echte couturier is.
Alleen hij kan een stof knippen, een vorm in elkaar
zetten, en die met de hand naaien. De anderen zijn
niet meer dan ontwerpers.’
COCO CHANEL

‘Haute Couture is als een orkest met Balenciaga als
dirigent. Wij, de andere couturiers, zijn muzikanten
die zijn richtlijnen volgen.’
CHRISTIAN DIOR
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SANNE TE LOO

Cristóbal Balenciaga

de jongen die couturier wilde worden
Cristóbal houdt van zijn leven in Getaria. Papa is in de
zomer kapitein van het plezierjacht van de koning en
mama naait voor de markiezin De Casa Torres. Ze verstelt de mooiste jurken van de couturiers uit Parijs.
Cristóbal helpt haar en wordt betoverd door de stoﬀen,
de vormen en het vakmanschap. Dat is wat hij wil! Hij
verrast de markiezin met zijn verzoek om een robe voor
haar te mogen naaien. Maar ze geeft hem een kans. En

vanaf dat moment mag hij al haar kleding maken, ze
maakt hem beroemd. Hij opent modehuizen in San Sebastian, Barcelona en Madrid. Dan durft hij de sprong
naar Parijs te maken, maar Spanje blijft hem inspireren;
de vormen van de grote schilders en de kleuren. Van één
kleur krijgt hij nooit genoeg: zwart. In zwart ontdekt hij
zijn meesterschap.

KUNSTPRENTENBOEK 5-100 gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 217 • isbn 978 90 258 8363 8 • verschijnt september
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Quotes uit de pers:
‘Lydia Rood schittert als ze het zichzelf en haar
hoofdpersoon moeilijk maakt. Dan schrijft ze
rauw, eerlijk en onweerstaanbaar.’
THOMAS DE VEEN IN NRC HANDELSBLAD

‘Waar haar collega-jongerenauteurs niet durven
of kunnen komen, daar gaat zij: zinderend,
opwindend, geestig. Meer van dit, alsjeblieft.’

Literaire jeugdroman met
bijzondere constructie: een
boek in een boek
Indringend zelfonderzoek
Aandacht op Instagramaccount @boekenvoorjongeren

PJOTR VAN LENTEREN IN DE VOLKSKRANT

Het was toen ze Giovanni net kende, september, na de vakantie en één of twee dates ze wist nog niet wat het zou worden. Ze stond bij de ﬁetsen op hem te wachten, hij had
gezegd dat hij naar huis wilde, maar hij had nog een biertje aangepakt, ze zag hem door
de open deur staan lachen met een mattie. Ze zwaaide toen hij haar kant uit keek - maar
hij zag haar niet.
Iemand, hij rook naar jongen, greep haar bij het middel, ging dicht naast haar staan,
schudde haar zachtjes door elkaar. ‘Kom, we gaan zoenen.’
Ze trok haar blik los van Giovanni. Een jongen van school, ouder, dik donker haar, diep
donkere ogen, diepe stem en altijd met een meisje. Zo’n jongen die iedereen kende,
Beer heette hij, ze wist ook waar hij woonde, wie zijn ex-vriendinnetje was en waar hij
op reed.
Ze zoenden.
‘Is er een vacature?’ vroeg hij.
Ze had spijtig haar schouders opgehaald. ‘Vriendje. Het is net aan.’
‘Zal ik wachten tot het uit is?’
Het duurde een tijdje voor ze eruit was. Wat zei het over haar, dat ze daar over na moest
denken?
‘Doe maar niet,’ zei ze.
Hij verdween in het donker en even later hoorde ze zijn elektrische scooter wegzoeven.
Hij heeft nooit meer iets tegen haar gezegd, zelfs nooit haar kant uit gekeken. Ze ziet
hem nog wel eens voor de school. Nog steeds met allerlei meisjes, maar ééntje is er
steeds bij, springerig haar, bijdehand, blij. Liselotte, Liesbeth, zoiets. Dat had zij kunnen zijn. Hij was het zelf, die Beer, die een vacature had.
Maar ze heeft voor Giovanni gekozen. Ze heeft hem gekózen.

978 90 258 7817 7 • € 17,99
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LYDIA ROOD

If

Ze volgt de strepen op het midden van de weg. Een spoor
het donker in. Als hij haar komt halen, zal hij haar zien in
het licht van de koplampen.
Als hij niet komt: ook goed. De kunst van het weglopen:
altijd rechtdoor blijven gaan.
Liesbeth schrijft. Haar hoofdpersoon If (Iﬁgenia) voelt
zich alleen en onbegrepen. Bij vrienden thuis ziet ze hoe

het óók kan: ouders die opblijven tot je veilig thuis bent,
een moeder die condooms voor je koopt. Ouders die er
voor je zijn. En haar vriendje Giovanni? If heeft voor
hem gekozen, maar passen ze wel bij elkaar? Hoop en
wanhoop – If kan ze niet uit elkaar houden. Ze loopt de
donkere nacht in en wacht. Hoe laat Liesbeth dit verhaal
eindigen?
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De pers over
Silas en de wolf:
‘Silas en de wolf is een
klassiek kinderboek,
gelukkig worden die
nog geschreven, voor
kinderen vanaf een jaar
of zeven. Heerlijk om
(voor) te lezen en bij
weg te dromen.’
JAAP LEEST

‘Geheimzinnige vertelling over een jongen en
een wolf ademt de sfeer
van vooroorlogs kinderboek. Noort neemt je
knap mee in de belevingswereld van Silas.
Behaaglijk verhaal dat
zich uitstekend leent
om voor te lezen.’
BAS MALIEPAARD IN
TROUW

SELMA NOORT

Silas en de wolf
Silas' handen werden koud, maar hij merkte het niet.
Hij dacht aan mama, die ene keer in de bus toen ze zei:
'Beloof dat je niet het bos ingaat, beloof het.'
Hij had het beloofd.
Maar Rinke was in het bos en ze ging iets heel stoms en
gevaarlijks doen.
'Rinke!' schreeuwde hij.

Silas gaat in een klein dorp in Het Zuiden wonen. Hij
krijgt er nieuwe vrienden. Rinke, die bazig is. En Johanna,
die blind is en tegen hem zegt: 'Vertel aan niemand wat
je in het bos hebt gezien, Silas!'

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 160 bladzijden
• nur 282 • isbn 978 90 258 7540 4 • reeds leverbaar • www.selmanoort.nl
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Schrijver in beeld
Een uniek aanbod voor uw schoolcontacten

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!
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Kikker
Mijn mooiste voorleesboek
van Kikker
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Harmen van Straaten
Spuit Elf
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3

Rian Visser
Alle wensen van de wereld

4

Jozua Douglas
Wout en Rik - De reuzentrol

● Bekende kinderboekenschrijvers voor de hele school
● Kant-en-klaar lespakket per groep
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● 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!
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groep
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Tjibbe Veldkamp
Dog Man ziet ze zwemmen

6

Maren Stoffels
De Wisselaar

groep
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Marjon Hoffman
De regels van Floor
Geloof nooit je broer

8

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)

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

Een on
onvergetelijk
getelijk a
avontuur vol
ol 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 g
grappen
hoe je ook je eigen g
grappen kunt bedenken:
iederreen kan het! (9+) | ISBN 978 94 929 0176 7

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

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

#zomerlezen #skipdezomerdip
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€ 10,–
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