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Nieuws
Zilveren Griffel voor Jason Reynolds

Het boek Let goed op van Jason Reynolds kreeg dit jaar een
Zilveren Gri�fel voor beste jeugdboek en daar zijn we zeer
trots op. De Gri�feljury schreef: ‘Tien verhalen, stuk voor
stuk parels, die de auteur prachtig met elkaar verwee�t.’
De mooie vertaling is van Maria Postema, die al vele
boeken van Reynolds vertaalde. Let goed op staat ook op de
shortlist van de Jenny Smelik-IBBY Prijs voor culturele
diversiteit in jeugdliteratuur.
In september verscheen Reynolds’ nieuwe boek Ghost
bij Condor, waar Joukje Akveld al over schreef: ‘Aan dit
soort verhalen is in Nederland een schreeuwend gebrek.
Reynolds zit boven op de tijdgeest en hee�t bovendien
een meeslepende stijl.’

Succesvol debuut in het buitenland

Debutant Marit Kok (26) hee�t een bijzonder jaar.
In de lente verscheen haar prentenboek Het verhaal van
Donker, waarvoor zij prachtige handgemaakte sets en
ﬁguurtjes maakte en fotografeerde. Nu zet ze ook haar
eerste stappen in het buitenland: het boek is verkocht
aan zowel Duitsland als Denemarken!

Job van Gelder vliegt naar
het zuiden toe

Ook Job van Gelder doet het goed over de grens.
Eerder dit jaar konden we al melden dat zijn
prentenboek Later wil ik klein worden is verkocht
aan een Duitse uitgeverij. Inmiddels is het boek
van Van Gelder ook verkrijgbaar in Italië, waar
het de vrolijke titel Invenzioni per diventare grandi
hee�t gekregen.

Dit voorjaar bij
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Een supergrappig prentenboek
van Dav Pilkey
eten,
eren Stinkie uitli
Wanneer de kind
van de straat.
naar de overkant
vluchtte iedereen

Zelfs stinkdieren

Prijs €16,99 | Verschijnt februari 2023

| FULL COLOUR | FORMAAT 21 × 26 cm | OMVANG 40 pagina’s
FICTIE | LEEFTIJD 4+ | ISBN 978 94 6453 039 1 | NUR 273
OORSPRONKELIJKE TITEL Dog Breath
GEBONDEN

es buurt.

bleven uit Stinki

Stinkie Bom
DAV PILKEY

Van de schrijver van Dog Man:
een grappig prentenboek
waar je ademloos van kunt
blijven genieten!

Ze proberen van alles uit om Stinkies
stinkadem weg te krijgen – van een adembenemend uitzicht tot een ademstokkende
achtbaan. Maar helaas: niets werkt. Alleen
een wonder kan Stinkie nog redden…

Oef! De adem van Stinkie de hond ruikt
verschrikkelijk. Niemand kan ertegen,
ook stinkdieren niet. Er komen zelfs
ongelukken van.

* Van de maker van Dog Man
* Vertaald door
Tjibbe Veldkamp

Als Stinkies adem weer eens de boel verpest,
nemen meneer en mevrouw Bom een moeilijk besluit: Stinkie moet weg. Maar daar zijn
hun kinderen het niet mee eens!

* Prentenboek met veel humor
5

Kleuren in de wereld van Minecra�t

Prijs €9,99 | Verschijnt april 2023

| ZWART-WIT | FORMAAT 22 × 28 cm | OMVANG 64 pagina’s | ALLE LEEFTIJDEN
ISBN 978 94 6453 047 6 | NUR 214 | OORSPRONKELIJKE TITEL �e O�ﬁcial Minecra�t Coloring
Adventure Book
PAPERBACK

Het officiële Minecraft

avonturen kleurboek
Kleur, ontdek en relax met dit
officiële Minecraft-kleurboek!

* Online Minecraft-campagne
* Kleurplaat beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Weet je alles van Creepers, Villagers
en hou je van bouwen in de geweldige
Minecra�t-wereld? Dan is dit het perfecte
kleurboek voor jou! In plaats van een bijl
heb je alleen een set kleurpotloden nodig...

* Officiële uitgave Minecraft
* Populairste computerspel
ooit, met meer dan 200
miljoen verkochte spellen

Het kleurboek bevat 64 pagina’s prachtig en
uniek artwork dat niet eerder te zien was.
Voeg hier je eigen creativiteit aan toe en je
hebt uren plezier. Met al je favoriete ﬁguren
uit de Minecra�t-wereld, zoals Steve, Alex,
Creepers en de Enderdraak.
Haal de kinderen weg van het scherm en
zet ze achter dit kleurboek. Gegarandeerd
succes!

7

* Het kleurboek past in een
serie officiële kleurboeken
uit Amerika. Het officiële
Harry Potter-kleurboek
is een absolute bestseller
met meer dan vijf miljoen
verkochte exemplaren!

Dit boek leest als een
hilarische actieﬁlm

AC TI EG AS T PO PC OR NB AK JE
S,
POST ER S EN
BO EK EN LEGG ER
S
BE SC HI KB AA R

DIT BOEK IS ZO
DIT BOEK IS ZO
SPANNEND EN GRAPPIG
SPANNEND EN GRAPPIG
DAT JE HOOFD ERVAN
DAT JE HOOFD ERVAN
EN.
AF KAN VLIEG
AF KAN VLIEGEN.
GEEN IDEE WAAR HET
GEEN IDEE WAAR HET
DAN TERECHTKOMT.
DAN TERECHTKOMT.
RT,
GEBEU
DAT
ALS
ALS DAT GEBEURT,
VOLG DEZE STAPPEN: VOLG DEZE STAPP
EN:
1. VIND HOOFD
1. VIND HOOFD
WEER TERUG
WEER TERUG
OP
WEER
2. ZET HOOFD
2. ZET HOOFD WEER OP
ZIJN PLEK MET
ZIJN PLEK MET
PLAKBAND
PLAKBAND
LEZEN
MET
DOOR
GA
3.
3. GA DOOR MET LEZEN
REN,
GEBEU
4. BLIJFT DIT
4. BLIJFT DIT GEBEUREN,
BEZOEK DE DOKTER BEZOEK DE
DOKTER

Prijs €15,99 | Verschijnt april 2023

| ZWART-WIT MET STEUNKLEUR | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 144 pagina’s | FICTIE
LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 6453 035 3 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL Action Dude

GEBONDEN

DIT BOEK IS ZO
PPIG
SPANNEND EN GRA
AN
DAT JE HOOFD ERV
.
AF KAN VLIEGEN
HET
R
GEEN IDEE WAA
T.
DAN TERECHTKOM
,
ALS DAT GEBEURT
PPEN:
VOLG DEZE STA
D
1. VIND HOOF
WEER TERUG
R OP
2. ZET HOOFD WEE
ZIJN PLEK MET
PLAKBAND
LEZEN
3. GA DOOR MET
EUREN,
4. BLIJFT DIT GEB
ER
BEZOEK DE DOKT

WINACTIE!
BESTEL 5
EN
EXEMPLAREN
EEN
P
O
MAAK KANS
INE
H
POPCORNMAC
IN DE WINKEL

* Popcornbakjes, posters en
boekenleggers beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
* Social media-campagne
* YouTube-campagne
* Winactie: teken jezelf
als Actiegast
* Boektrailer
* Blog van Team Dog Man

Actiegast ANDY RILEY

VERTAALD DOOR JOEP VAN DEUDEKOM

Een wervelend avontuur vol explosieve
wendingen en heerlijke humor.
Perfect voor fans van Dog Man!

verlaten. En klusjes doen voor zijn moeder,
natuurlijk. Al slaat hij die het liefst over.
Net als hij met zo’n klusje bezig is, wordt
Actiegast gebeld. De robots in het plaatselijke
pretpark zijn op hol geslagen. En alleen
Actiegast is gek genoeg om recht op het
gevaar af te gaan en iedereen te redden!

Wat krijg je als je Vin Diesel, �e Rock en
Bruce Willis door elkaar mixt? Juist: Actiegast! Nou ja, ooit heette hij gewoon Charlie.
Maar de held van ons verhaal hee�t natuurlijk
een stoere naam nodig.
Actiegast is negen jaar oud en léé�t voor
gevaar. Je ziet hem vaak uit helikopters
springen, over wolkenkrabbers rennen en
in slow motion ontplo�fende gebouwen

DIT NAJAAR:

ACTIEGAST
OP DE MAAN!
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De tekenclub is terug!

Prijs €15,99 | Verschijnt maart 2023

GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 14 × 21 cm | OMVANG

224 pagina’s |

ISBN 978 94 6453 036 0 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL Cat Kid Comic Club: On Purpose

FICTIE

|

LEEFTIJD 6+

HOE
TEKEN IK

KLEINE
KAREL

n 20

belach
elijk m
akkelij
ke sta
ppen!

DOEPLATEN BESCHIKBAAR

DAV PILKEY

Kleine Karels
tekenclub
Per ongeluk expres
Onmisbaar voor Dog Man-fans: het
derde boek in de spin-o�fserie Kleine
Karels tekenclub!

DIGITAAL PROMOTIEMATERIAAL

* Kleine Karels Tiktok
tekenclub-campagne
incl. winactie

Naomi weet wat ze wil worden als ze later
groot is: rijk! Haar broertje Melvin denkt
dat dat wel moet lukken. Vol zelfvertrouwen
stuurt hij de strips van de tekenclub naar
een uitgeverij. Zo gaan ze vast bakken geld
verdienen.

* Social media-campagne
* Advertenties in diverse magazines
* Hoe teken ik-video’s
* Posters

Maar wat nou als de uitgever de verhalen
niet goed genoeg vindt? Moet je het blijven
proberen? Kun je beter stoppen met tekenen?
Of moet je toch gewoon blijven maken waar
je blij van wordt?

* Doeplaten
* Lesmateriaal

Een knotsgek, inspirerend en hartverwarmend verhaal. Met wederom talloze
mini-strips van de kikkertjes, gemaakt met
potlood, klei, foto’s en ander verrassend
materiaal.

* Live tekenclub in de winkel
* Interesse in bovenstaande
materialen of activiteiten? Mail
naar promotie@wpgmedia.nl

Zoals altijd vrolijk vertaald door Tjibbe
Veldkamp.
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Al 300.000 boeken verkocht!

ISBN 978 94 9318 924 9
€20,99

Knuffel Dog Man
ISBN 978 94 6453 026 1
€18,99

Knuffel karel
ISBN 978 94 6453 027 8
€18,99

Dog Man
gaat los!

PAPERBACK

Het tweede deel in de serie Dog Man is
nu ook verkrijgbaar als paperback! Om
te bla�fen zo grappig, vertaald door
Tjibbe Veldkamp.

DAV PILKEY
lastig als je wordt afgeleid door botten, balletjes
en een heel mooie poedel...
Dit vrolijke Dog Man-avontuur werd in 2019 genomineerd voor de Prijs van de Kinderjury.

Dog Man is terug! En dat is maar goed ook,
want de stad is in gevaar. De gemene kat
Karel is ontsnapt uit de gevangenis. Maar dat
is niet het enige probleem. Een tovenaar, een
vis én een papieren dubbelganger van Karel
zaaien paniek in de stad. Het is aan Dog Man
om deze boeven te stoppen. Maar dat is wel

Prijs €10,- | Verschijnt april 2023

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 14 × 21 cm

224 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 6453 048 3 | NUR 282 | Ook
verkrijgbaar als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE
TITEL Dog Man Unleashed
OMVANG
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Start van de boekenserie
bij Clash of Clans!
You see how Triumphica’s
troops all stay separate? Their
Barbarians only train with other
Barbarians, their Wizards with
other Wizards, and so on?
That’s why they keep
winning! Every troop can
concentrate on whatever
it is that makes them
special, without worrying
about anybody else!

Sort of like a mess hall
tray, you know? How
gross is it when your
peas and carrots
get mixed into your
chopped steak?

A good chopped steak is
some-thing else, though,
isn’t it? Boy, what | wouldn’t
give for a good—

WHAT IS
THAT?!

Yesss!

DUDE! STAY
IN YOUR OWN
SECTION!

Snort
!

Snort!
Remember what
| said about eye
protection?

EVEN IN THE MESS HALL,
NO TROOP LIKES THAT
KIND OF MESS!

As soon as you turn
the page, you are
going to need it!

Chief, | present to you the glory
of Triumphica and the terror of their
enemies! The troops whose renown
echoes from one corner of the land
to the other!

Entering the
battlefield are
Triumphica’s
legendary—
nay, legendariously
legendary.. .

Snort!

6

—FORTUNATE!

WE GET TO HAVE
OUR PANCAKES
BY
HANDED TO US
ROKKUS THE
RAGEFUL?!

EVERYTHING
| DREAMED
IT’D BE!

HER
SMAS
THE

HER
CRAS
THE

SMOLDERING!

US!

CANTANKERO

“TO STAN,
MAKE IT SAY,
T’S EVERY
MAY YOUR HEAR
E TRUE EVEN
DESIRE COM
CHEST
THOUGH YOUR
AS A—”
IS AS EMPTY

KNOCK
BEFORE YOU
NEXT
ME INTO THE
YOU
VILLAGE, CAN
GRAPH
PLEASE AUTO
MY HAT?

TAR
—THE ALLEST-S —
TARS
OF THE ALL-S

AIN
AND THE CAPT
MPHICA
OF THE TRIU
HOG RIDERS,
STANDING AT
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SIX-FOOT-FI
IN AT
AND WEIGHING WHAT
OF
260 POUNDS
ONABLY
WE’RE REAS

!
THE RAGEFUL
FINE.

SIGNATURE’S
.
ALL YOU GET

E,
SURE IS PUR
UNMEDICATED
MUSCLE—

GREAT!
T
EXACTLY WHA
| WANTED.
FOOL
FORGOT
HIS PEN.

SWEET
LOGMAS.

KEEP
IT!

WE ARE
SO FFF—
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Prijs €15,99 | Verschijnt mei 2023

| FULL COLOUR | FORMAAT 14,8 × 21 cm | OMVANG 144 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 6453 046 9 | NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL �e Books of Clash: Volume 1
GEBONDEN

Het boek van Clash
- deel 1 GENE LUEN YANG

Clash of Clans is een van de populairste
mobiele games ooit. Er zijn meer dan 170
miljoen (!) actieve spelers wereldwijd en
meer dan 2,6 miljoen spelers in de
Benelux. Kinderen kennen dit stripachtige spel en spelen het zeer graag.

* Promotie via de gameproducent
* Boekadvertenties in de game
* Een van de populairste
games van het moment

* Er zijn drie nieuwe spelvarianten
van Clash in ontwikkeling

In samenwerking met gameproducent
Supercell wordt nu gestart met een serie
graphic novels die zich afspelen in de wereld
van Clash of Clans. Herken alle personages uit
de spellen en leef mee met hun dwaze avonturen!

* Wordt een grote internationale
serie (acht delen)
* Officieel product
* Social media-campagne

Schrijver Gene Luen Yang is winnaar van vele
prijzen, NY Times-bestsellerauteur en zijn
werk werd al vertaald in 15 talen. Hij is een
grote fan van Clash of Clans en hee�t veel aandacht besteed aan een goede verhaallijn en de
ontwikkeling van de personages.

* Blog van ons kinderpanel
* Boek verschijnt in 7 landen
15

De Mary Poppins
onder de panda’s

Ook in deze serie:

Prijs €14,99 | Verschijnt februari 2023

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14,8 × 19 cm
OMVANG 192 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 6453 038 4
NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL Panda in the Spotlight
GEBONDEN

‘Ik zou het boek echt aan iedereen aanraden.
Vooral aan kinderen die veel fantasie hebben of
veel van panda’s houden.’ – Liz (9 jaar)

Ons kinderpanel over
Een panda voor mijn verjaardag
‘Ik zou me een hoedje schrikken als Puck voor
mijn deur zou staan, maar in het verhaal
is het heel leuk!’

‘Het boek ziet er van de buitenkant ook heel
leuk en gezellig uit, waardoor ik iets had van
“Ja! Dit moet ik lezen!”’

– Olivier (7 jaar)

– Hailey-Jay (10 jaar)

Een panda op
het podium SARAH HORNE
Puck de panda en Chris beleven een
nieuw avontuur in dit ﬁjne boek van
de bekende illustrator Sarah Horne.

Bijna iedereen geloo�t haar, maar Chris vertrouwt het zaakje niet. Is de journaliste van
plan om Puck te ontmaskeren? Hij moet alles
op alles zetten om dat te voorkomen.

Puck is dolgelukkig. Ze woont nu bij Chris
en zijn familie, én ze speelt de sterren van de
hemel in haar eigen theatershow!

* Kleurplaat beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Het publiek denkt dat Puck een mens in een
pandapak is, en dat wil ze graag zo houden.
Maar dan verschijnt er een nieuwsgierige
journaliste bij Pucks kleedkamer. Ze hee�t
grootse plannen en zegt dat ze Puck wereldberoemd kan maken.

* Digitaal promotiemateriaal
via promotie@wpgmedia.nl
* Supergrappig vervolg
17

Recensies van kopers van Voetbal IQ:
‘De zoon van 10 vond het een fijn cadeau! Hij heeft er leuke
en bruikbare tips uitgehaald voor op het veld.’
‘Goed boek boordevol tips. Ik heb het voor mijn
gehele team gekocht.’
‘Interessant boek voor jeugdige voetballers.
Goed geschreven en interessante voorbeelden. Je hebt er echt iets aan.’
‘Advies: lees het samen met je
zoon of dochter.’

Al meer
0
dan 12.00en
exemplart!
verkoch

Voetbal IQ
DAN BLANK

Voetbal IQ – Het geheim van slimme
spelers is het standaardboek voor
junioren én hun trainers.
Prijs €14,99

Al sinds het verschijnen in 2016 bleek deze
titel een zeer welkome aanvulling op de
voetbalboeken die er waren. Lezers in
binnen- en buitenland zijn enthousiast;
niet voor niets werd het boek al aan zes
landen verkocht.

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 176 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 90 6797 903 0 | NUR 229
Ook verkrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL Soccer IQ
PAPERBACK

18

* Zeer praktische gids
* Opnieuw geïllustreerd
met vrolijke cartoons
* Social media-campagne
* Winacties met diverse
prof-voetbalclubs
* Samenwerking met
Panna! en VI Kids

Voetbal IQ – deel 2
Het langverwachte vervolg!
Hét nieuwe boek voor kinderen die een
betere voetballer willen worden
en trainers die meer uit hun
jeugdteam willen halen.

DAN BLANK

hoofdstukken legt Dan Blank uit wat de
meest gemaakte fouten op het veld zijn en
gee�t hij tips over hoe je die kunt voorkomen.
Simpele, praktische oplossingen die je
meteen tijdens het spelen kunt gebruiken.
Helder en met humor gepresenteerd,
aantrekkelijk om te lezen voor zowel jonge
spelers als hun trainers.

Vraag spelers welk lichaamsdeel het belangrijkste is bij voetbal en ze zeggen: je voeten.
Maar het zijn je ogen! Slimme spelers zijn
steeds aan het rondkijken: als ze de bal hebben, maar ook vóórdat ze de bal krijgen. Zodat ze weten hoe ze moeten lopen en passen.
Zodat ze iedereen steeds een stap voor zijn.

Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2023

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 160 pagina’s
NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 6453 044 5 | NUR 229
Ook verkrijgbaar als E-BOOK
OORSPRONKELIJKE TITEL Soccer IQ, Volume 2
PAPERBACK

Dit was het credo van het eerste boek en dat
blij�t het in deel 2. In toegankelijke, korte
19
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Over de vertaler:

Arthur Japin (1956)
schrij�t romans en verhalen,
toneelstukken en ﬁlmscenario’s. Met zijn eerste
roman De zwarte met het witte
hart brak hij nationaal en
internationaal door. Japin
won zowel de Libris
Literatuurprijs als de NS
Publieksprijs. Eerder
vertaalde hij De jongen, de
mol, de vos en het paard van
Charlie Mackesy.

.
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Et là, à
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Au restaurant.
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En entrant dans
la bibliothèque,
Raymond fut so
ufflé par l’imm
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bâtiment. Et qu
e dire de tous ce
s livres !
Il ne savait pas
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autant.
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Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2023

| FULL COLOUR | FORMAAT 16 × 21 cm | OMVANG 56 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 6453 037 7 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL Raymond le bison

GEBONDEN

POSTERS

DIGITAAL PROMOTIEMATERIAAL

Ramon LOU BEAUCHESNE
de bizon

VERTAALD DOOR ARTHUR JAPIN

* Persaandacht
* Poster beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Een eigenzinnig verhaal over de liefde
voor boeken, vrienden en het leven.
Prachtig vertaald door Arthur Japin.

* Digitaal promotiemateriaal
via promotie@wpgmedia.nl

Giel neemt zijn lievelingsboek Ramon de
bizon overal mee naartoe. En dat vindt
Ramon – de held van dat boek – heerlijk!
Dan wordt Ramon de bizon per ongeluk ingeleverd bij de bieb. Is Ramon zijn vriend Giel
nu voor altijd kwijt?! Van schrik panikeert hij,
en gebeurt er iets héél vreemds: hij valt zomaar zijn boek uit! Al snel raakt de kleine bizon
verdwaald tussen alle boekenkasten. Gelukkig
kan de bibliothecaresse hem helpen…

* Blog van ons kinderpanel
* Shortlist Prix des
Incorruptibles
(Kinderjury België)
* Glansrol voor de bibliotheek
21

Onmisbaar
voor alle
LEGO-fans!
Dino’s, ruimteschepen, werkende
snoepmachines… Van LEGO kun je echt
alles bouwen! Of je nu een beginnende
bouwer, een serieuze steentjesverzamelaar of een echte LEGO Master
bent: de LEGO IDEEËN van Sarah Dees
zijn de beste handboeken die er zijn.
Verhalend, kleurrijk én inspirerend!

Prijs €18,99

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 20,4 × 22,9 cm

192 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 9289 906 4 | NUR 214
OMVANG

Prijs €18,99

Prijs €18,99

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 20,4 × 22,9 cm
OMVANG

PAPERBACK | FULL COLOUR | FORMAAT 20,4 × 22,9 cm

192 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 9289 971 2 | NUR 229

192 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 9318 961 4 | NUR 214
OMVANG
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* Bestel 8 assorti en maak
kans op een georganiseerde
LEGO-dag in jouw winkel !
Neem voor meer informatie
contact op met
promotie@wpgmedia.nl
* Digitaal promotiepakket
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* Social media-campagne

OOK VERKRIJGBAAR

Prijs €24,99

Prijs €24,99

GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 20 × 22,5 cm
OMVANG

GEBONDEN | FULL COLOUR | FORMAAT 22,9 × 27,6 cm

272 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+
ISBN 978 94 6453 004 9 | NUR 214

240 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9289 915 6 | NUR 214
OMVANG
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VERSCHIJNINGSKALENDER
februari
* Stinkie Bom
* Een panda op het podium
maart
* Kleine Karels tekenclub:
Per ongeluk expres
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april
* Actiegast
* Het officiële Minecraft
avonturen kleurboek
* Dog Man gaat los! (paperback)
mei
* Het boek van Clash
* Voetbal IQ - deel 2
* Ramon de bizon

Vormgeving en opmaak: © Buro Blikgoed, Haarlem
Prijswijzigingen voorbehouden.
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