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35 JAAR  
HARMEN VAN 
STRAATEN

‘Hoera!’ zingen ze in koor.
‘Hè hè, iemand spoelt door.

         Hoezee!

We kunnen 
   eindelijk 
       naar de wc.’

Swoeshhhh...

                     Giraf, Aap, Pinguïn, Tijger, Olifant, Varken en Beer roepen: 

             ‘Hatsikidee, 
                    

    nu mag  IK 
                  op de wc!’

Met geluidsbutton

Dit zeggen de lezers:

‘Mijn dochter vindt het erg grappig. Het boek is daarbij ook een mogelijkheid om het plassen op de 
wc te stimuleren dan wel normaliseren.’

‘Een aanrader... onze kleindochter was binnen een dag zindelijk... dit geweldige   verhaal gaf haar 
het laatste zetje... leuk verhaal en prachtig geïllustreerd.’

‘Mijn dochter van 3 vindt dit echt hilarisch. Fantastisch boek. Echt een aanrader.’

‘Genieten!’
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KARTONBOEK MET GELUIDSBUTTON 3+ gebonden • prijs € 19,99 • formaat 27 x 27 cm 
• omvang 24 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8423 9 • verschijnt januari • www.harmenvanstraaten.nl

Nu ook als 
 kartonboek

Met  
geluidsbutton

Ook voor de 
 zindelijkheids- 
  training

Meer dan 
100.000 
 exemplaren 
 verkocht

WC-hangers 
voor de boek-
handel

HILARISCHE 
KLASSIEKER  
IN NIEUWE VORM

978 90 258 8218 1 • € 15,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

HARMEN VAN STRAATEN

Hé, wie zit er op de wc? 
karton + geluid
Beer moet heel nodig. Hij loopt naar de wc.
Maar de deur is op slot. Wat moet hij daar nu mee?
‘Hé, wie zit er op de wc?’
Raad je mee?

Beer en zijn vrienden moeten heel lang wachten voordat 
de deur van de wc eindelijk opengaat…
Favoriet van kinderen, voorleesouders, juffen en meesters.
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STEVIG KARTONBOEK 
MET  FLAPJES EN 
STANSGATEN

LUCY COUSINS 

Jazzy in de jungle
Mama Jojo en baby Jazzy spelen verstoppertje, diep in 
de jungle. Til de bladeren op en kijk door de bomen  

om te zien waar Jazzy de kleine ringstaartmaki zich  
verstopt!

KARTONBOEK MET FLAPJES EN STANSGATEN 2+ prijs € 12,99 • formaat 18 x 20,7 cm 
• omvang 32 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8410 9 • verschijnt januari 

Een boek dat 
 uitnodigt tot 
bladeren en praten 
over wat je ziet

Felle kleuren, 
 verrassende  
tekeningen

978 90 258 8211 2 • € 15,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN
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LUCY COUSINS 

Muis in de sneeuw
Het sneeuwt! Muis en haar vriendjes spelen in het park. 
Ze maken een sneeuwmuis, roetsjen met hun sleetjes de 
heuvel af en drinken bij Muis thuis lekkere warme 
 chocolademelk.

Beleef sneeuwpret met Muis en haar vriendjes in dit 
 gezellige en herkenbare voorleesboek voor peuters en 
kleuters.

PRENTENBOEK 3+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat oblong 23,6 x 19,9 cm  • omvang 32 bladzijden • nur 271 
• isbn 978 90 258 8402 4 • verschijnt november • www.kinderboeken.nl/muis

Herkenbare  
sneeuw avonturen

Perfect voor  
peuters en kleuters
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HET LEVEN ZIT VOL  
VERRASSINGEN

Uit de pers:

‘… door de tekenstijl en de afwisseling van dag en nacht blijft er iets 
van mystiek hangen.’ 
VLAG EN WIMPEL PENSEEL - EN PALETJURY

‘… de nachttekeningen ademen een haast  magische sfeer.’ 
TROUW - BAS MALIEPAARD

‘Wat een prachtige tekeningen. En wat een hoopvol verhaal.’
GPD - BLADEN

978 90 258 7120 8 • € 17,99
978 90 258 7526 8 • € 17,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN



PRENTENBOEK 4-80 gebonden • prijs € 17,99 • formaat 25,4 x 25,4 cm • omvang 56 bladzijden • nur 273 
• isbn 978 90 258 8400 0 • verschijnt november

Mysterie in het gras

Schitterend getekend 
door Eric en Terry Fan

Cadeau voor jong en oudTHE FAN BROTHERS

Het viel uit de lucht
Het viel zomaar uit de lucht. Op een donderdag.  Niemand 
wist wat het was, maar het was het meest bijzondere ding 
dat de insecten ooit hadden gezien. Spin bouwt er een 
Grote Tentoonstelling omheen en van heinde en verre 

komen de dieren het tegen betaling bekijken. Tot op een 
dag een vijfbenig monster Het Wonder uit de Lucht 
weer meeneemt… Maar het leven zit vol verrassingen!
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978 90 258 8029 3 • € 10,99
978 90 258 8217 4 • € 10,99

978 90 258 7753 8 • € 10,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

De pers over Top Bob:

‘Echt leuk avontuur voor jonge lezers.’  
HEBBAN

‘Origineel en met humor geschreven.’
KINDERBOEKENJOURNAAL 

‘Grappig en spannend avontuur van een 
 dappere hond voor de jonge lezer.’ 
PLUIZUIT

‘Een leesboek met een spannend verhaal om 
kinderen te laten ervaren dat lezen genieten is.’
DE LEESCLUB VAN ALLES

‘Een aanrader.’
COOLESUGGESTIES

OOK EEN HELD

En het allerleukst is...
‘Hup Skipper, hup Doortje, op het board! 
Pas maar op baasjes, wij komen eraan!’
Bob heeft elke dag weer zin in spelen met zijn  
buurhondjes, die ook naar puppytraining moeten.
Samen zijn ze sterk.
Maar er kan er maar één de slimste zijn, 
en dat is Bob.



PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden • nur 273  
• isbn 978 90 258 8424 6 • verschijnt november • www.harmenvanstraaten.nl 
• ook verkrijgbaar als luisterboek

Boekhandelstournee 
 tijdens de Nationale 
Voorlees dagen

Social media campagne

Top Bob nu als 
 prentenboek

Aandacht in onze 
onderwijs nieuwsbrief  
(> 5.000 leerkrachten)

HARMEN VAN STRAATEN

Puppy Bob lost het op

BEGINT ALS  PUPPY!

Op een dag wordt Bob opgehaald door zijn nieuwe  
baasjes. Hij krijgt een eigen mand in zijn nieuwe huis. 
Het huis staat vol dingen waar je geweldig mee kunt 
spelen en er is een grote tuin. Bob kan er geen genoeg 
van krijgen. Het leukst vindt hij kuilen graven en daar 
iets in verstoppen. Maar dat vinden zijn baasjes weer 

niet zo leuk. Bob moet op hondentraining. Daar maakt 
hij vriendjes voor het leven. Als Bob iets terugvindt (zelf  
verstopt!) waar zijn baasjes heel blij mee zijn, roepen 
Doortje en Skipper: ‘Je bent top, Bob!’ 
Bob weet nu wat hij later wil worden. Hij blaft het rond: 
‘Later word ik speurhond.’ 
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Over het werk van Martine 
Letterie:

‘Buitengewoon knap hoe Letterie 
via de  concrete belevenissen en 
de beleving van de kinderen over 
de geschiedenis vertelt van de 
Jodenvervolging in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland.’ 
DE GRIFFELJURY

‘Belangrijk boek dat op alle 
 basisscholen moet worden 
 voorgelezen.’
DE JONGE JURY VAN  
DE THEA BECKMANPRIJS

‘De Tweede Wereldoorlog 
loopt als een rode draad 
door mijn oeuvre. De laatste 
tijd krijg ik bij mijn school-
bezoeken steeds vaker de 
vraag van kinderen of ik zelf 
een oorlog heb meegemaakt. 
Als ik dan antwoord met 
“nee”, zeggen zij: “Ik wel.” 
Dit was de aanleiding voor 
een boek over kinderen die 
recent met hun families zijn 
gevlucht voor oorlog en 
 geweld.’ Martine Letterie 
sprak met kinderen uit 
 Afghanistan en Syrië, die 
nu in  Nederland wonen. 

978 90 258 6957 1 • € 16,99
978 90 258 7891 7 • € 17,99

978 90 258 7677 7 • € 16,99
978 90 258 8098 9 • € 18,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

BEKROOND
MET EEN
ZILVEREN
GRIFFEL

BEKROOND
MET DE
KLEINE  

CERVANTES

 BEKROOND
MET DE

THEA 
BECKMAN-

PRIJS

GENOMI-
NEERD VOOR
THEA BECK-
MANPRIJS



FICTIE 6-10 JAAR gebonden • prijs € 17,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 160 bladzijden • nur 281/273 
• isbn 978 90 258 8414 7 • omslag en illustraties in kleur Saskia Halfmouw • omslagontwerp Nancy Koot 
• verschijnt november • www.martineletterie.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

Persaandacht

Boekpresentatie met  
de klas die inspireerde  
tot het boek

Aandacht in onze onder-
wijsnieuwsbrief (> 5.000 
leerkrachten) 

Indrukwekkende verhalen 
voor jonge kinderen over 
vluchtelingenkinderen 

Gebaseerd op  
waargebeurde verhalen

Full colour illustraties  
van Saskia Halfmouw

Persaandacht

Boekpresentatie met  
de klas die inspireerde  
tot het boek

Aandacht in onze onder-
wijsnieuwsbrief (> 5.000 
leerkrachten) 

Indrukwekkende verhalen 
voor jonge kinderen over 
vluchtelingenkinderen 

Gebaseerd op  
waargebeurde verhalen

Full colour illustraties  
van Saskia Halfmouw

MARTINE LETTERIE

Kinderen van ver 
Samuel slaat zijn armen om opa’s middel. 
‘Waarom ga je niet mee, opa?’
Opa geeft Samuel een kus. ‘Ga nu maar.’ 
Samuel kijkt nog een keer om naar opa. 
Hij drukt zijn beer stevig tegen zich aan.

Samuel, Tamar, Azad en Fatima zijn doodgewone 
 kinderen. Tot er oorlog uitbreekt en ze alles en iedereen 

die ze kennen moeten achterlaten. Op zoek naar een 
plek waar ze veilig zijn.
In dit voorleesboek beschrijft Martine Letterie het leven 
van vier kinderen die met hun familie moesten vluchten 
voor oorlog en geweld. Ze baseerde de verhalen op 
 gesprekken met kinderen uit Syrië en Afghanistan.
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Rick de Haas



Iris Boter illustreerde al meer dan 
150 boeken. Daarnaast schreef  
Iris zelf ruim dertig boeken voor 
kinderen en jongeren.

    Iris Boter

Voor altijd
LEOPOLD

BEELDVERHAAL full colour, gebonden • prijs € 16,99 • formaat 16,3 x 24,6 cm  
• omvang 40 bladzijden • nur 282 • isbn 978 90 258 8436 9 • verschijnt november

Verlies en nieuw leven

Een beeldboek dat 
 uitnodigt tot praten

Van de illustrator van 
de Zoete Zusjes

DE CIRKEL 
VAN HET  

LEVEN

In de tuin staat een oude boom. Je kunt er een schom-
mel in hangen, onder picknicken, samen in lezen, of je 
erin verstoppen als papa roept dat je je kamer moet 
 opruimen. De boom is het middelpunt van fijne momen-
ten, in alle seizoenen. Maar als het winter wordt en het 
meisje ziek, hakt papa de boom om om het huis te 

 verwarmen. In de lente vindt het meisje een kastanje. Ze 
plant hem en verzorgt hem goed. Er groeit een nieuwe 
boom en op een dag loopt er een jongen door de tuin. 
Zijn  mama hangt een schommel op. ‘Wil je me duwen, 
 mama?’ Sommige dingen zijn er voor altijd.

IRIS BOTER 

Voor altijd
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MAX VELTHUIJS 

Kikker is verliefd 

PRENTENBOEK 4+ full colour • prijs € 16,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden • nur 273 
• isbn 978 90 258 7011 9 • reeds leverbaar • www.kinderboeken.nl/kikker • ook verkrijgbaar als luisterboek

Valentijnskaarten voor de boekhandel  
via promotie@wpgmedia.nl

MINIPRENTENBOEK IN 
DISPLAY MET 10 EXX.
prijs € 59,90
isbn 978 90 258 8443 7 
verschijnt januari

VUL UW VOORRAAD  
AAN VOOR VALENTIJN

HET 
ULTIEME VALENTIJNSCADEAU VOOR GROOT & 
KLEIN

Stevig hout

Vrolijke kleuren 

NIEUW

KIKKER HOUTEN TREKFIGUUR 
prijs € 14,99
ean 978 90 258 8437 6 
verschijnt november

Mijn       klopt van bo
em-boem, 

           boem-boem voor jou!

SPELEN MET KIKKER
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LANGVERWACHT...



Jochem Myjer heeft 
2.000.000 volgers op 
social media

Landelijke 
 buiten campagne

TV-spot rond 
 Sinterklaasjournaal

Persaandacht

Social media campagne

YouTube campagne

Advertenties

DE GORGELS INPAKPAPIER 
netto inkoopprijs € 69,99
isbn 978 90 258 8444 4 
verschijnt november

POS-MATERIAAL

Raamstickers

Plafondmobiel

Tafelstaander

Posters

Reserveringskaarten

GROOTSE
MARKETING CAMPAGNE



LAATSTE  
DEEL VAN DE 

GORGELS 
TRILOGIE

FICTIE gebonden, full colour • prijs € 21,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 272 bladzijden  
• omslag en illustraties in kleur Rick de Haas • nur 282/283 • isbn 978 90 258 8420 8  
• omslagontwerp Marlies Visser • verschijnt november  • www.jochemmyjer.nl • www.degorgels.nl

©
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JOCHEM MYJER EN RICK DE HAAS

De Gorgels en de laatste kans
De Waakgorgeltjes-in-Opleiding krijgen les in de 
 duinen. Melle laat zien hoe hoog hij zijn Waakstok kan 
werpen. En precies op dat moment verschijnt er een 
zeearend boven hen. De machtige roofvogel draagt 
Waakgorgel Jukko, die op zomertraining naar het  Hoge 
Noorden was gestuurd. Hij heeft een vreemde, slapende 
Gorgel bij zich. Jukko kan nog net vertellen dat er boven 
de poolcirkel een groot leger Brutelaars oprukt en dat 

de verdedigende Gorgels allemaal in slaap vallen. En 
dan valt ook hij in een diepe slaap. De  Geneesgorgels 
kunnen hem en de vreemde Noordse Gorgel op geen 
enkele manier wakker krijgen. En dan leest Melle op  
internet iets wat hem grote zorgen baart, want de R is 
nog niet in de maand. Als de Grijze Gorgel dat verneemt, 
roept hij een bijzondere vergadering van Oergorgels uit. 
Wie kan de Gorgels redden?

Episch, 
superspannend 
dik slotdeel
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ALLES VAN DE GORGELS
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MAKKELIJK  EXTRA OMZET HALEN MET DE LEUKSTE  PRODUCTEN  VAN DE GORGELS!

VRAAG ONZE ACCOUNTMANAGER NAAR DE MOGELIJKHEDEN OP MAAT.

D
IV

ERSEN
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SHOP-IN-SHOP IN UW WINKEL

978 90 258 6789 8 • € 17,99

978 90 258 7947 1 • € 9,99

978 90 258 8149 8 • € 10,-

978 90 258 7311 0 • € 5,99

978 90 258 7535 0 • € 18,99

978 90 258 8091 0 • € 10,99

978 90 258 7312 7 • € 9,99

978 90 258 7141 3 • € 16,99

4+ 978 90 258 7894 8 • € 16,99

4+ 978 90 258 8336 2 • € 16,99

2+

978 90 258 8228 0 • € 6,99

VRAAG ONZE ACCOUNTMANAGER NAAR DE MOGELIJKHEDEN OP MAAT.
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20 JAAR HET GEHEIM VAN!

Spannende avonturen voor jongens en meisjes

Ruim 100 titels verschenen

Meer dan 400.000 exemplaren verkocht

De pers over Het geheim van:

‘Toegankelijke verhalen voor jongens en meisjes 
van telkens andere schrijvers, waaronder Anna 
Woltz, Rindert Kromhout, Martine Letterie, 
Hans Kuyper, Erna Sassen. Alle genres, typen 
verhalen komen erin voor. Verschillende 
 verhalen, heel toegankelijk, allemaal voorzien 
van een omslag van Saskia Halfmouw, ze zien 
er heel herkenbaar uit. Ik kan me voorstellen 
dat je in de bibliotheek telkens een nieuw 
 Geheim-boek gaat halen. “Heeft u het nieuwe 
Geheim-boek al?”’ 
BAS MALIEPAARD EN JAAP FRISO  
IN DE GROTE VRIENDELIJKE UPDATE

‘De Geheim-serie van uitgeverij Leopold 
 bestaat al vele jaren en leverde een hele rij 
makkelijk leesbare boeken op, met prachtige 
uitschieters van bijvoorbeeld Anna Woltz en 
Chris Bos. De Geheim-boeken hebben, al dan 
niet in (school)bibliotheken, heel wat kinderen 
geboeid doen doorlezen, steeds begeleid door 
de toegankelijke tekeningen van Saskia  
Halfmouw. De Geheim-serie is geliefd bij  
grote groepen kinderen. De boeken zijn stuk 
voor stuk goed verzorgd, met sterke plots en 
sympathieke verhalen.’ 
EDWARD VAN DE VENDEL 

De serie Het geheim van bestaat 20 jaar. Alle genres 
 komen erin voor: detectives, mysteries, historisch etc. 
Én de boeken zijn altijd toegankelijk  geschreven. Aan 
de serie is een schrijfwedstrijd verbonden waarbij le-
zers hun geheimen insturen. Het winnende idee wordt 
uitgewerkt tot een Geheim-boek. Hele  klassen doen 
 eraan mee. Nog altijd ontvangt uitgeverij Leopold jaar-
lijks honderden inzendingen uit Nederland en Vlaande-
ren. 

4 TITELS 
VOOR 

€ 10,- 
PER STUK

978 90 258 7689 0

978 90 258 7928 0

978 90 258 7462 9

978 90 258 7545 9



SPANNEND 
AVONTUUR  

OP DE 
IJSBAAN 

FICTIE 8-10 JAAR gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden • nur 282 
• isbn 978 90 258 8419 2 • omslagillustratie Saskia Halfmouw • binnenwerkillustraties ivan en ilia 
• omslagontwerp Buro Blikgoed • verschijnt november • www.wiekevanoordt.nl • ook verkrijgbaar als 
e-book en luisterboek  

WIEKE VAN OORDT

Het geheim van de schaatswedstrijd
Tian schaatst elke middag en avond op de ijsbaan buiten 
het dorp, op een ondergelopen weiland. Hij hoopt dat 
het nog lang blijft vriezen, want binnenkort is de schaats-
wedstrijd al en hij kan nog steeds geen pootje over. Zo 
wint hij nooit van zijn vriend Roon. 

Op een avond vertrekt hij als laatste en ziet hij een vrouw 
over het hek bij de ijsbaan klimmen. De volgende dag is 
een deel van het ijs groen. Zit er gif in de grond? En wat 
heeft die vrouw ermee te maken? Tian moet erachter  
komen, want de ijsbaan mag niet sluiten!
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De pers over Maren Stoffels:

‘Maren Stoffels kan er wat van: zenuwslopende 
jeugdthrillers schrijven. Na haar succesvolle 
boek Escape Room schreef ze Escape Game 
speciaal voor kinderen op de basisschool die 
houden van een stoer verhaal. Zij zullen op 
het puntje van hun stoel zitten als ze dit boek 
lezen: superspannend!’ 
LEESBEVORDERINGINDEKLAS.NL

‘Maren Stoffels heeft met Escape Game een 
spannende jeugdthriller neergezet. Lekker 
spannend boek voor een breed publiek, ook 
voor kinderen die wat moeizamer lezen.’ 
CHICKLIT.NL

©
 STEFA

N
 N

EEV
EN

978 90 258 7397 4 • € 15,99

978 90 258 7620 3 • € 15,99

978 90 258 7950 1 • € 15,99

978 90 258 7748 4 • € 15,99

978 90 258 8155 9 • € 15,99

978 90 258 8373 7 • € 15,99

BACKCARD
gratis backcard bij 6 exx.

Tijdens haar schoolbezoeken ontdekte Maren 
 Stoffels dat ook basisschoolkinderen haar thrillers 
(Escape Room, Fright Night, Room Service, Black 
 Friday, Lock Down en Escape Room 2.0) voor 13+ 
 willen lezen. Op verzoek van de doelgroep schrijft ze 
nu ook thrillers voor kinderen in de bovenbouw van 
de basisschool. Maren bezoekt ruim 70 scholen per 
jaar. Als geen ander weet zij waarover kinderen graag 
willen lezen. Zelfs de ‘moeilijkste’ lezers krijgt ze aan 
het lezen.

GAMEN VOOR 
JE LEVEN

THRILLERS VOOR 13+

Top 3 
Jonge Jury 
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MAREN STOFFELS

Laser Game
Silvijn en Noor hebben knallende ruzie met twee klas-
genoten. Ze besluiten het uit te vechten in de lasergame 
arena van Silvijns ouders. In de nacht. Als er niemand is.
Maar dan dringen twee figuren met bivakmutsen de 

 gamehal binnen. De inbrekers zijn gewapend en Silvijn 
en Noor zullen moeten samenwerken met hun klasgeno-
ten om de nacht te overleven... 

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden • nur 283 
• isbn 978 90 258 8422 2 • omslagontwerp Buro Blikgoed • verschijnt oktober • www.marenstoffels.nl 
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

Voorpublicatieboekjes  
voor de boekhandel

Ansichtkaarten en 
 boekenleggers via  
promotie@wpgmedia.nl

Social media campagne

Poster naar  
8.000 basisscholen

Het Kinderpanel leest  
Laser Gamet

978 90 258 8099 6 • € 14,99
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Magisch avontuur van bekroond auteur

Voor de liefhebbers van Winterhuis Hotel

Meesterlijk vertaald door Imme Dros

Omslag met folie

New York Times  Bestseller

De pers over Het hotel met het groene licht:

‘Betoverend, krachtig en heerlijk boek.’ 
BOOKLIST, STARRED REVIEW   

‘Rijk mysterie vol verrassende wendingen.’  
KIRKUS, STARRED REVIEW   

‘Dit is schrijven van het hoogste niveau. 
 Milford loodst haar lezers meesterlijk haar 
verhaal vol aanwijzingen en clues binnen.’
HORN BOOK REVIEW

STOP MET ZOEKEN. JE HEBT JE NIEUWE 
LIEVELINGSBOEK GEVONDEN!

Kate Milford wilde als kind al schrijver worden. Als 
klein meisje stond ze al eens vermeld in een  
lokale krant als ‘Schrijver van de week’. Uiteindelijk  
ontdekte ze waar haar hart lag: bij de genres die ze 
zelf graag las in haar jeugd.

Het hotel met het groene licht werd bekroond met 
de Edgar Award for juvenile literature en was  
genomineerd voor de National Book Award for 
Young People’s Literature, de Andre Norton Award 
en de Agatha Award for Children’s/YA. Milford 
groeide op in Riva, Maryland, en woont nu in 
Brooklyn, New York met haar man en kinderen.

978 90 258 7607 4 • € 18,99
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978 90 258 7771 2 • € 18,99
978 90 258 8012 5 • € 18,99



FICTIE 10+ gebonden • prijs € 21,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 400 bladzijden • nur 283 
• isbn 978 9 258 8418 5 • vertaling Imme Dros • omslag en illustraties Jaime Zollars 
• omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt oktober • ook verkrijgbaar als e-book

Posters voor in  
de boekhandel via  
promotie@wpgmedia.nl

Promotievideo

Magische Boeken 
flyer

Social media campagne

Interview met  
Kate Milford op  
kinderboeken.nl

KATE MILFORD

Het hotel met het groene licht
Het hotel met het groene licht is een heerlijke familie-
herberg boven aan een besneeuwde helling, te bereiken 
met een ouderwetse buitenlift. Op een donkere winter-
avond stroomt het hotel vol met onverwachte, vreemde 

bezoekers. Milo vertrouwt het niet. Hij gaat op onder-
zoek, samen met het meisje dat niemand lijkt te zien. 
Hun spel met raadsels en clues raakt steeds meer verwe-
ven met de werkelijkheid.

DISPLAY MET 5 EXX.
prijs € 109,95
isbn 978 90 258 8440 6
verschijnt oktober
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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.

978 90 258 8084 2 • € 17,99

978 90 258 7896 2 • € 18,99

978 90 258 7446 9 • € 18,99

978 90 258 7701 9 • € 18,99

978 90 258 8209 9 • € 17,99

978 90 258 7607 4 • € 18,99

Magische Boeken flyer in alle  magische boeken

POS-materiaal via  promotie@wpgmedia.nl

Advertenties

Het hele jaar door  aandacht op onze kanalen

Poster naar 8.000 basisscholen

magische boeken-pakket • 978 90 258 8441 3 • € 92,95

6 HALEN = 5 BETALEN

POS-materiaal
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DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 160 bladzijden • nur 282  
• isbn 978 90 258 8417 8 • omslag en illustraties in kleur Hugo van Look • boekverzorging Caren Limpens  
• verschijnt november • www.dolfjeweerwolfje.nl • www.paulvanloon.nl • ook verkrijgbaar als e-book en 
luisterboek

Dolfje Sneeuwwolfje 
nu verkrijgbaar met 
full colour illustraties

WINTERS WEERWOLF AVONTUUR

PAUL VAN LOON

Dolfje Sneeuwwolfje
Dolfje en Noura rennen door het Weerwolvenbos. Het 
bos is wit. Dan vliegen er grote hopen sneeuw door de 
lucht. Dolfje en Noura vluchten weg. Net op tijd bereiken 
ze het huisje van opa weerwolf. Daar wachten ze tot de 
sneeuw ophoudt. Om de tijd te doden vertellen ze elkaar 

spannende verhalen. Over het nachtmerrieneefje. En 
over Knuppel, de weerwolfjager. Maar wie gooit toch die 
geheimzinnige hopen sneeuw? En wat ritselt daar in de 
schoorsteen…
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ALS JE DAT ENE,   
BESLISSENDE MOMENT 
 OPNIEUW KON BELEVEN…

Magisch mooie jeugd roman 
van Nederlandse bodem over 
schuld gevoelens, afscheid  
nemen en durven geloven in 
het onmogelijke

Auteur actief op scholen en 
social media

Het Kinderpanel leest  
De nacht van de bliksemregen

In het donker gleed de lift naar boven. De grond 
zakte weg onder haar voeten. Opa werd kleiner en 
kleiner in de diepte. De regen sloeg tegen de ra-
men en de wind suisde tussen het metaal door.
Ze dacht aan haar moeder, aan toen ze nog leefde, 
en ze kneep haar ogen dicht.
Ik wou dat ik haar nog één keer kon zien.
Precies op dat moment klonk er een oorverdoven-
de klap. Lana schreeuwde en sloeg haar handen 
voor haar ogen. De lampen flikkerden en de lift 
kwam schokkend tot stilstand.
Pas toen het stil werd, durfde Lana haar handen te 
laten zakken.
Er was iets grondig mis. Ze voelde het aan alles.



MYRON VAN DER VELDEN 

De nacht van de bliksemregen

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 224 bladzijden • nur 283 
• isbn 978 90 258 8425 3 • omslag Jade van der Zalm • verschijnt januari • www.myronvandervelden.nl 
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

Myron van der Velden 
(1988) studeerde theater-, 
film- en televisie wetenschap 
en  journalistiek. 
Myron woonde ruim vijf jaar 
in Parijs, waar ze Nederlandse 
toeristen rondleidde op de 
fiets. Hierdoor beschrijft ze 
het avontuur van haar hoofd-
persoon heel filmisch, alsof je 
echt samen met haar door 
 Parijs dwaalt – het Parijs van 
vroeger en nu.

Kon ze de tijd maar terugdraaien. Dan zou ze zorgen  
dat alles anders zou lopen. 

Na de plotselinge dood van haar moeder woont Lana bij 
haar opa in Parijs. Vanaf dat moment staat de tijd stil. 
Wanneer haar opa haar vertelt dat haar moeder zielsveel 
van de Eiffeltoren hield, wil Lana nog maar één ding: 

 helemaal naar boven in de Eiffeltoren. Terwijl ze in de 
 toren is, breekt een noodweer los. Iedereen moet de 
 Eiffeltoren verlaten, maar Lana laat zich niet tegen-
houden. Ze moet en zal naar boven! Dan gebeurt er iets 
ongelooflijks. De bliksem slaat in en Lana belandt in het 
verleden. Dit is het begin van een fantastische reis die 
alles verandert.
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BIJZONDERE UITGAVE  
TER GELEGENHEID VAN  
30 JAAR GRIEZELBUS

DE GRIEZELBUS: VAN NEDERLANDSE FICTIE 
TOT KOREAANSE MANGA

Met veel succes verscheen De Griezelbus in 
Korea. De Koreaanse uitgever bewerkte het 
verhaal tot een spannende strip in mangastijl.   
Nu verschijnt deze compleet vernieuwde 
 Griezelbus ook in Nederland. Paul van Loon 
heeft deze teksten zelf hertaald met zijn eigen 
vertrouwde, unieke grumor. Het  resultaat is 
een bloedstollend avontuur waarin 
 Nederlandse en Koreaanse inspiratie  
samenkomen.

DE GRIEZELBUS VOOR  
DE BOEKHANDEL?
fablefactory.nl



PAUL VAN LOON

De Griezelbus 
30 jaar geleden verscheen de allereerste Griezelbus, een 
raamvertelling waarin de schrijver P. Onnoval een 
schoolklas meeneemt op schoolreis in een geheimzinni-
ge, donkere bus. Tijdens het reizen vertelt hij griezelver-
halen. Zijn het inderdaad verhalen of is er meer aan de 
hand? 30 jaar later houdt de Griezelbus nog steeds vele 
lezers van alle leeftijden op het puntje van hun stoel. 

Vanwege dit jubileum brengen uitgeverij Leopold en 
Paul van Loon een speciale uitgave van De Griezelbus in 
stripvorm, gemaakt door de Koreaanse Kim Deokyeong. 
Paul van Loon hertaalde de tekst met zijn onvervalste 
Grumor – voor alle fans van het eerste uur, en voor 
 nieuwe lezers.

VOLLEDIG FULL COLOUR 9+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 16 x 23 cm • omvang 240 bladzijden 
• nur 283/362 • isbn 978 90 258 8214 3 • illustraties Kim Deokyeong • omslagontwerp Caren Limpens 
• verschijnt oktober • www.paulvanloon.nl • reeds aangeboden in najaar 2021

Verschijning rond  
Halloween

Landelijke publiciteit ter 
ere van 30 jaar Griezelbus

Samenwerking  
Dutch Comic Con  
(19 & 20 november 2022)

Blow-up-boek en poster 
voor boekhandels

POS-materiaal op maat via  
merel.ooms@wpgmedia.nl

©
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FFC
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‘WELKOM IN DE GRIEZELBUS!
 DIT WORDT EEN RIT DIE JULLIE   
 NOOIT ZULLEN VERGETEN!’

Gratis
backcard 
bij 5 exx.
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Ansichtkaarten 
 beschikbaar via   
promotie@wpgmedia.nl

Aandacht op 
 Instagram-account  
Boeken voor jongeren 

Bloggerstournee

Boek een schrijversbezoek 
via de Schrijverscentrale

Tanja de Jonge (1968) 
studeerde aan de 
 Academie voor Beeldende 
Kunsten en ontwierp 
 decors voor  theater -
producties. Ook studeerde 
ze Nederlandse Taal en 
Cultuur en volgde ze een 
opleiding tot docent 
 Creatief Schrijven. In 
2009 debuteerde Tanja  
als jeugdboekenschrijver. 
Daarnaast werkt ze als 
lees bevorderaar bij een 
bibliotheek. Haar boeken 
vallen op door haar 
 eigentijdse, herkenbare 
personages,  actuele 
 onderwerpen en mee-
slepende schrijfstijl.

ALS JE NIET  
LANGER DE BAAS  
BENT OVER JE  
EIGEN GEDACHTEN…

‘Hij komt bij.’ Een mannenstem, ergens achter hem 
in de ruimte. Dylan probeerde zijn hoofd naar het 
geluid te draaien.
‘Laat hem niet helemaal wakker worden, het is be-
langrijk dat hij in een sluimerstand blijft, om de 
boodschap goed in zijn brein te planten.’
Wie zei dat? Een andere stem, maar Dylan kon niet 
zien waar die vandaan kwam.
Plotseling verscheen er een gezicht vlak voor zijn 
ogen. Het kwam zo dichtbij dat Dylan moeite had 
zijn zicht scherp te stellen. Een onbekende man. 
Hij had donker haar dat over zijn voorhoofd viel en 
moedervlekjes op zijn wang. ‘Dylan?’ vroeg hij.
‘Ja,’ zei Dylan.
‘Hij is wakker,’ zei de man.
‘Geef hem nog wat meer.’ Dat was die andere stem 
weer. Dylan zag de man naar iets rechts van hem 
reiken. Wat stond daar? Het leek een soort appa-
raat. Toen schoten filmbeelden voor Dylans ogen, 
vlekken, planeten, groen licht. Hij voelde zich weg-
zakken en alles werd donker.



TANJA DE JONGE 

Braincrash
‘Welkom,’ zei een blikkerige mannenstem. Dylan schrok 
ervan. ‘Om verder te gaan, dient u zich eerst aan te 
 melden. Steek uw wijsvinger in de scanner voor uw 
 lichaamsidentificatie.’ 
Lichaamsidentificatie, dacht Dylan. Wat is dat? 
Hij reikte met zijn hand naar het kastje en stak zijn  
vinger in het gat. Meteen voelde hij een harde steek. Hij 
deinsde achteruit. 

Dylan moet een geheimzinnige brief bezorgen op een 
bedrijventerrein. Dagen later wordt hij gevonden aan de 
kant van een drukke weg, zonder een herinnering aan wat 
er is gebeurd. Gaandeweg flitsen er steeds meer beelden 
door zijn hoofd. Herinneringen of nachtmerries? Dylans 
zus Indy en haar beste vriendin Aya gaan op zoek naar 
de waarheid.

FICTIE 13+ paperback • prijs € 15,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 224 bladzijden • nur 284 
• isbn 978 90 258 8412 3 • omslagontwerp Jasmijn de Boer • verschijnt oktober • www.tanjadejonge.nl 
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

BRAIN 
 CRASH

Tanja de JongeTanja de Jonge

978 90 258 8250 1 • € 15,99
978 90 258 8213 6 • € 15,99
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Social media campagne

Lesbrief voor het  
middelbaar  onderwijs

Onderwijsnieuwsbrief  
(> 5.000 leerkrachten)

Aandacht op  Instagram -account 
Boeken voor  jongeren

Zonder titel werd bekroond met:

Nienke van Hichtum-prijs 2021

Genomineerd voor het  
Beste Boek voor Jongeren

Genomineerd voor de Woutertje 
Pieterse Prijs 2022

Tiplijst van Jonge Jury

Over het werk van Erna Sassen:

‘Zonder Titel bezorgde de jury kippenvel. Een 
 overrompelend boek dat je raakt – indringend 
 geschreven, zuiver van toon en verrassend eigentijds.’       
UIT HET JURYRAPPORT VAN DE WOUTERTJE PIETERSE PRIJS

‘Het klasbezoek aan het Rijksmuseum waarin Sergio en 
Dylan ongefilterd commentaar geven op Rembrandt, 
gaat in het laatje “grappigste scènes uit de Nederlandse 
jeugdliteratuur”.’ 
JAAP LEEST

‘Sassen heeft zich ontwikkeld tot een schrijver die de 
stem van een puber als geen ander weet te vangen. (…) 
Tranen van het lachen en tranen van ontroering volgen 
elkaar op in dit onstuimige en verbluffend goed  
geschreven boek voor jongeren.’
DE JURY VAN DE NIENKE VAN HICHTUM-PRIJS OVER ZONDER TITEL

Ik had nóg een reden om bang te zijn voor Lindsey.
Nadat ik haar zag dansen in de tuin van het tehuis 
waar Dylans oma woont en voordat ze er met die 
veel te knappe mannelijke nurse vandoor ging, zei 
ze tegen me:
‘Jou vind ik aardig.’
Het klonk als: de rest niet.
Ik zei: ‘Dank je.’
‘Jou en Dylan,’ zei ze.
Klonk weer als: de rest niet.
Ik zei niks. Omdat ik het moment niet wilde verpes-
ten. Maar ook omdat ik heel hard zat na te denken 
waarom. Waarom ze mij en Dylan wél aardig vond.
‘Je kan alleen niet tekenen,’ besloot ze.
Daar moest ik een beetje om lachen want het enige 
wat ik kan, is tekenen. Voor de rest heb je helemaal 
niks aan mij. En aardig ben ik ook niet want ik denk 
vaak de meest verschrikkelijke dingen over mensen.



ERNA SASSEN 

Neem nooit een beste vriend 
Wat doe je als je je beste vriend niet meer kunt raad-
plegen? Joshua is woedend op Sergio, maar hij heeft 
hem ook nodig. Want hij weet zich geen raad met 
 Lindsey – Lindsey die alle jongens gek maakt maar die 
moet  huilen om ‘hoe ze naar haar kijken’, Lindsey die 
zoveel ingewikkelder in elkaar zit dan hij dacht. Wat be-
doelt ze als ze een hartje-emoticon stuurt? Hoe ga je van 

zoenen verder naar seks? Hoe weet je wat de ander wil? 
En moet je per se verliefd zijn om seks te kunnen 
 hebben? Als iemand Joshua’s vragen kan beantwoorden, 
is het Sergio. 
Een hilarische, ontroerende, ontwapenende jeugdroman 
– vlammend opgeschreven door Erna Sassen, zoals al-
leen zij dat kan.

FICTIE 14+ paperback • prijs € 17,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 256 bladzijden • nur 285 
• isbn 978 90 258 8421 5 • omslag en illustraties Martijn van der Linden • verschijnt december 
• www.ernasassen.nl • ook verkrijgbaar als e-book 

978 90 258 8095 8 • € 17,99
978 90 258 6971 7 • € 16,99

978 90 258 7987 7 • € 17,99
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Toen de wachters wegliepen, renden wij gebukt verder.  
We bleven zo veel mogelijk in de schaduw.
Stenen treden die in de helling van de heuvel waren uitge-
hakt, leidden ons tussen rotsblokken en stekelige struiken 
door. Ik rook tijm en salie, de geur van Griekenland.
In de struiken om ons heen sjirpten de cicaden dringend, 
alsof ze wilden zeggen: ‘Ga, ga, ga!’
De trap werd naar boven toe steeds smaller.
Ik gleed uit en viel bijna. Ik schopte mijn sandalen uit en 
rende op blote voeten verder. 
‘Ga, ga, ga!’ spoorden de cicaden ons aan.
Toen we eindelijk boven aan de trap waren, leken mijn benen 
te branden en bonkte mijn hart bijna uit mijn borstkas. We 
stonden voor een muur van massieve stenen blokken met 
een deur erin. De deur was klein, maar gemaakt van dik  
eikenhout.
Dinu ademde diep in, duwde ertegen en vloekte.
‘Op slot!’ zei hij. ‘De deur zit op slot.’

DE DRIE 
GOUDEN REGELS 

VOOR TIJDREIZEN

1  Zonder kleren vertrekken en   
zonder kleren terugkomen.

2  Alleen drinken, niet eten.
3  Zo weinig mogelijk contact  hebben 

met mensen. Anders  verander je 
misschien voor altijd het verleden én 

de toekomst.

LET OP: ELK UUR DAT JE IN 
HET VERLEDEN DOORBRENGT,  

KOST JE EEN MAAND  
VAN JE LEVEN.

De pers over The Time Travelers:

‘Lawrence brengt haar  kennis en 
 vindingrijkheid samen in een bloed-
stollend avontuur.’   
SUNDAY TIMES 

‘Grappig, intrigerend en spannend 
tijdreisavontuur. Een dikke aanrader!’  
HEBBAN ***** 

‘Wat een leuk boek! Het eerste uit een 
hopelijk lange serie boeken waarin je 
als lezer, samen met de hoofd persoon, 
teruggaat in de tijd. Spannend 
 avontuur waarin Caroline Lawrence 
het leven schetst in een  periode die we 
uit films en geschiedenisboeken kennen.’ 
TROTSEVADERS.NL



CAROLINE LAWRENCE 

The Time Travelers –  
Een levensgevaarlijke opdracht
De 12-jarige Alex reist met zijn beste vriend via een tijd-
portaal duizenden jaren terug in de tijd, op zoek naar de 
beroemde filosoof Socrates. Daarbij verstoren ze per 
 ongeluk de loop van de geschiedenis… Ze moeten hun 
blunder ongedaan maken – of ze houden zelf op te 
 bestaan. En dat moet binnen 48 uur gebeuren; anders 

kunnen ze nooit meer terugkeren naar hun eigen tijd. 
Dit is het begin van een bloedstollende race tegen de 
klok die ze niet mogen verliezen. Spannend tijdreis-
avontuur vol achtervolgingen in het Athene van 415 jaar 
v. Christus.

FICTIE 9+ paperback • prijs € 17,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 264 bladzijden • nur 283 
• vertaling Ans van der Graaff • isbn 978 90 258 8413 0 • omslagontwerp Splendid Grafisch Ontwerp
• binnenwerkillustraties Sarah Mulvanny  • verschijnt november • ook verkrijgbaar als e-book

OVERLEVEN IN 
HET VERLEDEN  

MET KENNIS UIT  
VIDEOGAMES

Avontuurlijke serie vol 
 cliffhangers en 
 onverwachte wendingen

Zelfstandig te lezen 
tweede deel

Voor fans van De Grijze  
Jager en Spirit Animals

Quiz op kinderboeken.nl.  
Ben jij een echte time 
 traveler?

Social media campagne

Het Kinderpanel leest 
The Time Travelers

978 90 258 8148 1 • € 17,99
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OUDE LEGENDEN MET EEN 
 SUPERHELD, ZONDER PIETEN

MARANKE RINCK & MARTIJN VAN DER LINDEN 

SuperSint
Marie wil graag een superheld zien, in het echt.
'Het is bijna vijf december,' zegt een meneer in het park.
'Misschien kom je Sinterklaas wel tegen?'
Is Sinterklaas een superheld?
Marie gelooft het niet.
Maar dan begint de man te vertellen...

Prachtig prentenboek op rijm van Zilveren Griffel- en 
Gouden Penseel-winnaars Maranke Rinck en Martijn 
van der Linden over de heldendaden van Sinterklaas.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden • nur 273/227 
• isbn 978 90 258 8416 1 • verschijnt oktober • www.marankerinck.nl • www.martijnvanderlinden.nl

Nu weer leverbaar

Prachtig prenten-
boek op rijm

Met leuke weetjes 
over de oorsprong 
van Sinterklaas
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Prentenboekenactie

Toptitels
voor slechts

€ 10,-
(per stuk)  

Actieprijs is geldig van 
1 januari t/m 28 februari 2023

ISBN pakket:  978 90 216 8381 2  
Prijs: € 100,00
Niet los te bestellen 


