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ANGIE SAGE over de serie  TOVENAARSKIND

Ta�oze lezers r�kten in de ban van de
boekenserie Septimus Heap van Angie Sage.
Nu is er Toven�rskind (p.12): het verh�l van 
Alex, n meisje dat op n plek w�nt w�r
magie verboden is. Wij spraken Angie over
deze spa�ende duologie.

Wat maakt fantasy schrijven zo leuk? 
‘Dit klinkt vast vreemd, maar in het begin was ik verbaasd dat mijn boeken als fantasy 
werden bestempeld! Het gaat mij eigenlijk vooral om de relaties tussen familie en vrien-
den, én spannende avonturen. Die eigen werelden verzin ik omdat mijn jongere perso-
nages daarin zo veel meer kunnen doen en meemaken. Zo kunnen lezers zich in totaal 
andere situaties wanen. Ik denk dat dit voor de leeftijdsgroep waarvoor ik schrijf heel 
bevrijdend kan zijn.’

Hoe kwam je op het idee voor Tovenaarskind?
‘Het begon zoals al mijn boeken lijken te beginnen – met een heel sterk beeld. Ik zag een 
meisje voor me in een stoffig stadje op een heuvel. Ik wist dat ze een buitenstaander was, 
heel onafhankelijk en stiekem een beetje verdrietig. De stad leek haar kwaadgezind te 
zijn. Ze gooide een soort magische kaarten op de grond, maar ik had geen idee waarom. 
Dus begon ik om het beeld heen te schrijven. Ik wilde het meisje leren kennen en van 
daaruit het verhaal verder vertellen.’

Zou Alex kunnen opschieten met je beroemdste hoofdpersoon, Septimus Heap?
‘Dat denk ik wel. Misschien zou Alex Septimus een beetje irritant vinden, want hij kan wat 
pedant zijn. Maar ze zou zijn drang naar avontuur en kennis over magie geweldig vinden. 
Ik weet zeker dat ze samen veel plezier zouden hebben op de Tovenaarstoren-slee in de 
ijstunnels!’

Tovenaarskind is een duologie. Dat zie je niet vaak!
‘Mijn uitgever stelde een duologie voor en ik vond het idee erg leuk. Het is een manier om 
een vrij lang verhaal te schrijven, maar toch wat ademruimte te houden. Maar hoewel het 
verhaal op zich af is, zou ik graag ooit nog meer over 
Alex schrijven. Volgens mij zijn er nog wel wat avon-
turen die ze zou kunnen beleven.’ 

Welke magische kracht zou je zelf willen hebben?
‘In Tovenaarskind zit een personage dat onder water 
kan ademen. Dat lijkt me geweldig. Zoveel beter dan 
snorkelen!’

OP HET OMSL AG:
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Een prentenboek vol
fantasiewoorden               

Prijs €16,� | Verschijnt december 20	
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 23 × 30,6 cm | OMVANG 40 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 4+ | ISBN 978 94 6453 020 9 | NUR 273 | OORSPRONKELIJKE TITEL

The Thingity-Jig
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Een prentenboek vol creativiteit, 
schattige figuurtjes en mooie fanta-
siewoorden, prachtig vertaald door 
Tjibbe Veldkamp.

Terwijl alle dieren in het bos slapen, gaat 
Beer op avontuur. In Mensenstad vindt hij 
iets bijzonders. Een springerig ding, een 
verend ding! Een zit-erop, spring-erop-ding! 
Maar hoe krijgt hij het mee naar huis? 

Als geen enkel (slaperig) dier wil helpen, 
besluit Beer een maf apparaat te bouwen om 
de Springe-dinges naar het bos te krijgen. 
Zodat iedereen er straks mee kan spelen!

De Springe-dinges
KATHL	N DOHERTY

*   Posters beschikb�r
via promotie@wpgmedia.nl 

*   Geweldig spel met t�l
en klanken

* Lieve, zachte tekenstijl

*   Leuk om v�r te lezen!

*   Onderwijsmailing

VERT�LD D�R TJI�E VELDKAMP

De Springe-dinges
VERT�LD D�R TJI�E VELDKAMP



Een dinosaurus…
daar heb je wat aan!

Prijs 15,�  | Verschijnt november 20	
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 25 ×  25 cm | OMVANG 40 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 4+
ISBN 978 94 6453 029 2 | NUR 273 | OORSPRONKELIJKE TITEL If You Happen to Have a Dinosaur
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* Al jaren �n bestse�er in 
N�rd-Amerika

*   Een f�st om v�r te lezen

Als je toeva�ig �n
  dinosaurus hebt
LINDA BAILEY & COLIN JACK

Een grappig prentenboek uit Canada dat 
heerlijk is om steeds weer voor te lezen. 
Geschreven door Linda Bailey, die al meer 
dan dertig kinderboeken maakte en daar-
voor diverse prijzen won.

Heb je toevallig een dinosaurus in je 
huiskamer liggen? Dit prentenboek 
laat zien wat je er allemaal mee kunt 
doen!

Geloof ons maar: een dinosaurus is de per-
fecte blikopener, notenkraker of stamppot-
stamper. Hij kan een prima paraplu zijn, 
een vlieger of een lekker zacht ligkussen. 
En wist je dat een dino je kan bescher-
men tegen inbrekers? Ook repareert hij zo 
je dak, of redt hij in een mum van tijd je 
kleine katje uit een hoge boom. Kortom: 
aan een dino heb je wat!

‘There aren’t many books 
that have the courage

to be this silly...
Simply wonderful.’ 

 –  The Globe and Mail



GROTE F	STCAMPAGNE
voor tiende deel

Prijs €15,� | Verschijnt november 20	
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14 × 21 cm | OMVANG 224 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 7+ |  ISBN 978 94 6453 023 0 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK

OORSPRONKELIJKE TITEL Dog Man: Mothering Heights | VERTAALD DOOR Tjibbe Veldkamp

* Advertentie in Donald Duck 

* Advertentie in Kidsw�k 

* Postermailing n�r ruim
75� scholen 

* Social media-campagne

* YouTube-campagne

* Boektrailer beschikb�r

* Diverse doebladen beschikb�r

* Promotiematerialen
beschikb�r via
promotie@wpgmedia.nl

Vier het �k in jouw winkel!
Tien Dog Man-avonturen en duizenden Nederlandse superfans:

dat moet gevierd worden in de boekhandel! Organiseer een
Dog Man-feest in jouw winkel. Versier blaftastische cakejes, drink limo

met Kleine Karel-rietjes, maak je eigen Dog Man-vlaggenlijn en speel
het Dog Man-spel. Speciaal voor de boekhandel hebben we een

kant-en-klaar feestpakket samengesteld, incl. aankondigingsposters
en een cadeautje voor de aanwezige kinderen.

Mail voor meer informatie naar promotie@wpgmedia.nl. 

�n 12
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makkelijke 
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* Advertentie in Donald Duck 

kant-en-klaar feestpakket samengesteld, incl. aankondigingsposters
en een cadeautje voor de aanwezige kinderen.

Mail voor meer informatie naar promotie@wpgmedia.nl. 

• GROTE DOG MAN
VOOR ETALAGE

• DIGITAAL PROMOTIEMATERIAAL

• BOEKENLEGGER

• VLAGGENLIJN



Heeft dat misschien iets te maken met zijn 
ouders…?

Daarover gesproken: Karels vader Opa 
bereidt weer een nare aanval op de stad voor. 
En het is nog maar de vraag of de Super-
maatjes hem dit keer kunnen stoppen.

Al tien boeken lang weet Dav Pilkey te scoren 
bij zijn fans met bizar grappige verhalen, 
leuke personages en fantastische tekentips. 
Ook dit avontuur wil geen enkele Dog Man-
fan missen!

Dog Man is gewond! Daarom moet hij van de 
dokter een speciale kap op, zodat hij niet op 
zijn verband kauwt. Maar nu lachen de an-
dere agenten hem uit… Gelukkig komt Kleine 
Karel met een robo-tastische uitvinding.

Ondertussen maakt Karel zich op voor een 
tv-interview over zijn leven. Hoe werd hij 
ooit de gemeenste kat van de wereld?

Kwispelen maar: het tiende deel van 
Dog Man komt eraan! 

Dog Man:
Moeders m�iste  

DAV PILKEY

9

M�r dan
250.�0

Dog Mans
verkocht!



NIEUW:
Dog Man & Karel als knuffel!

Prijs €18,�
Verschijnt november 20	
PLUCHE |  FORMAAT 24 cm hoog
ISBN 978 94 6453 026 1

Prijs €18,�
Verschijnt november 20	

PLUCHE |  FORMAAT 24 cm hoog
ISBN 978 94 6453 027 8

Knu¤el Dog Man

Knu¤el Karel

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ ONS VERKOOPTEAM

Twee heerlijk zachte knuffels voor fans 
van alle leeftijden. Een groot
succes in Amerika en nu voor
het eerst ook in Nederland! 

Prijs €20,�
BORDSPEL

ISBN 978 94 9318 924 9

OOK VERKRIJGBAAR:

Dog Man: Aanval
van de vl�ien



Prijs €18,�
Verschijnt november 20	
PLUCHE |  FORMAAT 24 cm hoog
ISBN 978 94 6453 026 1

Knu¤el Dog Man

Prijs €20,�
BORDSPEL

ISBN 978 94 9318 924 9

OOK VERKRIJGBAAR:

Dog Man: Aanval
van de vl�ien



Op tijdreis met
het kleine Slechte Boek

Prijs €15,� | Verschijnt januari 2023
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14,8 × 21 cm | OMVANG 176 pagina’s | FICTIE  | LEEFTIJD 8+
ISBN 978 94 6453 014 8 | NUR 282  | OORSPRONKELIJKE TITEL Das kleine Böse Buch 3 – Deine Zeit ist gekommen!
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Dit keer wil Het kleine Slechte Boek een 
ultrageheime tijdreis-toverspreuk uitpro-
beren. Er is namelijk een heel braaf jongetje 
in de toekomst, en het Boek wil hem over-
tuigen om óók slecht te worden. En daar 
heeft hij jouw hulp bij nodig.

Ben jij moedig en slim genoeg? Bewijs het 
dan! Zoek kriskras je weg door dit boek, 
maar kijk wel uit: de tijdpolitie zit je op 
de hielen. En dan moet je ook nog zien te 
ontsnappen aan de tijdwolf…

Deel drie alweer! Deze serie maakt 
van lezen een onvergetelijk avontuur: 
het boek spreekt de lezer direct aan en 
maakt die onderdeel van het verhaal.

Het kleine Slechte Boek 3
Jouw tijd is gekomen!   MAGNUS MYST

*   Interactief verh�l met
r�dsels en uitdagingen

*    Duitse bestse�erserie

*    D�l 1 is al toe �n de vierde druk!

*    Onderwijsmailing

Ook in deze serie:

Vol gruwelijke verhalen, gevaarlijke puzzels en 
griezelige illustraties.

VERT�LD D�R MEREL L	NE

Ook in deze serie:

VERT�LD D�R MEREL L	NE

ISBN 978 94 9318 925 6
€14,99

ISBN 978 94 9318 906 5
€14,99



Wat als je gevangen zit
in een droom?

Prijs €19,� | Verschijnt januari 2023
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 416 pagina’s | FICTIE  
LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 022 3 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Great Dream Robbery
Ook verkrijgbaar als E-BOOK

in een droom?

Prijs €19,� | Verschijnt januari 2023
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 416 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 022 3 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Great Dream Robbery
FICTIE  

The Great Dream Robbery



De auteurs van Super Normaal komen met 
een knotsgek avontuur vol chagrijnige la-
ma’s, voetballende pinguïns… en alles waar 
je maar van zou kunnen dromen!

Heb je wel eens een hele vreemde droom
gehad? Maya in elk geval wel. Afgelopen 
nacht nog leek het alsof haar vader, de
briljante en excentrieke professor Dexter, 
door zijn gemene baas gevangengenomen 
was – in een nachtmerrie!

Helaas is dit meer dan alleen een droom... 
Maya en haar nieuwe vrienden, de Dromen-
dieven, moeten de professor redden voor 
het te laat is. Hiervoor hebben ze alleen een 
beetje moed nodig, en heel veel fantasie.

Met prachtige tekeningen van de Neder-
landse illustrator Roel Seidell. 15

*  Auteurs bekend van radio,
tv én de boekserie
Super Norm�l

*  Een spa±end en origin�l
verh�l over �n inspirerend
gegeven

*  Blog kinderpanel

De grote
dr�mr�f 

GREG JAMES & CHRIS SMITH

*  Blog kinderpanel



De mooiste atlas voor
iedere voetbalfan

Prijs €	,� | Verschijnt oktober 20	
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 26× 30 cm | OMVANG 96 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 6453 021 6 | NUR 222
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Een volledig herziene editie van de 
Wereld Voetbal Atlas! Vol schitteren-
de tekeningen van Job van Gelder en 
honderden weetjes over voetbal én de 
wereld.

Blader door dit fraaie boek, bekijk de vele 
kaarten en leer meer over alle bekende voet-
ballanden. In welke stad is Messi geboren en 
waar groeide Vivianne Miedema op? Waar 
ligt Uruguay, het land dat het eerste WK ooit 
won? En bestaat er ook een land waar niet 
wordt gevoetbald – en waar ligt dat dan?

Gerard van Gemert leert je niet alleen talloze 
voetbalfeiten, hij beschrijft ook landen en 

Wereld Voetbal Atlas
GERARD VAN GEMERT & JOB VAN GELDER

steden. Zo leren kinderen via het voetbal ook 
nog wat van de wereld! Leerzaam, vrolijk en 
gevarieerd. Met een schat aan gedetailleerde 
tekeningen die je eindeloos opnieuw wil 
bekijken...

*  Wedstrijdschema-poster 
beschikb�r via
promotie@wpgmedia.nl 

*  Hét cadeau v�r tijdens
dit WK!

*  Met geactualis�rde
informatie, nieuwe spelers 
en �n nieuw omslag



Vier kerst met de Laatste Helden

Prijs €15,� | Verschijnt oktober 20	
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 288 pagina’s | FICTIE

LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 019 3 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK | VERTAALD DOOR

Hanneke Majoor | OORSPRONKELIJKE TITEL The Last Kids on Earth and The Cosmic Beyond

ISBN 978 94 9289 984 2
PB €10,- / GEB €15,99

ISBN 978 94 9318 915 7
€15,99

ISBN 978 94 9318 945 4
€15,99

THE ULTIMATE END-OF-THE-WORLD

CHRISTMAS!

First up: the TREE. We need a whopper. No 

dinky, half-dead Charlie Brown thing here. I 

want a full-on Rockefeller Center deal! I mean, 

we can grab any tree we want from anywhere! 

No trekking out to the tree stand and lamely just 

pointing at one. No, we do it post-apocalyptic 

style. . . .

Zombie Mr. Schm�d. One 

time he freaked out at Quint 

and me for cu�ing through 

his backyard, so now his tr� 

is OURS!

Bi�un.

8 1

9780425292082_CosmicBeyond_TX.indd   80
5/2/19   3:39 PM

Next: decorating this bad boy.

The key to killer Christmas tree decorating is 

good ornaments. Sadly, we have zero ornaments.

But our neighbors do! We raid nearby houses, 

digging through garages and basements. I find 

ornaments and lights and tinsel—and also a few 

gnarly surprises. . . .
This is 

terrifying. But 
I got g�d 

bulbs!

Problem: Our tree’s height makes decorating 

difficult. But it’s all good. Quint takes a break 

from studying Evie Snark’s reading list to trick 

out an old leaf blower, turning it into the . . .

8 1

9780425292082_CosmicBeyond_TX.indd   81
5/2/19   3:39 PM

Ook in deze serie:



Het is de eerste winter na de monster-
apocalyps. Jack en zijn vrienden zijn druk 
bezig met katapult-sleeën, epische sneeuw-
ballengevechten en een gruwelijk kerstfeest. 
Maar dan krijgen ze te maken met een nieu-
we slechterik. Dit keer geen monster, maar 
een mens. En ze heeft het voorzien op Jacks 
lievelingswapen: de Louisville Schaver!

Als de Schaver dan ook écht gestolen wordt, 
is Jack vastberaden om hem terug te halen. 
Maar dat zal niet zo makkelijk gaan. Jack 
en zijn vrienden ontdekken namelijk dat de 
Louisville Schaver de sleutel is tot een duister 
plan, dat de hele aarde in gevaar brengt…

De laatste helden op aarde staat al bijna 
100 weken in de New York Times
Bestseller List. Met een oplage van
10 miljoen is het de best verkochte 
middle grade-serie na Dog Man en 
Leven van een loser! Maak je op voor het 
ijskoude vierde avontuur.

De l�tste 
helden op 
�rde en het 
kosmische 
kw�d 
MAX BRA´IER & 
DOUGLAS HOLGATE

19

De l�tste 

�rde en het 
kosmische 

MAX BRA´IER & 
DOUGLAS HOLGATE

*  Grote online Ha�ow�n- en 
wintercampagne 

*  Zombify yourself en DIY 
masker beschikb�r via
promotie@wpgmedia.nl

*  Ha�ow�n- en winter-
etalages op m�t via
promotie@wpgmedia.nl 

*  Beschikb�r vanaf
5 exemplaren 

• BLOW-UP • POSTERS

5 exemplaren 

• POSTERS



Prijs €19,� | Verschijnt november 20	
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Het spannende slotstuk
van Tovenaarskind

Koning Belamus stootte wat onverstaanbaar 
gebrom uit. Daarna draaide hij zich om zodat 
hij kon zien wat zich een meter of zes lager op 
het binnenplein afspeelde. ‘Aha,’ zei hij. ‘Die 
ellendige begoochelaarskinderen. We hebben 
ze!’ Hij leunde over de borstwering en riep naar 
beneden: ‘Jakhalzen! Breng ze naar de kerkers.’

De vier jakhalzen sprongen in de houding 
en salueerden naar de koning – en lieten de 
lasso’s los.

Meteen greep Alex haar kans. Ze rukte zich 
los en vloog op Benn af, waarbij ze hem bijna 
omver duwde.

‘Hou haar tegen!’ bulderde de koning.
De jakhalzen renden op haar af, maar Alex 

draaide zich bliksemsnel naar haar belagers 
om. Eentje gaf ze een welgemikte vuiststoot 
en een andere trapte ze tegen zijn dunne 
poten. Ze vielen boven op de andere twee 
jakhalzen. In een warrige hoop van stakerige 
witte ledematen lagen de vier op de grond, 
verstrikt in stukken rode stof.

Terwijl de jakhalzen zichzelf uit de knoop 
probeerden te halen, schreeuwde koning 
Belamus ze van boven toe: ‘Idioten! Sukkels! 
Pak ze! Pak die kinderen!’

Alex’ oren tuitten van zijn geschreeuw, 
maar ze greep Benns hand stevig vast, 

trok hem overeind en sleurde hem mee, de 
schaduw naast de vogelkooien in. Ze zag niet 
dat Ratel naar buiten liep om te kijken wat al 
die herrie te betekenen had. Ze zag niet dat 
er een groep bewakers aan kwam snellen. 
Het enige wat ze zag, was de grond aan haar 
voeten. Het enige wat ze dacht, was dat ze 
één was met de aarde onder haar, één met 
alles wat ze aanraakte. En terwijl Alex de 
rest van de wereld buitensloot, voelde ze de 
betovering als een warme trilling door zich 
heen stromen. Haar verdwijnmagie werkte; 
ze wist dat ze nu onzichtbaar was. Ze keek 
naar haar handen, die glinsterden van de 
magie. ‘We zijn onzichtbaar,’ fluisterde ze 
tegen Benn. ‘Laat mijn hand niet los, oké?’

Omdat Benn niet hardop durfde te praten, 
knikte hij. Het voelde vreemd, vond hij, om 
onderdeel te zijn van een betovering. Hij wist 
niet zeker of hij het wel prettig vond. Het 
deed hem denken aan de keer dat zijn broer, 
Jay, een glijbaan in de rivier had gebouwd en 
hem ervan af had geduwd. Spannend, maar 
ook griezelig.

Boven op de muur van de binnenste 
ster raakte koning Belamus in paniek. 
‘Begoocheling! Begoocheling! Ze zijn 
verdwenen! Verdwenen!’

‘We moeten hier weg,’ mompelde Alex. 
‘Voordat ze de stadspoorten sluiten.’

LEESFRAGMENT



Alex weet nu dat ze magische krachten heeft 
én dat ze de dochter is van de beroemde hoft-
ovenaar Hagos Ravenster. Ze heeft bovendien 
een doel: ze wil koste wat kost de Schem-
ergeesten verslaan. Want die zitten nog altijd 
achter alle tovenaarskinderen aan.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft ze de 
magische talisman Tau nodig. Met de hulp 
van haar vrienden en haar (ietwat vreem-

Het tweede en laatste deel
van de serie, vol actie, humor
en heel veel magie.

MI�ERNACH�REIN
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ANGIE
SAGE   

de) vader gaat ze op zoek naar dit magische 
voorwerp. Zo ontdekt ze dat de wereld nog 
veel meer verrassingen voor haar in petto 
heeft.

Geschreven door de auteur van de zeer
bekende serie Septimus Heap.

* Social media-campagne 

* Poster beschikb�r via
promotie@wpgmedia.nl 

ISBN 978 94 9318 988 1

Ook in deze serie:

 ‘Opnieuw biedt Sage 
een rijke wereldopbouw, 

mooi beschreven om-
gevingen, genuanceerde 
personages (die allemaal 
gebreken hebben en niet 
altijd hun goede bedoe-
lingen laten zien), be-

hendig geweven plotten 
en wrange humor. (…) 

Een waar genot.’ 
 –  Kirkus Reviews



De leukste
boeken v�r

het WK

Voetbalhelden
Deze serie handzame boekjes gaat over de grootste voetbalhelden ter wereld.
Hoe zijn ze gekomen waar ze nu zijn?
Aan de hand van grappige striptekeningen en leuke weetjes leer je alles over je favoriete voet-
ballers. Lees hoe Ronaldo begon als flesjesvoetballer op de straten van Madeira. Hoe Virgil van 
Dijk uitgroeide tot een van de beste verdedigers van de wereld. Wat Messi zo’n belachelijk goede 
speler maakt. En hoe Lieke Martens een EK-titel én een olympische medaille won!

ISBN 978 94 9318 902 7 ISBN 978 94 9318 983 6 ISBN 978 94 9318 903 4 ISBN 978 94 9318 948 5

€9,·

WK-etalagepa¸et GRATIS bij
10 a¹orti van onderst�nde boeken!

Chaos United st�t in de kou
Milan, Rosa, Bennie, Fatima en Prof zijn door het dolle heen: ze gaan op voet-
balreis naar Spanje. Maar als het vliegtuig door een vulkaanuitbarsting moet 
uitwijken, landen onze vrienden in Zweden. Een flink stukje kouder...
Daar treffen ze een voetbalteam dat erg doet denken aan Chaos zelf – maar 
dan beter georganiseerd. En voetballend lijken ze ook van een ander niveau.
Of is dat maar schijn?               ISBN 978 94 9318 962 1 | € 15,99

Ha±a Pa±a en de magische voetbalschoenen
Na een ongeluk op het veld mag Hanna niet meer voetballen van haar

ouders. Maar dan ontdekt ze een verborgen schat op haar kamer: een paar 
voetbalschoenen die weleens magisch zouden kunnen zijn. Een spannend en 

vrolijk voetbalboek voor meiden én jongens, met tekeningen van Iris Boter.        
ISBN 978 94 9318 ·0 4 | € 14,99

Het WK komt eraan! De allerbeste
voetballanden ter wereld nemen het tegen 
elkaar op in Qatar, van 21 november t/m 18 
december 2022. Deze leuke voetbaltitels 
mogen dit najaar dan ook niet ontbreken 
in het assortiment. Een mooi pakket voor 
in de winkel!



* Online fstdagencampagne

* Advertentie in Pa�a! 

* Samenwerking met diverse 
voetbalmedia 

* Aandacht in nieuwsbrief
kids-clubs eredivisieteams

Wereld Voetbal
Recordboek 2023
In dit spannende WK-jaar is iedereen 
druk bezig met voetbal. Bereid je 
alvast voor met dit boek vol fantas-
tische records rondom deze sport!  

Het Wereld Voetbal Recordboek 2023 is een uit-
gebreide bundeling van alle mogelijke voet-
balrecords, in de traditie van het
Guinness Book of Records. Het overziet bijna
de hele voetbalgeschiedenis en gaat zo
verder dan alleen de actualiteit.

Leer alles over de meest bijzondere spelers, 
coaches, fans en voetbalclubs aller tijden. 
Met aandacht voor de beste nationale teams, 
toernooien en prijswinnaars. Ideaal voor elke 
voetbalfan vanaf negen jaar!

Prijs €24,�  | Verschijnt oktober 20�
GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 20,5 ×  26,9 | 
OMVANG 224 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 6453 024 7 | NUR 229 | OORSPRONKELIJKE 

TITEL World Football Records
23



VERSCHIJNINGSKALENDER

Oktober
* De laatste helden op aarde

en het kosmische kwaad
* Wereld Voetbal Atlas

(herziene editie)
* Wereld Voetbal Recordboek 2023

November
* Dog Man: Moeders mooiste
* Als je toevallig een dinosaurus hebt
* Tovenaarskind 2: Middernachttrein
  
December
* De Springe-dinges

Januari
* De grote droomroof
* Het kleine Slechte Boek 3
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