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Achter de schermen
Wisten jullie al dat de redactie van Ploegsma ook een kijkje in 
de keuken geeft op Instagram? We delen schetsen, nieuwtjes, 
achtergrondverhalen, archieffoto’s en nog veel meer leuks. 
Volg ons op @redactieploegsma
achtergrondverhalen, archieffoto’s en nog veel meer leuks. 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 
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‘The captivating cut-paper–and-ink illustrations are appropriately 
atmospheric, offering varied perspectives. They perfectly suit the 
prose’s quiet grandeur […] Charming, scenic, and a winning must 
for the youngest polar bear lovers.’ – Kirkus Reviews
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verschijnt: november

• Van een bekroond auteur

• Bijzondere collagestijl

• Knutselplaat beschikbaar 
via kinderboeken.nl 

Een witte wereld van papier

Prachtig en origineel prenten-
boek in collagestijl.

Mac Barnett & Shawn Harris

Een ijsbeer in de 
sneeuw
In dit bijzondere prentenboek volg je een 
ijsbeer tijdens zijn wandeling door een prach-
tige, witte sneeuwwereld. Over het ijs, door 
het water, langs zeehonden en zelfs een 
mens... waar gaat hij naartoe? Weet jij het?

Mac Barnett is een internationaal bekroond 
auteur, die vooral bekend is van de prenten-
boeken die hij samen met Jon Klassen maakt. 
Voor dit prentenboek werkte hij samen met 
kunstenaar Shawn Harris. Zijn opvallende 
illustraties in collagestijl, waarbij gescheurd 
en geknipt wit papier de basis vormt, maken 
van dit boek een klein kunstwerk. 

Mac Barnett

Een ijsbeer in de sneeuw

prentenboek vanaf 3 jaar

21,5 x 28,5 cm, 48 blz. 

geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Shawn Harris
vormgeving: Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8370 6



Ploegsma feliciteert Deborah van 
de Leijgraaf met de selectie van 
Kiekeboe! voor de Prentenboek 
Top 10 van 2023

En hoe dit heugelijke feit beter te vieren dan met een prachtige rol 
cadeaupapier voor de boekhandel? Of het nu een cadeautje is voor 
jong of voor oud: iedereen wordt vrolijk van zo’n kleurrijke verpakking!

• Dutch Design: van eigen bodem

• Dit najaar nieuw BORA-kartonboekje 
in Boekstart-koffertjes

reeds verschenen

BORA – cadeaupapier

50 x 18500 cm, e 69,99
illustraties in kleur: Deborah 
van de Leijgraaf

nur 017

isbn 978 90 216 8119 1

verschijnt: oktober

Deborah van de Leijgraaf

Kiekeboe!

kartonboek vanaf 2 jaar

15 x 15 cm, 10 blz. 

geb. e 10,99
nur 271

isbn 978 90 216 216 8057 6
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verschijnt: xxx

Prenten-
boek

Top 10
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• Stevige uitvoering met 
afgeronde hoeken

• Campagne rond de 
Voorleesdagen

verschijnt: januari

Arend van Dam

Wat is er, Eekhoorn?

prentenboek vanaf 2 jaar

18,5 x 18,5 cm, 32 blz. 

geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur: 
Alex de Wolf

vormgeving: Nancy Koot

nur 271

isbn 978 90 216 8372 0
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Nieuw deel over de schattige 
Eekhoorn, voor jonge kinderen 
vanaf een jaar of 2.

Arend van Dam & Alex de Wolf

Wat is er, Eekhoorn?
Eekhoorn zit naast zijn step op de grond. Zijn 
vrienden zien duidelijk aan zijn gezicht dat er 
iets is, maar wat? Kijkt hij boos? Is hij bang? 
Heeft hij zich pijn gedaan? Of is er iets anders 
aan de hand? Raad mee en leer samen met 
Eekhoorn de verschillende emoties kennen.

Emoties leren herkennen met Eekhoorn

Nieuw deel over de schattige 
Eekhoorn, voor jonge kinderen 
vanaf een jaar of 2.

Arend van Dam & Alex de Wolf

Wat is er, Eekhoorn?
Eekhoorn zit naast zijn step op de grond. Zijn 
vrienden zien duidelijk aan zijn gezicht dat er 
iets is, maar wat? Kijkt hij boos? Is hij bang? 
Heeft hij zich pijn gedaan? Of is er iets anders 
aan de hand? Raad mee en leer samen met 
Eekhoorn de verschillende emoties kennen.
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verschijnt: oktober

EERDER
VERSCHEEN

Rachel Bright & Nicola Kinnear

Pieter Konijn: 
Wie niet weg is, 
is gezien!
Pieter Konijn en zijn vriendjes moeten 
vluchten voor de snode spelletjes van heer 
Vos. Gelukkig heeft Pieter een plan: hij 
maakt van de gevallen herfstblaadjes een 
mooie, draagbare verstopplek, om de slu-
we vos te slim af te zijn. Maar Pieter is zo 
enorm tevreden met zijn uitvinding, dat hij 
zijn vriendjes toch nog in gevaar brengt…

Een nieuw avontuur van het konijn dat al 
120 jaar favoriet is!

• Vertaald door Imme Dros

• Perfect voor de herfst

• 120 jaar Pieter Konijn

Rachel Bright

Pieter Konijn: Wie niet weg is, 
is gezien!

prentenboek vanaf 3 jaar

25 x 29,5 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Nicola Kinnear

vertaling: Imme Dros

vormgeving: Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8365 2
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Een mooi nieuw prentenboek 
op rijm over Pieter Konijn en 
zijn vriendjes.

Verstoppertje was nog nooit zo 
gevaarlijk...
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De meest knusse kerst ooit! 
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EERDER
VERSCHEEN

Astrid Lindgren & Cecilia Heikkilä 

Kerstmis toen ik klein was
Als Astrid, haar vader en haar broer Gunnar na een lange 
tocht in de sneeuw terugkomen met de perfecte kerst-
boom, blijkt het thuis een chaos te zijn. De meubels 
staan schots en scheef en er staat aangebrand eten op 
het fornuis… Astrid is bang dat kerst dit jaar maar triest 
zal worden. 

Maar de volgende dag is alles mooi versierd, staat er 
lekker eten op tafel en liggen er cadeautjes in de was-
mand onder de kerstboom. Het wordt de heerlijkste 
kerst ooit! 

• Voor het eerst als 
prentenboek verschenen

• Wondermooi geïllustreerd 
door Cecilia Heikkilä

verschijnt: november

Astrid Lindgren

Kerstmis toen ik klein was

prentenboek vanaf 3 jaar

21,5 x 28 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Cecilia Heikkilä

vertaling: Mariyet Senders

vormgeving: Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8374 4
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Een warm, nostalgisch prentenboek over Astrid Lindgrens jeugdherinneringen 
aan Kerstmis. 

De meest knusse kerst ooit! 

I en djup, oändlig skog, 
svarta moln där åskan slog 
gick ett litet barn en gång 
dagen lång.

Ja, den dagen var så lång, 
himlen mörk och skogen trång, 
barnet i sin ensamhet
gick och grät.

Grät och tänkte: Aldrig mer
jag min faders boning ser, 

här i mörker, köld och nöd 
blir min död.

Just när så förtvivlat var 
molnen vek och solen klar
lyste fram och i dess ljus 
faderns hus.

Allt blev nu på stunden gott, 
allt stod nu som förr det stått, 
samma hem och samma far, 
allt var kvar.

Har du nånsin i ditt liv hört den här gamla sången?

•

•



Waar is de zeebig?

Ze kijken overal.
Bij de leeuwen en de tijgers.
En bij de ijsberen en de wolven.
Bij de uilen en de apen.
Maar nergens is een zeebig te vinden.

Olifant heeft er genoeg van.
‘Ik wil naar huis,’ zegt hij.
‘Gaan jullie mee?’
‘Ja,’ zegt Schaap.
‘Ik heb trek in een kopje thee.’
‘Gaan jullie maar vast,’ zegt meneer Big,
‘ik zoek nog even verder.’

Meneer Big loopt de hele dierentuin door.
Hij ziet veel bijzondere dieren,
maar de zeebig ziet hij niet.
‘Hoe zou hij eruitzien?’ vraagt meneer Big zich af.
‘Misschien is hij wel bij de vissen.’

8
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• Spannend en geestig prentenboek 
met een ijzersterke moraal

• Eindelijk weer leverbaar!

Beloofd is beloofd!

Innemend voorleesprentenboek 
over de nieuwsgierige én dappere 
meneer Big.

Gitte Spee

Meneer Big gaat 
naar de haaien
In de dierentuin ziet meneer Big een zeeleeuw, 
een zeehond, een zee-olifant… Zou er dan ook 
een zeebig bestaan, vraagt hij zich af. Volgens 
een oud, stoffig boek wel. En dus bouwt hij een 
onderzeeboot om naar de zeldzame zeebig op 
zoek te gaan. Vriend Olifant lacht hem vierkant 
uit: dat boek was vast een sprookjesboek!

Als meneer Big de zeebig na een gevaarlijke 
zeereis ontdekt, is hij dolblij: nu kan hij Olifant 
vertellen dat hij gelijk had! Maar de zeebig 
smeekt hem om alsjeblieft aan niemand te ver-
tellen dat hij bestaat; hij wil niet eindigen in een 
aquarium, of op een bord. Dat belooft meneer 
Big, en wat hij belooft, daar houdt hij zich aan.

verschijnt: januari

Gitte Spee

Meneer Big gaat naar de haaien

prentenboek vanaf 4 jaar

21 x 25 cm, 48 blz. 

geb. e 16,99
omslag en illustraties: 
Gitte Spee

vormgeving: Steef Liefting

nur 273

isbn 978 90 216 8125 2

verschijnt ook als luisterboek

EERDER
VERSCHEEN

is
b

n
 9

78
 9

0 
21

6 
83

55
 3

  |
  e

 1
6,

99
 9

78
 9

0 
21

6 
83

55
 3

  
16

,9
9

Hoe vaak ik dit boek thuis heb voorgelezen? Het 
feit dat ik er hele delen van uit mijn hoofd kan 
opzeggen, zegt denk ik genoeg! Als ik ’s avonds 
vroeg welk boek we zouden voorlezen, riep 
mijn peuter steevast: ‘Meerbig!’ We hadden vier 
Meneer Big-boeken, maar meestal wilde ze 
‘Over de zee’. En dat vond ik helemaal niet erg! 
– redacteur Susan Brooijmans

Over Meneer Big gaat naar de haaien:
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Een grappige detective voor 7+ vol puzzels!  

Tim Collins & John Bigwood 

Sherlock Honds en de 
gestolen kroonjuwelen 
Als de kroonjuwelen uit Paleis Koestdijk gestolen worden, 
is alle hoop gevestigd op superspeurder Sherlock Honds 
en zijn trouwe hulpje Dr. Katson. Zij gaan onmiddellijk aan 
de slag om de misdaad op te lossen. Maar met zo veel ver-
schillende verdachten en een moeilijk te volgen spoor 
wordt dat nog een hele kluif! Zal het ze lukken om de dief 
op tijd te vinden? 

Tim Collins schreef een grappige, interactieve detective 
die door John Bigwood van geweldige zwart-wit illustraties 
werd voorzien. Het boek bevat meer dan dertig puzzels, 
zoals doolhoven, raadsels en rekenopdrachtjes, die aan-
sluiten bij het verhaal. Zo helpen de lezers Sherlock en 
Dr. Katson om het mysterie op te lossen!  

• Nieuw boek van Tim Collins

• Meer dan dertig puzzels

• Uitdeelpuzzels beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Interactief avontuur!

verschijnt: januari

Tim Collins 

Sherlock Honds en de gestolen 

kroonjuwelen

fictie vanaf 7 jaar 

14 x 21,5 cm, 208 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties: 
John Bigwood 

vertaling: Ingrid Buthod-Girard 

vormgeving: Studio Cursief 

nur 282 

isbn 978 90 216 8380 5

Tim Collins werd geboren in Manchester. Hij begon als copywriter, 
schreef toen boeken voor volwassen en rolde uiteindelijk de kinder-
boeken in. Hij schrijft voornamelijk grappige series, zoals onder 
andere Nurdius Maximus en Hoe ik per ongeluk… Die vallen zo in de 
smaak, dat zijn boeken al in meer dan veertig talen zijn verschenen!



Speur je mee?  



‘De illustraties van Johan Egerkrans schitteren. 
[…] Ze zijn monumentaal, in een briljant 
grootse, haast utopische stijl.’ – Expressen

‘[…] zijn kleurenillustraties zijn donker, magisch 
en een beetje eng. Er zijn knoestige bomen, 
grootse luchten, lange schaduwen en enorm 
veel sfeer.’ – Vi läser

Bekijk 
hier de 

boektrailer!
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• Full-colour geïllustreerd in sprookjesachtige sfeer

• Thematische voorloper van het bekroonde 
De gebroeders Leeuwenhart

• Internationale trailer

• Socialmediacampagne

• Posters en boekenleggers beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

Een prachtige vertelling van Astrid 
Lindgren nu opnieuw geïllustreerd. 

Astrid Lindgren & Johan Egerkrans

Mio, mijn Mio 
Als het ongelukkige weesjongetje Bosse 
’s avonds op straat dwaalt, geeft de buurvrouw 
hem een appel en vraagt ze of hij een kaart op 
de post wil doen. De kaart is voor de koning van 
het Land in de Verte: ‘Degene die je zo lang hebt 
gezocht, is op weg. Hij reist door dag en door 
nacht, en hij draagt in zijn hand het teken, de 
gouden appel.’ Als Bosse naar de appel kijkt, is 
die plotseling van goud… 

Als hij in het Land in de Verte aankomt, ont-
dekt hij dat de koning zijn vader is en dat hij ei-
genlijk Mio heet. Voor het eerst in lange tijd is 
hij gelukkig. Maar naast het Land in de Verte ligt 
het Land Daarbuiten, waar de wrede ridder Kato 
heerst. En alleen een prins kan hem verslaan.

De Lindgrenklassieker Mio, mijn Mio is voor 
het eerst van kleurenillustraties voorzien door 
Johan Egerkrans, die in Zweden wordt geprezen 
om zijn fantasy-achtige stijl. 

verschijnt: oktober

Astrid Lindgren

Mio, mijn Mio

fictie vanaf 8 jaar

16,5 x 23 cm, 160 blz. 

geb. e 24,99
omslag en illustraties in kleur: 
Johan Egerkrans 

vertaling: Saskia Ferwerda

vormgeving: Studio Cursief

nur 282

isbn 978 90 216 8121 4

verschijnt ook als -boek 

Om in te verdwalen...  

Posters en boekenleggers beschikbaar via 

Een prachtige vertelling van Astrid 
Lindgren nu opnieuw geïllustreerd. 

Astrid Lindgren & Johan Egerkrans

Mio, mijn Mio 
Als het ongelukkige weesjongetje Bosse 
’s avonds op straat dwaalt, geeft de buurvrouw 
hem een appel en vraagt ze of hij een kaart op 
de post wil doen. De kaart is voor de koning van 
het Land in de Verte: ‘Degene die je zo lang hebt 
gezocht, is op weg. Hij reist door dag en door 
nacht, en hij draagt in zijn hand het teken, de 
gouden appel.’ Als Bosse naar de appel kijkt, is 
die plotseling van goud… 

Als hij in het Land in de Verte aankomt, ont
dekt hij dat de koning zijn vader is en dat hij ei
genlijk Mio heet. Voor het eerst in lange tijd is 
hij gelukkig. Maar naast het Land in de Verte ligt 
het Land Daarbuiten, waar de wrede ridder Kato 
heerst. En alleen een prins kan hem verslaan.

De Lindgrenklassieker 
het eerst van kleurenillustraties voorzien door 
Johan Egerkrans, die in Zweden wordt geprezen 
om zijn fantasy-achtige stijl. 

Om in te verdwalen...  



Hilarisch verhaal vol avontuurHilarisch verhaal vol avontuur
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verschijnt: oktober

EERDER
VERSCHEEN

Volgend op Oma Luchtbuks: een knotsgek nieuw boek van Barbara Scholten voor 
lezers van 9 jaar en ouder.

Barbara Scholten en Els van Egeraat

Donnie Donut
Donnie is volgens zijn juf een GOM’metje: Geen Onder-
wijs Mogelijk. Ze stelt voor dat Donnie voortaan nog 
maar halve dagen naar school gaat en na de middag-
pauze iets anders gaat doen, zodat zij geen last meer 
van hem heeft. En dus regelt zijn moeder een baantje 
voor hem als bezorger bij Donuts van Dingeldijn, de 
donutfabriek waar ze zelf chef van de groene productie-
lijn is. Donuts ophalen bij de fabriek en bezorgen op een 
adres in hun eigen stad, dat kan niet heel moeilijk zijn, 
toch?

Donnie belooft zijn moeder om uit de problemen te 
blijven, maar dat gaat in zijn eerste werkweek al mis. Dot 
Dingeldijn, de schatrijke baas van de donutfabriek en 
Zoete Zakenvrouw van het Jaar, moet een paar dagen op 
zakenreis en vraagt Donnie om haar peperdure naakt-
katten Peach Precious en Silver Star eten te geven. En 
die ontsnappen… Als Dot daar achter komt, wordt Don-
nie vast en zeker ontslagen. En zijn moeder ook! En dus 
zet Donnie alles op alles om de katten terug te vinden.    

• Boekhandelstournee. Geef je op 
via promotie@wpgmedia.nl  

• Bijzondere ansichtkaarten en 
posters beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

• Socialmediacampagne

• Aandacht in onze 
consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

• Advertenties en 
feestdagencampagne

Barbara Scholten

Donnie Donut

fictie vanaf 9 jaar

14,8 x 21,5 cm, 176 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties: 
Els van Egeraat

vormgeving: Buro Blikgoed

nur 282

isbn 978 90 216 8124 5

verschijnt ook als -boek 

verschijnt ook als luisterboek
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Hilarisch verhaal vol avontuur

Reacties op Oma Luchtbuks:
'Hilarisch leesboek waarin fantasie de werkelijk-
heid inhaalt (en andersom), vlot geschreven (en 
gelezen!), vol humoristische, tussen-de-regels-
door grapjes. De vele kleine illustraties in zwart-wit 
ondersteunen en verlevendigen de tekst met een 
ongekend grappige zwierigheid.' - NBD Biblion

'Alles zit erin: het is lekker geschreven, het is grap-
pig, er zitten herkenbare situaties rond ouders in, 
er zijn meer dan genoeg lachwekkende en fanta-
sierijke gebeurtenissen, en het verhaal is ontzet-
tend meeslepend.' - Hey Reader

Ansichtkaarten
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Op sommige avonden was de zee een donkere strook tegen de lucht. Soms was 

’s avonds de lucht donker en de zee bleek. Soms zag je geen verschil en wist je niet 

waar de een begon en de ander ophield. Soms rolden hoge golven naar de kust, ter-

wijl het toch windstil was. Soms joeg een huilende wind lage golven naar de rotsen, 

waar de branding Ultra deed denken aan witte tanden in een opengesperde muil. 

Soms was de zee zo glad als zijde, met daardoorheen een gouden pad van de onder-

gaande zon. De zee had veel gezichten en grillige buien, die zomaar konden veran-

deren. Soms trok het water zich terug alsof het niets meer van het land wilde weten. 

Soms kwam het lawaaierig aanstormen en beukte bulderend tegen de rotsen. En 

soms, als de schemering dieper werd, hadden zee en lucht en land dezelfde kleur, 

zodat Ultra vanuit de Toren niets anders waarnam dan een paar verlichte ramen in 

het stadje verderop, en daarachter op de kust een flakkerend oranje sterretje waar de 

oude zeeheks Thirza haar vuurstapel van wrakhout stookte.

Juli liep over in augustus, en augustus verstreek, en nog was Ultra’s oom niet terug-

gekeerd op Wildzee. Ze begon het idee te krijgen dat hij nooit meer zou komen. 

Misschien had hij het te druk in Londen. Op 27 augustus tekende ze een vlaggetje in 

het logboek om te markeren dat haar tweede maand als invalwachter voorbij was.

Ze gaf de hoop op dat ze de Verborgen Gronden zou zien. Terugbladerend door 

haar logboek zag ze hoe saai en eentonig haar notities waren, want het zomerweer 

was ongewoon rustig en gelijkmatig geweest – 22 juli: lucht helder, zee leeg. 23 juli: lucht 

helder, zee leeg. 24 juli: lucht helder, zee leeg – maar op 5 augustus had ze geschreven: De oude 

mannetjesvos ving een konijn tussen de druïdestenen op de St.-Cyaanskaap. Ze begreep nu wel 

waarom meneer Donker en de wachters vóór hem ook zulke kleinigheden hadden 

opgeschreven – door die afwisseling werd het logboek stukken interessanter.

Maar er was verandering op komst. Toen Ultra op de avond van 3 september in de 

wachttoren kwam, viel haar meteen op dat de hemel zwaarbewolkt was, met de 

dreigende roerloosheid van lucht en water die aan onweer voorafgaat. Onder aan de 

klippen langs de kust in het noorden gloeide een oranjegeel lichtje tussen de doorn-

struiken. Ultra dacht even dat Thirza de storm opriep, zoals zeeheksen volgens de le-

gendes hadden gedaan in vroeger tijden, maar ze besloot dat de heks, net als zijzelf, 

de weersomslag had aangevoeld en haar vuur opstookte om de bui welkom te heten.

De zon zakte als een vuurbal weg in de dikke paarse stapelwolken aan de horizon. 

Toen het licht uitstierf, pakte Ultra haar pen op en wilde schrijven: Onweerswolken in het 

westen, zee leeg, maar ze keek nog eens naar de zee en zag dat die niet langer leeg was.

Tegen die groeiende wolkenmassa tekende zich een kleinere, nog donkerder vorm 

af, die uit het water oprees met drie afzonderlijke bulten. Op het laagste punt twin-

kelde een bleek lichtje, als een verdronken ster.





Grote marketing-
campagne:

• Backcard voor 5 exemplaren

• Stoffen banieren en 
boekenleggers beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Promotieboekjes voor de 
boekhandel

• Trailer

• Socialmediacampagne

• Advertenties

• Online feestdagencampagne

• Blog kinderpanel

• Aandacht in onze 
consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

• Leesexemplaren voor 
boekhandels

‘Reeve is an exceptional writer and world-builder... A dark and deep adventure 

encompassing peril and self-discovery that will carry you away on its tide’

The Times’ Best Children’s Books of 2021

Grote marketing-

Backcard voor 5 exemplaren

boekenleggers beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

Online feestdagencampagne

‘Reeve is an exceptional writer and world-builder... A dark and deep adventure 

encompassing peril and self-discovery that will carry you away on its tide’

The Times’ Best Children’s Books of 2021
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 Een groots en meeslepend avontuur!
Eerste 10+boek van bestsellerauteur Philip Reeve.

Philip Reeve 

Ultra Donker – en de 
Wachters van Wildzee
Let goed op als de zon ondergaat… In de schemering, 
als het onderscheid tussen verschillende werelden vaag 
wordt, kunnen er vreemde dingen gebeuren. Op die mo-
menten zijn er heel soms geheimzinnige eilanden te zien 
in de lege zeeën ten westen van het eiland Wildzee. 

Het meisje Ultra spoelde als baby aan op het strand 
van het eiland en werd geadopteerd door de dienstdoen-
de Wachter van Wildzee, Adam Donker. Als hij 11 jaar 
later dood wordt gevonden aan datzelfde strand, met 
stenen in zijn zakken, verandert alles. Want wie houdt er 
nu de wacht om Wildzee op tijd te kunnen waarschuwen 
als er gevaar dreigt vanuit die geheimzinnige zee om hen 
heen? 

De prijswinnende auteur Philip Reeve heeft met Ultra 
Donker een prachtige 19e-eeuwse wereld geschapen, 
waarin (bijna) alle magie van de zee komt. Prachtig ge-
schreven zinnen vertellen een magisch, onvergetelijk en 
zeer spannend verhaal. Een vertelling over vriendschap, 
familie en de onstuimige kracht van de zee. 

verschijnt: november

Philip Reeve

Ultra Donker – en de Wachters 
van Wildzee

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 304 blz. 

geb. e 19,99
omslagbeeld: Paddy Donnelly

vertaling: Annelies Jorna

vormgeving: Nancy Koot

nur 283

isbn 978 90 216 8048 4

verschijnt ook als -boek 

Philip Reeve (1966) werd geboren 
in Brighton en werkte lange tijd als 
illustrator. Zijn eerste roman was 
Mortal Engines uit 2001, dat diverse 
prijzen won en verfilmd werd door 
producent Peter Jackson (Lord of 
the Rings). Er volgden nog drie 
boeken in deze reeks. Ultra Donker
is zijn eerste boek voor lezers van 
10 jaar en ouder.

Eerste 10+boek van bestsellerauteur Philip Reeve.

Philip Reeve 

Ultra Donker – en de 
Wachters van Wildzee
Let goed op als de zon ondergaat… In de schemering, 
als het onderscheid tussen verschillende werelden vaag 
wordt, kunnen er vreemde dingen gebeuren. Op die mo
menten zijn er heel soms geheimzinnige eilanden te zien 
in de lege zeeën ten westen van het eiland Wildzee. 

Het meisje Ultra spoelde als baby aan op het strand 
van het eiland en werd geadopteerd door de dienstdoen
de Wachter van Wildzee, Adam Donker. Als hij 11 jaar 
later dood wordt gevonden aan datzelfde strand, met 
stenen in zijn zakken, verandert alles. Want wie houdt er 
nu de wacht om Wildzee op tijd te kunnen waarschuwen 
als er gevaar dreigt vanuit die geheimzinnige zee om hen 
heen? 

De prijswinnende auteur Philip Reeve heeft met 
Donker
waarin (bijna) alle magie van de zee komt. Prachtig ge
schreven zinnen vertellen een magisch, onvergetelijk en 
zeer spannend verhaal. Een vertelling over vriendschap, 
familie en de onstuimige kracht van de zee. 



24

Pak je kampeerspullen in en reis af naar het theater, 
want vanaf 3 september 2022 is Mees Kees: Op kamp
door heel Nederland te zien als musical. 

Mees Kees gaat met groep 6b naar de duinen. Dreus 
wil dat de klas een leerzame werkweek heeft en heeft 
een heel werkplan opgesteld vol met saaie opdrachten. 
Maar daar weet mees Kees natuurlijk wel raad mee! 

De hoofdrol wordt gespeeld door Merlijn Oerlemans 
en Mylene d’Anjou tekent voor Dreus. Het script is ge-
schreven door Allard Blom (Narnia, Dik Trom) en Mirjam 
Oldenhave is nauw betrokken. De musical wordt gepro-
duceerd door Stent Producties. is
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Mees Kees in het theater!

zie www.stentproducties.nl voor speellijst
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Alles wat je als puber moet weten

Het puberboek, nu helemaal herzien 
voor de hedendaagse puber.

Sanderijn van der Doef en Marian Latour

Het Puberboek
Hoe werkt tongzoenen? Wat gebeurt er bij een zaad-
lozing? En waarom zijn ouders zo verschrikkelijk stom?

Het puberboek is al sinds 2004 hét boek dat antwoord 
geeft op alle vragen die een beginnende puber kan heb-
ben. Over veranderingen in het lichaam, liefde en seks, 
maar ook over ruzie met ouders en vrienden.

De wereld heeft de afgelopen 15 jaar niet stilgestaan, 
dus het is hoog tijd voor een herziene versie. Het Puber-
boek verschijnt in een geheel nieuwe vormgeving. Ook 
de tekst is waar nodig herzien en aangevuld, met aan-
dacht voor hedendaagse kwesties en nieuwe inzichten. 
Zo sluit het boek weer helemaal aan op de vragen van 
pubers van nu!

Sanderijn van der Doef en 
Marian Latour

Het Puberboek

non-fictie vanaf 12 jaar

14,2 x 21,3 cm, 128 blz. 

pb. e 19,99
omslag en illustraties in kleur: 
Marian Latour

vormgeving: Buro Blikgoed

nur 226

isbn 978 90 216 8120 7

verschijnt ook als -boek 

• Ruim geïllustreerd

• Al bijna 20 jaar hét voorlichtingsboek

• Geheel herziene versie in een nieuwe 
vormgeving

verschijnt: december

Mees Kees in het theater!

Het puberboek
voor de hedendaagse puber.

Sanderijn van der Doef en Marian Latour

Het Puberboek
Hoe werkt tongzoenen? Wat gebeurt er bij een zaad
lozing? En waarom zijn ouders zo verschrikkelijk stom?

Het puberboek
geeft op alle vragen die een beginnende puber kan heb
ben. Over veranderingen in het lichaam, liefde en seks, 
maar ook over ruzie met ouders en vrienden.

De wereld heeft de afgelopen 15 jaar niet stilgestaan, 
dus het is hoog tijd voor een herziene versie. 
boek
de tekst is waar nodig herzien en aangevuld, met aan
dacht voor hedendaagse kwesties en nieuwe inzichten. 
Zo sluit het boek weer helemaal aan op de vragen van 
pubers van nu!
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Crimineel tegen wil en dank



27

Spannend misdaadverhaal met een maatschappelijke invalshoek.

Annemarie Jongbloed

De meestervervalser
Mijn schoenen zijn stuk dus ik ga niet naar school. ‘Ze 
hoeven niet te zien dat je schoenen stuk zijn,’ heeft 
mama gezegd. ‘Niemand hoeft te weten dat ik het geld 
niet heb.’ Als de juf belt, moet ik van mama zeggen dat 
ik ziek ben. Ik ben vaak ziek. Soms omdat ik gaten in 
mijn schoenen heb, vaak omdat mama slaapt. 

Bilal groeit op in armoede. Van het beetje geld dat zijn 
moeder verdient in een café, kunnen ze amper rondko-
men. Dan ontmoet hij Sterre, een rijk meisje uit een 
kunstzinnige familie. Omdat hij goed kan tekenen, zegt 
haar moeder dat hij mee moet doen met de tekenwed-
stijd van het museum. Maar Bilal kan niet zomaar goed 
tekenen, hij kan echte kunstwerken perfect namaken. 
En dat valt ook de verkeerde mensen op…

• Armoede in kinderboeken 
onderbelicht

• Tekenwedstrijd i.s.m. musea

verschijnt: december

Annemarie Jongbloed

De meestervervalser

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 160 blz. 

geb. e 15,99
omslagillustratie: 
Wendy Panders

vormgeving: Wendy Panders

nur 283

isbn 978 90 216 8373 7

verschijnt ook als -boek 

verschijnt ook als luisterboek

Crimineel tegen wil en dank

De pers over: Sleutels
‘een spannend verhaal vol geheimen. Als lezer kun 
je heerlijk mee puzzelen en proberen de zaak op te 
lossen voor je bij het einde bent.’ 
- boekhandelaar Rubén Rodriguez da Silva

'Een fijn speurverhaal, dat je zomaar echt zou kun-
nen overkomen…' - Leesbevordering in de klas

‘Jongbloed houdt de spanning in het verhaal goed 
vast.’ - Kinderboekenpraatjes

‘Avontuurlijke detective.’ - Friesch Dagblad

‘Een echte “whodunnit”.’ 
- Libris Kinderboekeninspiratie
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Daddu opende Gamans kooi.

‘We gaan naar Parijs, mijn grote jongen. En jij... jij…’ Zijn stem trilde. ‘En jij mag ons niet 

achterna komen. Jij blijft hier, dit is je thuis.’

Hij sloeg zijn armen om de dikke berennek. Ik begroef mijn hand in zijn vacht. Gaman 

spon als een enorme kat. 

‘Stil!’ gebood daddu. ‘Niet bewegen. Dit gaat een beetje pijn doen, maar het is de prijs van 

vrijheid.’

Hij trok de muilkorf af en in één beweging opende hij de ring in Gamans neus. 

Gaman niesde, zijn neusgaten vol bloed. Sinds hij in gevangenschap leefde, had hij de 

ring altijd in gehad. Zijn moeder was gedood toen hij een jong beertje was en daddu had 

hem van de jagers gekocht. Ik was toen nog een baby.  Terwijl mama mij de borst gaf, slokte 

Gaman de grote flessen melk op die daddu voor hem klaarmaakte. 

‘Ga nu maar. Je bent vrij.’

Op de drempel van zijn kooi snoof Gaman de geur van verbrand rubber op. Hij was nog 

nooit zonder ketting naar buiten gegaan en deze nieuwigheid verontrustte hem. Hij keek 

ons om beurten aan voor hij een eerste stap durfde te zetten. 

‘Vooruit! Ga nu! Wees een goede beer en kijk uit voor de jagers.’

Gaman zette weer een stap vooruit en toen nog een. En nog een. Aarzelend, want deze 

vrijheid was totaal nieuw voor hem. Hij bereikte de eerste bomen, kwam terug en bromde 

zachtjes.

‘Hij neemt afscheid van ons,’ fluisterde Vera.

Ze veegde een traan weg. We hadden allemaal rode ogen. Zelfs daddu. Ook worstelaars 

kunnen huilen. 

‘La reverdere!’ riep daddu met verstikte stem. ‘Tot ziens, mijn maatje!’

En dat herhaalden we allemaal in koor, zelfs de oude mammada. ‘La reverdere, Gaman!’

Hij liep een eindje verder het besneeuwde bos in. We keken hem na tot hij tussen de bo-

men verdween. Zonder het hardop te zeggen hoopten we allemaal dat hij terug zou komen.

De rest van de dag waren we bezig met inpakken. ‘Een kleine tas,’ had Ringmans gezegd. 

Hoe groot is een kleine tas?

Vera begon haar make-up in een plastic zak te doen. Mama probeerde haar gedeukte pan-

nen in elkaar te passen. Ik had, behalve een trui die ik in een vuilnisbak had gevonden en 

mijn Ronaldo-shirt, niets om mee te nemen. Vera profiteerde daarvan en propte mijn tas vol 

met haar meidenspul.

‘Wanneer is het zeven uur?’

‘Geen idee,’ bromde daddu. ‘Straks wel een keer.’

De afstammelingen van de farao’s maakten zich nooit druk om hoe laat het was.

Niemand had zin om te praten. De takken kraakten. De sneeuw dempte de geluiden en 

zelfs de staalfabrieken in het dal leken te fluisteren. Daddu schopte de verkoolde resten van 

Mica uit elkaar. Het was moeilijk voor te stellen dat we onze camper hier zouden achterlaten. 

Dat we verder zouden leven zonder Gaman. Dat we op het punt stonden naar Parijs te ver-

trekken. 
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• Bekroond met meerdere prijzen, 
waaronder de Prix Sorcières

• Serieuze thema’s op een luchtige 
wijze gebracht

• Verkocht aan vijf landen

• 25.000 exemplaren verkocht in 
Frankrijk

Dromen van een beter leven 

Een spannende en bekroonde jeugdroman 
over mensensmokkel en overleven in 
hopeloze omstandigheden. 

Xavier-Laurent Petit

De zoon van de 
berentemmer
De Roma-jongen Ciprian komt uit een familie van beren-
temmers. Ze reizen door Roemenië en treden op met hun 
beer. Als hun camper het op een dag begeeft en ze be-
dreigd worden door de lokale bewoners en politie, is 
hun enige optie om de beer achter te laten en met twee 
mannen naar Parijs te reizen. De reis is ongelooflijk duur, 
maar de mannen willen het bedrag wel voorschieten. Er 
is immers werk genoeg in Parijs, dus ze kunnen het geld 
later wel terugbetalen. 

Eenmaal in Parijs wordt al snel duidelijk dat Ciprian en 
zijn familie het bedrag niet kunnen ophoesten, wat ze 
ook doen om aan geld te komen. De schuld blijft zich 
verdubbelen.  Omdat ze Frankrijk illegaal zijn binnenge-
gaan, staan ze volledig onder controle van de mensen-
smokkelaars, die geweld niet schuwen. Hun toekomst is 
uitzichtloos. Tot Ciprian schaken ontdekt in een park, en 
een van de schaaksters inziet hoeveel talent hij daarvoor 
heeft… 

verschijnt: december

Xavier-Laurent Petit

De zoon van de berentemmer

fictie vanaf 12 jaar

14 x 21,5 cm, 272 blz. 

geb. e 16,99
omslagbeeld: Felicitas 
Horstschäfer

vertaling: Leny van Grootel

vormgeving: Studio Cursief

nur 283, 284

isbn 978 90 216 8127 6

verschijnt ook als -boek 

Een spannende en bekroonde jeugdroman 
over mensensmokkel en overleven in 
hopeloze omstandigheden. 

Xavier-Laurent Petit

De zoon van de 
berentemmer
De Roma-jongen Ciprian komt uit een familie van beren
temmers. Ze reizen door Roemenië en treden op met hun 
beer. Als hun camper het op een dag begeeft en ze be
dreigd worden door de lokale bewoners en politie, is 
hun enige optie om de beer achter te laten en met twee 
mannen naar Parijs te reizen. De reis is ongelooflijk duur, 
maar de mannen willen het bedrag wel voorschieten. Er 
is immers werk genoeg in Parijs, dus ze kunnen het geld 
later wel terugbetalen. 

Eenmaal in Parijs wordt al snel duidelijk dat Ciprian en 
zijn familie het bedrag niet kunnen ophoesten, wat ze 
ook doen om aan geld te komen. De schuld blijft zich 
verdubbelen.  Omdat ze Frankrijk illegaal zijn binnenge
gaan, staan ze volledig onder controle van de mensen
smokkelaars, die geweld niet schuwen. Hun toekomst is 
uitzichtloos. Tot Ciprian schaken ontdekt in een park, en 
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De allermooiste decemberboeken! 

Sinterklaasje, kom 
maar binnen 
Paul Passchier & Thedo Keizer

geb. e 10,99
omslag en illustraties in kleur: 
Nynke Talsma

nur 227

isbn 978 90 216 7907 5

Daar is Sinterklaas! 

Vivian den Hollander

geb. e 10,99
omslag en illustraties in kleur: 
Saskia Halfmouw

nur 227

isbn 978 90 216 7971 6

Daar is Sinterklaas! 

Vivian den Hollander

geb. 

omslag en illustraties in kleur: 
Saskia Halfmouw

nur

isbn

Sinterklaas ABC 
Mariska Hammerstein

geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur: 
Juliette de Wit

nur 272

isbn 978 90 216 8244 0

Sinterklaasje, kom 
maar binnen 

Sinterklaas ABC 
Mariska Hammerstein

geb. 

omslag en illustraties in kleur: 
Juliette de Wit

nur

isbn



31

De allermooiste decemberboeken! 

Pippi en de dansende kerstboom
Astrid Lindgren

geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur: 
Annet Schaap

vertaling: Maydo Kooy

nur 227

isbn 978 90 216 8116 0

Het kerstverhaal

Vivian den Hollander

geb. e 10,99
omslag en illustraties in kleur: 
Mies van Hout

nur 227

isbn 978 90 216 7818 4

Pieter Konijn: Waar zijn 
de kerstcadeautjes? 
Beatrix Potter

geb. e 13,99
nur 227

isbn 978 90 216 8239 6

Pieter Konijn: Waar zijn 



Mysterieus en superspannend

‘Autumnville beleef je als een film die je na de laatste 
akte met open mond achterlaat’ 
– Tim Oliehoek, filmregisseur

Mysterieus en superspannend
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Beklemmende pageturner voor lezers van 13 jaar en ouder.

Rick Meijer

Autumnville
Op een doodgewone avond in het stadje Autumnville 
mag Hugo iets ongewoons doen: voor het eerst mag hij 
in zijn eentje de boekwinkel van zijn vader afsluiten. 
Zorgvuldig controleert hij of er geen klanten meer in de 
winkel zijn. Als Hugo daarna buiten staat en de sleutel in 
het slot steekt, hoort hij een meisje zijn naam roepen. 
De stem lijkt uit de winkel te komen, maar Hugo weet 
zeker dat daar niemand is. En er is ook niemand buiten 
op straat…

Meteen vanaf het begin word je meegezogen in Hugo’s 
wereld en terwijl je met hem het mysterie rondom het 
meisje ontrafelt, krijg je steeds sterker het gevoel dat er 
iets niet klopt. Pas op het allerlaatste moment valt alles 
samen – en blijf je als lezer sprakeloos achter.

verschijnt: november

Rick Meijer

Autumnville

fictie vanaf 13 jaar

14 x 21,5 cm, 192 blz. 

geb. e 15,99
omslagillustratie: Sophie Pluim

vormgeving: Sophie Pluim

nur 284

isbn 978 90 216 8122 1

verschijnt ook als -boek 

verschijnt ook als luisterboek

Mysterieus en superspannend

‘Hugo. Zoek me.’

Een elektrische schok schiet door 

mijn lichaam heen. De stem! Achter 

me. Weer roept ze me. Nu heel helder. 

Ik bal mijn vuisten. Waarom weet ik 

niet. Haar stem klinkt warm en maakt 

me juist rustig. Toch voel ik iets kouds 

om mij heen. 

Ik knijp mijn ogen dicht en tel hard-

op tot drie. ‘Eén, twee...’ Ik twijfel even 

bij de drie. Wat als ze achter me staat? 

‘Drie!’ Zo snel als ik kan, draai ik me 

om. Ik voel mijn hart bonken. In mijn 

keel, in mijn hoofd, overal. Maar... er 

staat helemaal niemand.

Rick Meijer (1979) 
schreef eerder de 
goed ontvangen 
prentenboeken Ik 
ben echt niet bang
en Pingwing. Met 
Autumnville laat hij 
zien dat hij nog meer 
in zijn mars heeft.

• Voor liefhebbers van 
Stranger Things

• Trailer

• Leesexemplaren voor de 
boekhandel

• EP-album op Spotify en 
soundtrack bij het boek

• Blog Kinderpanel

• Beschikbaar voor boek-
handelsbezoek. Geef je 
op via promotie@wpg 
media.nl 



• Meester Mark heeft bijna 500.000 
volgers op Instagram en Facebook

• Ideaal cadeau voor alle leraren, van 
PABO-student tot ervaren juf!

• Met kleurrijke tekeningen van illustrator 
Nozzman (NRC, de Correspondent, 
Squla) 

• Boekpresentatie 

• Displaydoosje voor 6 exemplaren

• Ansichtkaarten en POS-materiaal 
beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl 

• Advertenties 

• Trailer

• Socialmediacampagne en online 
advertenties

• SEA-campagne

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief 
(> 5.000 leerkrachten)

• Gerichte mailing naar scholen en PABO’s
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display 6 exx. e 113,95
isbn 978 90 216 8383 6
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verschijnt: november

Mark van der Werf

Survivalgids voor juffen en 
meesters

14,4 x 21 cm, 160 blz. 

ib. e 18,99
illustraties in kleur: Nozzman

omslag en vormgeving: 
Buro Blikgoed

nur 370

isbn 978 90 216 8126 9

Meester Mark

Survivalgids voor 
juffen en meesters
Meester Mark kwam er in zijn korte onderwijs-loopbaan 
al snel achter: het is gigantisch moeilijk om leraar te zijn. 
Er wordt zoveel van je gevraagd en vooral zoveel tegelij-
kertijd. Hoe krijg je dat ooit goed in de vingers?

Mark: ‘Toen ik voor de klas stond, verzoop ik in mijn 
administratie. Ik analyseerde toetsen, tuurde naar da-
tamuren, en maakte eindeloos veel groepsplannen en 
gespreksverslagen. Met mijn to-do-lijst vol bureaucrati-
sche klusjes kon ik een heel kladblok vullen.’ En dan 
moest het lesgeven dus nog beginnen…

In dit boek laat hij vele meesters en juffen aan het 
woord om van hen te horen hoe zij dit klaarspelen. Ze 
vertellen hoe ze korte metten maken met de rompslomp, 
orde houden, omgaan met mondige ouders en tussen-
door ook nog tijd overhouden voor zichzelf. Meester 
Mark gaat aan de hand van tien thema’s op zoek naar 
de beste manier om alle uitdagingen op school te over-
leven. Met talloze tips, veel foto’s, illustraties en kinder-
logica. Een handige gids waarin er ook nog veel te 
lachen valt!

Handige en humoristische gids met 
allerlei tips en trucs voor docenten.

Lesgeven is soms overleven…
is
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Meester Mark

Survivalgids voor 
juffen en meesters
Meester Mark kwam er in zijn korte onderwijs-loopbaan 
al snel achter: het is gigantisch moeilijk om leraar te zijn. 
Er wordt zoveel van je gevraagd en vooral zoveel tegelij
kertijd. Hoe krijg je dat ooit goed in de vingers?

Mark: ‘Toen ik voor de klas stond, verzoop ik in mijn 
administratie. Ik analyseerde toetsen, tuurde naar da
tamuren, en maakte eindeloos veel groepsplannen en 
gespreksverslagen. Met mijn to-do-lijst vol bureaucrati
sche klusjes kon ik een heel kladblok vullen.’ En dan 
moest het lesgeven dus nog beginnen…

In dit boek laat hij vele meesters en juffen aan het 
woord om van hen te horen hoe zij dit klaarspelen. Ze 
vertellen hoe ze korte metten maken met de rompslomp, 
orde houden, omgaan met mondige ouders en tussen
door ook nog tijd overhouden voor zichzelf. Meester 

Handige en humoristische gids met 
allerlei tips en trucs voor docenten.
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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 

ISBN pakket:  978 90 216 8381 2 
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Oktober
BORA – Cadeaupapier
Lindgren – Mio, mijn Mio
Potter – Pieter Konijn: Wie niet weg is, is gezien
Scholten – Donnie Donut

November
Barnett – Een ijsbeer in de sneeuw
Lindgren – Kerstmis toen ik klein was
Meijer – Autumnville
Reeve – Ultra Donker en de Wachters van Wildzee
Van der Werf – Survivalgids voor juffen en meesters

December
Jongbloed – Sleutels
Petit – De zoon van de berentemmer
Van der Doef – Het Puberboek

Januari
Collins – Sherlock Honds en de gestolen kroonjuwelen
Van Dam – Wat is er, Eekhoorn? 
Spee – Meneer Big gaat naar de haaien

Verschijningslijst

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.




