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Wie jarig is trakteert! Elke maand is
er daarom een speciaal aanbod met
een feestelijke extra voor de boekhandel, om samen zoveel mogelijk
leesplezier te brengen.
Als je in de 100 jaar lange uitgeefgeschiedenis van Leopold terugkijkt, zie je
dat de essentie is gebleven: Leopold is een
huis waarin gebouwd wordt: auteurs bouwen
hun oeuvre, series zijn herkenbaar en vooral:
leesplezier staat centraal.
In de vorige eeuw al was Leopolds ‘slagzin’:
gewoon lekkere leesboeken. En daar gaat
het om – boeken met personages die tot
leven komen en een leven lang meegaan.
Leopold houdt van samenwerken, met
musea, met scholen, met stichtingen voor
kinderen – in allerlei samenwerkingsvormen
worden boeken gemaakt. Maar de belangrijkste samenwerking is met de boekhandel,
waarmee we graag nog heel lang samen
verder bouwen aan leesplezier!
Wie jarig is trakteert. Zie pagina 42 en 43
voor de verjaardagsaanbiedingen van de
maand.
Namens iedereen van Leopold,
Manja Heerze – Uitgever
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100 JAAR
LEESPLEZIER!

ij onze uitgev
ersmaatschappi
zijn enige boek
j
en in voorbere
iding die, naar
w
e
hopen,
nog in dit najaar
zullen verschijnen
. Enkele titels kw
reeds voor op
amen
de tweede aanb
ieding 1944. Te
ngevolge
van de gebeur
tenissen in den
herfst van dat
jaar heeft
deze aanbieding
evenwel een gr
oot aantal zake
n nimmer
bereikt. Tenslotte
vestigen wij er
Uw aandacht op
de oplagen be
, dat
perkt zijn, groo
te aantallen du
s niet
kunnen worde
n geleverd en
we ons het re
cht van
vermindering m
oeten voorbeho
uden.

100 JAAR MAX VELTHUIJS
100 jaar geleden werd Max Velthuijs geboren in
Den Haag. Hij zou zijn hele leven in de stad wonen maar
schiep in zijn werk een idyllische wereld met
on-Hollandse landschappen. Waarschijnlijk geïnspireerd
door het geboorteland van zijn moeder waar de brede Rijn
door het heuvelland stroomde. Zo ontstond de veilige
wereld van Kikker, waar het leven goed is en waarin
regelmatig samen wordt gegeten. Max had het
bedachtzame van Haas maar kon koken als Varkentje.
Hij maakte pruimenjam van de boom achter zijn atelier
en bakte graag een visje. Als je op bezoek kwam, vroeg
hij vanachter het fornuis of je mee wilde eten.
Delen maakt gelukkig. En wat valt er beter
te delen dan een taart?

KI K
NU IN HET THEATER
KIKKER IS VERLIEFD

DE MUSICAL

R
KE JA
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KINDERBOEKENMUSEUM

GROTE JUBILEUM

KIKKERTENTOONSTELLING

KIKKERTIENDAAGSE

Postermailing
naar 6000
kinderdagverblijven
Online campagne
POS pakket
Kikker
Tiendaagse
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Groot
etalagemateriaal
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
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KIKKER VIERT
HET MEE
NAAR MAX VELTHUIJS

KIKKER KOSTUUM

een meet & greet met kikker
in uw winkel?

Boek Kikker op www.vanhoorne.com

Taart voor Kikker
Varkentje en Kikker hebben appeltjes geplukt en nu
staan er wel vijf volle manden in haar keuken. Je kunt er
appelmoes van maken?’ zegt Haas die op bezoek komt.
Maar Eend heeft een beter idee: een taart! De vrienden
gaan meteen aan de slag en Beertje ‘helpt’ mee. Kikker

en Rat komen af op de heerlijke geur. Eindelijk haalt
Varkentje de taart uit de oven. ‘Hij is mislukt!’ roept ze.
‘Grapje,’ zegt Varkentje. ‘Natuurlijk niet, want dit is
misschien wel mijn honderdste taart!’

KARTON 2+ gebonden • prijs € 8,99 • formaat 19 x 19 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8456 7 • verschijnt maart

SPELEN EN LEREN MET

KIKKER

4 in 1 puzzel
978 90 258 7782 8 • € 14,99
loco bambino kikker – ik leer puzzelen
978 90 487 4392 6 • € 8,99
loco bambino kikker – ik leer rekenen
978 90 487 4393 3 • € 8,99
loco bambino kikker
pakket spelen & leren
Loco basisdoos met de twee boekjes
978 90 487 4394 0 • € 27,50

kikker houten trekfiguur
978 90 258 8437 6 • € 14,99

kikker knuffel – 20 cm
978 90 258 7854 2 • € 14,99

kikker verjaardagskalender
Verkrijgbaar bij Bekking & Blitz
www.bekkingblitz.nl
Artikelnummer: BCT140 • € 9,99

978 90 258 7700 2 • € 17,99

978 90 258 6974 8 • € 17,99

2x

2x

978 90 258 6515 3 • € 5,99

978 90 258 7756 9 • € 8,99

2x

2x
978 90 258 8318 8 • € 8,99

978 90 258 6814 7 • € 8,99

2x

978 90 258 6656 3 • € 17,99

978 90 258 706 7 • € 17,99

2x
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R
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KIKKER
DISPLAY

317,7

978 90 258 6841 3 • € 16,99

978 90 258 6778 2 • € 16,99

978 90 258 6777 5 • € 16,99

978 90 258 7031 7 • € 16,99

978 90 258 8049 1 • € 8,99

978 90 258 8023 1 • € 11,99

978 90 258 8222 8 • € 16,99

978 90 258 7011 9 • € 16,99

2x
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Overzicht van
alle titels in
de display

TWEE STEVIGE KARTONBOEKEN
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TATUU, TATUU!
DE AMBULANCE
VAN MUIS KOMT
ERAAN!

Eerste kennismaking
met een ziekenauto
voor dreumesen en
peuters

LUCY COUSINS

De ambulance van Muis
Muis en Kees werken vandaag op de ambulance.
Ze helpen Oscar, die gevallen is bij het rolschaatsen.

Muis verbindt zijn slurf en dan gaat het gelukkig al snel
beter.

KARTONBOEK 0-3 JAAR prijs € 8,99 • formaat 18 x 18 cm
• omvang 20 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8454 3 • verschijnt februari

MET LEUKE STANSVORM
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MILIEUBEWUSTE
MUIS

Toegankelijk verhaal
over recycling voor
de allerkleinsten

LUCY COUSINS

De vuilniswagen van Muis
Muis gaat langs al haar vrienden om hun gescheiden
afval op te halen. Zo kunnen er weer nieuwe dingen

gemaakt worden van oud papier, glas en melkpakken.
Goed gedaan, Muis!

KARTONBOEK 0-3 JAAR prijs € 8,99 • formaat 18 x 18 cm
• omvang 20 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8455 0 • verschijnt februari

VOORLOPIG BINNENWERK

978 90 258 8225 9 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

De pers over Alle wensen van de wereld:
‘Dit is pas haar tweede kinderboek, maar haar
sfeervolle stijl smaakt naar meer.’

TROUW

‘… wat een beeldreizen schotelt ze ons voor, en
wat een rijk kleurgebruik!’
EDWARD VAN DE VENDEL

‘… pareltjes die me in de verte aan Shaun Tan deden denken.’
JAAP LEEST

HET FEEST
Janneke Ipenburg
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EEN WERVELEND
DIERENVERKLEEDFEEST

Feestelijk debuut
Van de illustrator van
Zilveren Griﬀelboek
Voor alle leeftijden

JANNEKE IPENBURG

Het Feest

Het bos is in rep en roer. Er komt een feest! De dieren
verkleden zich op hun mooist en wachten opgewonden
in een lange rij. Iedereen mag naar binnen. Alleen
Kameleon niet, wat hij ook probeert. En dan ineens is hij

toch welkom. Binnen bruist het feest, steeds wilder.
‘Het is mij iets te vol,’ mompelt Kameleon. Hij zoekt
een uitweg en ontdekt dat hij niet de enige is...
Iedereen mag er zijn, je bent nooit alleen.

PRENTENBOEK gebonden • prijs € 15,99 • formaat 29,8 x 24,6 cm • omvang 32 bladzijden • nur 273
• isbn 978 90 258 8458 1 • verschijnt maart • jannekeipenburg.com

GROTE MARKETINGCAMPAGNE
POS-materiaal beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Groot etalagemateriaal
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Trailer
Online campagne
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)
Lesbrief voor het onderwijs

‘Hé, Trappel, heb je ook zo’n trek?’
‘Ja Trippel, ik trappel van de honger en ben
niet bang voor de kat z’n bek.’
‘Trappel, we trippelen hem helemaal gek!’

a
l
a
lalal
r
T
a

lalala!

‘Elke spread eindigt met een zin waar nog een
woord aan toe gevoegd moet worden binnen het
rijmschema. Maar de woorden die je verwacht,
zijn het niet. Op de volgende pagina staat dan
wat er wel hoort te staan. Een schitterende
vondst die de interactie tussen voorlezer en
kleuter bevordert.’
FRIESCH DAGBLAD

978 90 258 7697 5 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

Een Prentenboek Top 10-boek

Harmen van Straaten

Trippel & Trappel
trappen de kat op
z’n staart
Een tongbrekerboek

leop

old

EEN TALIG TONGBREKERBOEK VOL HUMOR
HARMEN VAN STRAATEN

Trippel & Trappel trappen
de kat op zijn staart
Trippel en Trappel trappelen trippelend op de trap.
‘Trippel,’ zegt Trappel tegen Trippel,
‘als jij nu eens vliegensvlug vooruit de kamer in vliegt?
Vliegensvlug vlieg ik dan vlot achter jou aan
en vrolijk vliegensvlug terug met op mijn rug…
een stuk kaas!’

‘Helaas Trappel,’ zegt Trippel, ‘trap ik daar niet in.
Trippel trappel maar in je eigen val, ik ben niet mal!
In huizen waar muizen huizen, huizen naast muizen ook
katten in huizen…’
Voorlezen zonder over de woorden te struikelen!

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat oblong 29,8 x 24,6 cm • omvang 32 bladzijden • nur 273
• isbn 978 90 258 8459 8 • verschijnt april • www.harmenvanstraaten.nl
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PRACHTIGE NIEUWE
UITGAVE VAN
WERELDBEROEMDE
KLASSIEKER
Toen het konijn een horloge uit
zijn vestzakje haalde, erop keek en
zich verder haastte, krabbelde
Alice overeind, want ze had nog
nooit een konijn gezien met een
vestzakje of met een horloge om
uit dat vestzakje te halen.
Brandend van nieuwsgierigheid
rende ze achter hem aan over het
veld. Ze was gelukkig net op tijd
om hem in een groot konijnenhol
onder de heg te zien duiken.
Meteen sprong Alice hem na,
zonder zich af te vragen hoe ze er

een
Het konijnenhol liep eerst als
toen
tunnel rechtdoor en dook
naar
loodrecht
onverwacht
Alice
beneden, zo onverwacht dat
ppen
niet eens kon denken aan sto
elde
voordat ze zich al omlaag vo
put.
vallen in een peilloos diepe

ooit weer uit moest komen.

‘Er is maar één Alice in Wonderland. Het is
een uniek boek, in vorm en woordkeus, zo
fantasievol en vol grappen. Zo’n boek vind je
maar één keer in je leven. Alice in
Wonderland staat op eenzame hoogte.’
IMME DROS OVER ALICE IN WONDERLAND

Groot formaat
Omslag met
zilverfolie
Sierrand op
elke pagina
Zilver op snee
Leeslint

978 90 258 8349 2 • € 21,99

EERDER VERSCHENEN

Vertaald door
Imme Dros
Met illustraties
van Linde Faas
Social mediacampagne
Alice's Adventures
in Wonderland en
het vervolg
Through the
looking glass – and
what Alice found
there samen in één
band
ALLE WITTE ELEMENTEN OP HET OMSLAG WORDEN GEDRUKT IN ZILVERFOLIE

LEWIS CAROLL

Alice in Wonderland
Alice in Wonderland (1865) van Lewis Carroll, pseudoniem van de Engelse wiskundige Charles Lutwidge
Dodgson (1832-1898) geldt als een van de grootste
klassiekers uit de internationale jeugdliteratuur, vooral
door het spel met taal, identiteit en logica. Meer dan 150

jaar na verschijnen is het verhaal over een meisje dat
een konijn met een horloge achterna rent en in een
absurde (droom)wereld vol vreemde en raadselachtige
ﬁguren terechtkomt nog steeds geliefd bij jong en oud.

LUXE EDITIE alle leeftijden gebonden • prijs € 21,99 • formaat 16,5 x 22 cm • omvang 232 bladzijden • nur 283
• isbn 978 90 258 8465 9 • omslag en illustraties in kleur Linde Faas • omslagontwerp Nanja Toebak
• verschijnt mei • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek
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‘Als jij nou hiervanaf springt, dan vlieg je zo de
Razende Ruimte in,’ zegt Nout. Hij klopt met zijn
vlakke hand op de grote rots waarop ik sta.
‘De Razende Ruimte?’ vraag ik.
‘Ja! De Razende Ruimte!’ roept Nout. Hij spreidt
zijn armen uit. ‘Daar kan alles, écht alles!’
‘Waar is dat dan?’ vraag ik.
‘Dat is de grote vraag. Dat weet niemand.’
‘Wat geheimzinnig,’ zeg ik.
Nout laat zijn armen zakken. Hij leunt op de rots.
Zijn gezicht is vlakbij het mijne.
‘Heel geheimzinnig,’ ﬂuistert hij.

Op verzoek vanuit de markt:
voorleesboek met één
doorlopend verhaal
Genderneutrale
hoofdpersoon
Verrassende
gezinssamenstelling
Full colour illustraties van
Aron Dijkstra
Blog van ons Kinderpanel

SPRANKELEND
DEBUUT WAARIN
HET ALLEDAAGSE
BIJZONDER IS EN
DIVERSITEIT DE NORM

Fleur Doornberg-Puglisi
werkt als bibliotheek-leerkracht op een internationale
school in Zweden. Daar ziet
ze verschillende gezinssamenstellingen en levenswijzen voorbij komen, die ze
soms mist in kinderboeken.
Al schrijvende ontstond het
idee voor een voorleesboek
met een hoofdpersoon
zonder naam en zonder
gender. In dit hartverwarmende debuut is het alledaagse bijzonder en diversiteit de norm.
Aron Dijkstra is schrijver
en illustrator. Zijn tekenstijl
kenmerkt zich door
dynamische perspectieven,
toegankelijkheid en warme
kleuren. Hij werkt graag
met traditionele materialen
zoals inkt, potlood en verf.

FLEUR DOORNBERG-PUGLISI

Nout en ik in de Razende Ruimte
Twee kinderen bedenken de Razende Ruimte: een spannende plek waar je alleen naartoe kunt als je… Dat weten
Nout en ik eigenlijk zelf niet. Samen gaan ze op zoek
naar de Razende Ruimte en hoe je er kunt komen. Tij-

dens hun zoektocht ontdekken ze wie er allemaal bij hen
in de straat wonen en wordt de wereld steeds groter. En
ook de Razende Ruimte groeit uit tot de ﬁjnste, mooiste
plek in hun fantasie.

VOORLEZEN 5+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 112 bladzijden • nur 281

• isbn 978 90 258 8411 6 • omslag en illustraties in kleur Aron Dijkstra • omslagontwerp Buro Blikgoed
• verschijnt februari • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek
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978 90 258 8152 8 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

De pers over
Magneetje:
‘Heldere vormen,
uitgekiende patronen,
een warm palet – dit
zijn tekeningen om je in
onder te dompelen.’
HET PAROOL

‘Elke prent heeft een
eigen karakter en kan
zo op een poster aan
de muur.’
PJOTR VAN LENTEREN IN
DE VOLKSKRANT

‘Een zeer geslaagde
bundel voor alle
leeftijden.’
FRIESCH DAGBLAD

Poster beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Prachtige beelden en
verrassende gedichten vormen samen een
nieuwe warme taal
Mooi voor kinderen
én hun ouders

MILJA PRAAGMAN

Ik kleur van jou
Gedichten vol verwondering en sprankelende tekeningen
die een poëtische kijk op gevoelens en gebeurtenissen
geven. Over drijven met je oren onder water, over een

boot op weg naar later, over verliefd worden, over een
dag vol geluk en nog veel meer. Voor alle leeftijden.

POËZIE ALLE LEEFTIJDEN gebonden • prijs € 15,99 • formaat 16,3 x 24,6 cm • omvang 48 bladzijden

• nur 290 • isbn 978 90 258 8507 6 • omslagontwerp Nanja Toebak • verschijnt april • www.miljapraagman.nl
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In 2023 herdenking
van 70 jaar
Watersnoodramp
Bekroond met de
Thea Beckmanprijs
voor het beste
historische jeugdboek
Bekroond met een
Vlag & Wimpel van de
Griﬀeljury
Al 15 keer herdrukt

Over De zee kwam
door de brievenbus:

18

‘Nuchter en beeldend is
de titel van dit boek.
Sober en direct is de
stijl. Aangrijpend de
geschiedenis. Selma
Noort heeft er een
indringend verhaal van
gemaakt.’
DE GRIFFELJURY

SELMA NOORT

De zee kwam door de brievenbus
Midden in de nacht maakt mama Liesje en haar zus wakker. Het is ijskoud en het stormt. ‘Snel, kleed je aan!’ zegt
mama. ‘De zee komt. De dijk is kapot.’
Liesje moet helpen om spulletjes naar boven te brengen.

Waarom eigenlijk? Denken papa en mama soms dat de
zee naar binnen zal komen?
Liesje vertelde hoe zij als klein meisje de watersnoodramp meemaakte. Selma Noort schreef haar indringende verhaal op in dit boek.

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 14,8 x 21,5 cm • omvang 80 bladzijden • nur 282
• isbn 978 90 258 6764 5 • omslag- en binnenwerk illustraties Martijn van der Linden
• omslagontwerp Nanja Toebak • reeds verschenen • www.selmanoort.nl

DE GORGELS MERCHANDISE

SPELLEN

DIVERSEN

dekbed
872 01 430 6276 6 • € 39,95
info@threelillies.nl

broodtrommel
871 62 410 9434 1 • € 13,80
sales@bulls-eye-network.nl

strandlaken
872 01 430 6275 9 • € 19,95
info@threelillies.nl

de gorgels zoekpuzzel
(100xl) • € 14,99
boosterbox.nl

diverse gorgels mokken • € 4,95
sales@bulls-eye-network.nl

871 64 671 5841 4 • € 12,99

de gorgels speurpuzzel
(300xl) • € 14,99
boosterbox.nl

VRAAG ONZE ACCOUNTMANAGER NAAR DE MOGELIJKHEDEN OP MAAT

KNUFFELS
bobba sleutelhanger 12 cm
978 90 258 7855 9 • € 6,99

bobba knuffel 20 cm
978 90 258 7851 1 • € 14,99

bobba handpop 21 cm
978 90 258 7853 5 • € 14,99

belia knuffel 30 cm
978 90 258 7967 9 • € 18,99

bobba knuffel 30 cm
978 90 258 7852 8 • € 18,99

MAKKELIJ
K
EXTRA OM
ZET
HALEN MET
DE LEUKST
PRODUCTEN E
VA
DE GORGEL N
S!
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40 JAAR LEESPLEZIER MET PAUL VAN LOON

40 JAAR

‘Dolfje woont al 26 jaar in
mijn hoofd. Hij is een
geweldig vriendje; ik
draag hem nu al
26 jaar met me mee
en vraag me altijd af
wat hij nu weer
gaat beleven.’

20

LEESPLEZIER MET PAUL VAN LOON

40 JAAR LEESPLEZ

© TUFFCAT MEDIA

De nieuwe
Dolfje Weerwolfje!
Langst lopende
Nederlandse serie ooit:
25e Dolfje
Weerwolfje-titel
Full colour uitgave:
illustraties Hugo van Look
Landelijke
media-aandacht
Actie met fans van
vroeger en nu
Online campagne

DISPLAY
MET 10 EXX.

21

prijs € 159,90
isbn 978 90 258 8511 3

PAUL VAN LOON

Monsterhaai

25 STE DOLFJE WE

Vakantie! Dolfje is met ma, pa, Timmie en Noura op een
tropisch eiland. Een parelwit strand, blauwe zee… maar
niemand durft te zwemmen. Er zwemt een monsterhaai

ERWOLFJE

in de baai, wordt er gezegd. Is het echt een haai?
Dolfje en Noura gaan op onderzoek. Dolfje GO!

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden • nur 282
• isbn 978 90 258 8464 2 • omslag- en binnenwerkillustraties in kleur Hugo van Look
• omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt april • www.dolfjeweerwolfje.nl • www.paulvanloon.nl
• ook verkrijgbaar als e-book

PAUL VAN LOON

40 JAAR LEESPLEZIER MET PAUL VAN

HET CAMPAGNEBOEK VAN
VANAF
10 FEBRUARI
VOOR MAAR

€ 2,99

Geef een boek cadeau
22

is een jaarlijks terugkerende
actie, gericht op de lange
termijn. Doel is dat elk kind
een eigen boekenplankje
thuis heeft. Samen zorgen we
ervoor dat alle kinderen
opgroeien met boeken.

Gratis POS-pakket
Lesbrief
Suggesties voor
activiteiten in de
boekhandel

Mail voor meer informatie naar verkoop@geefeenboekcadeau.nl of kijk op www.geefeenboekcadeau.nl

LOON

40 JAAR LEESPLEZIER MET PAUL VAN LOON

7 IS HET BEGIN!
NU 7 DOLFJES VOOR
DE PRIJS VAN 6
pakket isbn 978 90 258 8502 1 • € 99,94

10 T/M 19 FEBRUARI 2023
Gezamenlijke perspresentatie Geef een boek
cadeau, Dolfje Weerwolfje
Week én aftrap jubileumjaar Paul van Loon

978 90 258 7531 2 • € 16,99

978 90 2587 945 7 • € 15,99

DOLFJE
WEERWOLFJE
WEEK

Paul van Loon signeert in
boekhandels
Landelijke
media-aandacht

23
978 90 258 8089 7 • € 16,99

978 90 258 7784 2 • € 12,99

978 90 258 7615 9 • € 14,99

Online campagne

978 90 258 7058 4 • € 15,99

POS-pakket

Dolfje Weerwolfje
op bezoek?
fablefactory.nl

978 90 258 6664 8 • € 15,99

Ik hou alles in de gaten. Vraag maar aan de
schildpadden. Vraag maar aan de eekhoorns.
Maar niet aan de eenden, want de eenden
weten niks.
Ik ren als een raket. Ik ren als een laserstraal.
Je hebt nog nooit iets gezien wat zo hard
gaat als ik. Ik laat de aarde de andere kant
op draaien als ik ren. Heb je me gezien?
Nee, natuurlijk niet. Je kunt me niet gezien
hebben. Je vergist je. Niemand heeft me ooit
zien rennen want ik ga te snel voor mensenogen. Ik ben zo snel als het licht. En heb je
het licht ooit zien bewegen? Nou?

HET KINDERBOEK
DAT DAVE EGGERS
ALTIJD AL WILDE
SCHRIJVEN

Een schitterend verteld en
humoristisch verhaal dat
Dave Eggers móést schrijven,
over een ontroerend bijzondere
hond. Eggers had dit personage
en deze stem al heel lang in zijn
hoofd. Vanuit een verfrissend
perspectief schreef hij een
prachtig verhaal over moed,
vriendschap en vindingrijkheid,
een ode aan dieren en de
natuur.

978 94 031 0962 6 • € 15,-

978 94 031 4921 9 • € 19,99

EERDER VERSCHENEN

GROTE MARKETINGCAMPAGNE:

Persaandacht –
kranten, tv, radio en online
Social media-campagne

Hartverwarmend avontuur
van bestsellerauteur
Dave Eggers

Boektrailer en digitaal
promotiemateriaal
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Origineel en verrassend
verhaal, verteld vanuit het
perspectief van een hond

Poster naar 7.500 scholen

Prachtige full colour
illustraties

Onderwijsnieuwsbrief

Sprankelend vertaald door
Maria Postema

Consumentennieuwsbrief

Kinderpanel-blog
Etalagedoek, blow-up,
boekenleggers en posters
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Dave Eggers is auteur
van boeken zoals
De cirkel, Het alles,
De monnik van Mokka,
Wat is de wat, Een hologram voor de koning en
De tunnels. Hij heeft
ScholarMatch opgericht,
een non-proﬁt organisatie
die studenten met lage
inkomens helpt om
studieboeken, scholen
en donateurs te vinden,
om zo ongelijke kansen
in het onderwijs te
bestrijden.
Eggers won vele prijzen
zoals de Muhummad Ali
Humanitarian Award of
Education, de Dayton
Literary Peace Prize, de
TED Prize en hij was
genomineerd voor de
National Book Award, de
Pulitzer Prize en de
National Book Critics
Circle Award.

DAVE EGGERS

De hond die alles zag
De dieren leven samen in een groot park aan zee. Zij
vertrouwen op een zwerfhond om alles in de gaten te
houden en hen te waarschuwen bij gevaar. De hond ziet
het wanneer mensen dieren verjagen of de natuur schade
toebrengen. Hij ziet alles. Maar dan ontdekt hij dat dat

‘alles’, de wereld die hij kent, slechts een piepklein
eilandje is. Er is nog zoveel te ontdekken, zoveel dat hij
nog wil zien. Maar daarvoor moet hij alles achterlaten
wat hem vertrouwd is…

FICTIE alle leeftijden gebonden • prijs € 23,99 • formaat 16,5 x 22 cm • omvang 304 bladzijden • nur 283/302
• isbn 978 90 258 8495 6 • omslag- en illustraties in kleur Shawn Harris • omslagontwerp Nanja Toebak
• vertaling Maria Postema • verschijnt mei • www.daveeggers.net
• ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek
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‘Ik wil naar het feestje.’
Mama’s hele gezicht verfrommelt. Zo moeilijk kijkt
ze. ‘Och Lief… ’ In slow motion schudt ze haar hoofd
en zucht heel diep.
‘Mam! Iedereen gaat! Zélfs de meester.’ Met een
klap leg ik mijn telefoon op de kast en loop weg.
‘Je weet toch wat we hebben afgespr…’
Mijn hoofd bonkt. ‘Mam!’ roep ik dwars door haar
heen. ‘Ik heb al gezegd dat ik kom.’
Ze schudt haar hoofd. Nu sneller. ‘Lief, het kan
gewoon echt niet.’
‘Eén keertje toch wel?’

‘Als je er naar één gaat, kun je geen nee zeggen
tegen andere feestjes.’ Mama’s schouders zakken
naar beneden. ‘Lief…’ Ze blaast uit. ‘We hebben dit
aan het begin van het jaar toch samen afgesproken?
Weet je nog? Geen verjaardagsfeestje geven en
niet naar feestjes gaan. Omdat we dan steeds een
cadeautje moeten kopen.’
Mama loopt de woonkamer in en zet planten in de
vensterbank recht die helemaal niet scheef staan.
‘Het is gewoon niet anders.’
‘Ik mag ook nooit iets!’ Ik bots tegen mama op als
ik langs haar heen naar de gang storm. Ik stamp de
trap op naar boven.

978 90 258 7795 8 • € 13,99

EERDER VERSCHENEN
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Actueel verhaal
over opgroeien in
armoede in
Nederland
Gebaseerd op eigen
ervaringen van de
auteur

ANGELIQUE VAN DAM

Blauw brengt ongeluk
Bij Elif thuis is er weinig geld. Dat vertelt ze aan niemand.
Op school vertellen de andere kinderen over hun vakantie:
over pretparken, zwembaden en vliegreizen. Elif is thuisgebleven. Maar fantasie is gratis. Met haar ogen dicht

op de ﬁets is het net alsof ze in een achtbaan zit. Dan
geeft Coco een groot feest en de hele klas is uitgenodigd,
ook Elif. Maar hoe kan ze naar dat feest zonder cadeautje?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden • nur 283

• isbn 978 90 258 8494 9 • omslag en illustraties Kees de Boer • omslagontwerp Bij Barbara
• verschijnt april • www.angeliquevandam.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MAGISCH, AVONTUURLIJK
EN BOORDEVOL DRAKEN

GRATIS
BACKCARD
BIJ 6 EXX

Avontuurlijke serie voor
jonge lezers
Vertaald door de vertaler
van De Grijze Jager
Verschijnt in 10 landen
Binnenwerk ruim geïllustreerd
Drakenquiz beschikbaar op
kinderboeken.nl
Promotieboekje beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
Campagnebeeld voor uw social
media beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Social media-campagne
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)

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

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

978 90 258 8210 5 • € 13,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 8350 8 • € 13,99
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EERSTE
3 MAANDEN
SLECHTS

€ 10,-

ALASTAIR CHISHOLM

Drakenstorm – Het duistere doolhof
Ellis en zijn geheime draak Padvinder doen mee aan de
Doolhovenwedstrijd in de tuinen van het Koninklijk
Paleis. Ellis weet zeker: hij gaat winnen! Maar in het
doolhof gebeurt iets vreemds. Muren verschuiven,

gangen draaien, en wie is dat meisje met die geheimzinnige steen? Het lijkt wel een oog dat alles haarscherp
in de gaten houdt en het doolhof betovert… Kunnen Ellis
en zijn draak ontsnappen?

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 96 bladzijden • nur 282

• isbn 978 90 258 8462 8 • illustraties Daniëlle Futselaar • omslagontwerp Caren Limpens
• vertaling Laurent Corneille • verschijnt april • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MIRJAM NOORDUIJN, NRC HANDELSBLAD

JAN VAN COILLIE, MAPPALIBRI

‘… een ware kunstfluisteraar naar
wie je wilt blijven luisteren.’
JAAPLEEST

978 90 258 7730 9 • € 15,99

© TED VAN LIESHOUT

‘… een duizelingwekkende tocht
door een onvergetelijk museum.

978 90 258 8009 5 • € 24,99

‘Gedurfd en speels ontrafelt
Van Lieshout het raadsel kunst in
een visueel verbluffend boek.’

EERDER VERSCHENEN

De pers over Ted van Lieshout:
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Speurtocht in een schilderij
Taalplezier met meesterverteller Ted van Lieshout

TED VAN LIESHOUT

Aandacht in kunst-, onderwijsen geschiedenistijdschriften

Rozen voor de zwijnen

De minstens 100 spreekwoorden van Bruegel
Nederlandse spreekwoorden is een van de meest intrigerende schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Wetenschappers buigen zich al eeuwen over de spreekwoorden
die in dit volle dorpstafereel te vinden zijn. Vele zijn
door de eeuwen heen verdwenen en sommige herkennen
we misschien niet eens, maar een aantal gebruiken we
nog altijd.

Ted van Lieshout wandelt door het schilderij en vertelt
wat er allemaal te ontdekken valt. Wat maakt iets tot een
spreekwoord? En hoe gebruiken wij ze tegenwoordig?
In aansprekende taal, voor jong en oud.

NON-FICTIE 10+ gebonden, full colour • prijs € 18,99 • formaat 27,8 x 21,6 cm • omvang 112 bladzijden
• nur 217/210 • isbn 978 90 258 8461 1 • verschijnt april • www.tedvanlieshout.nu

LEKKER LEZEN IN JE
NIEUWE LIEVELINGSBOEK
De pers over Gevangen
op de magische zolder:

‘Ontmoet Luc en zijn familie van magische kleermakers, die toverspreuken in kleding verwerken.
Maar hun prachtige winkel is in gevaar. De eigenaar van een grote kledingfabriek kaapt alle klanten weg en schuwt niet daarbij gevaarlijke magie
te gebruiken. Dan ontdekt Luc een manier om herinneringen in kleding te verwerken – een zeldzaam
talent dat alles kan veranderen – ten goede of ten
kwade. Spannend, hartverwarmend en grappig: dit
is een boek dat je onmiddellijk wilt herlezen zodra
je het uit hebt.’

‘Hartverwarmend
verhaal vol magie,
moed en vriendschap.’
THE GUARDIAN

Spannend magisch
avontuur voor de
liefhebbers van
De magische apotheek

BARRY CUNNINGHAM, UITGEVER VAN CHICKEN HOUSE

Dé hit van de
Frankfurt Book Fair
Favoriete titel van
Barry Cunningham,
de uitgever die J.K.
Rowling ontdekte
Magische Boeken ﬂyer
in alle magische boeken
Backcard vanaf
5 exemplaren

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 8418 5 • 21,99

978 90 258 7446 9 • € 18,99

978 90 258 8358 4 • € 18,99

978 90 258 7607 4 • € 18,99

EERDER VERSCHENEN

JAMES NICOL

James Nicol werkte
jarenlang als boekverkoper,
waarbij hij zijn hart
verpandde aan jeugdliteratuur. Inmiddels
schrijft hij zijn eigen kinderboeken. Nicol woont in
Yorkshire met zijn man en
dochter. Zijn debuut was
genomineerd voor de
Branford Boase Award,
een prijs voor een uitzonderlijk debuut.
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Social media-campagne
Trailer
Blog van ons Kinderpanel
VOORLOPIG OMSLAG

JAMES NICOL

Gevangen op de magische zolder
Luc komt uit een familie van magische kleermakers.
Van heinde en verre weten mensen de winkel te vinden
voor de magie die in de kleding is verweven. Totdat de
klanten ineens wegblijven. Spreuken mislukken en Luc
krijgt de schuld. Zijn strenge oom verbant hem naar de
zolder. Daar vindt Luc een prachtig stuk stof waarin een

vreemde spreuk is geborduurd en hij verdwijnt in een
andere wereld… in een herinnering! Vindt hij zo de oplossing die de winkel kan redden? Maar afschuwelijke
larven tasten de stof aan en daarmee ook Lucs enige
kans om terug te keren naar zijn eigen wereld…

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 304 bladzijden • nur 283
• isbn 978 90 258 8463 5 • vertaling Sandra C. Hessels • omslag Daniëlle Futselaar
• omslagbelettering Caren Limpens • verschijnt mei • ook verkrijgbaar als e-book

Tentoonstelling
van 11-2 t/m
27-9 2023
Boektrailer
Lesbrief
Schrijver in
beeld met
Wouter van Reek

36
BEKROOND
MET EEN
ZILVEREN
PENSEEL

GROTE ESCHER
TENTOONSTELLING
WOUTER VAN REEK
IN KUNSTMUSEUM
DEN HAAG
Nadir en Zenith in

de wereld van Escher
Nadir en Zenith komen op een plek die zo vreemd is dat
ze niet weten of die echt is of niet. Nieuwsgierig geworden
kijken ze verder. En nog wat verder. Zo raken ze steeds
dieper in de wonderlijke wereld van meneer Escher,
waar alles anders is dan het lijkt. Gelukkig helpt meneer

Escher hen om er de weg te vinden. Of is het misschien
andersom?
Kunstmuseum Den Haag richt zalen in die net zo
verwonderen als de wereld van Escher zelf.

KUNSTPRENTENBOEK alle leeftijden gebonden • prijs € 16,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm
• omvang 32 bladzijden • nur 217/273 • isbn 978 90 258 8035 4 • reeds leverbaar

Tentoonstelling
Vlaams
Expressionisme
in Kunstmuseum
Den Haag van 25-3
t/m 20-8-2023
Boektrailer
Lesbrief
Landelijke
perscampagne
Social mediacampagne

HET LEVEN
VIEREN
GERDA DENDOOVEN

Een zomerse zondag
In het dorp zwiert de kermis en in het café wordt
geproost. De zon schijnt boven de weilanden langs de
rivier waar de vissers hun hengel uitwerpen. Geliefden
maken een wandeling en plezierbootjes glijden over het

water. Vanuit de villa klinken de klanken van jazzmuziek.
De schilders drinken thee in de tuin en bespreken het
leven, kunst en hun verlangens. Een zomerse zondagmiddag, tot zacht de schemering valt…

KUNSTPRENTENBOEK alle leeftijden gebonden • prijs € 16,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm
• omvang 32 bladzijden • nur 217/273 • isbn 978 90 258 8485 7 • verschijnt maart
• instagram @gerda_dendooven
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Geliefde klassieker
op veler verzoek
weer leverbaar

RINDERT KROMHOUT

Het geheim van de afgebeten vingers
‘Heb je het al gehoord? Die stenen mond bijt de vingers
van meisjes af.’ ‘Van welke meisjes?’ ‘Van meisjes die
liegen.’ ‘Alleen van meisjes?’ ‘Nee, ik geloof ook van
jongens.’ ‘Wat vreselijk! Die stenen mond, zeg je? Hoe kan
dat nou?’

Dit spannende en griezelige verhaal is een van de
populairste boeken van Rindert Kromhout. De Mond
van de Waarheid bestaat echt! Als je in Rome bent, kun
je er je hand insteken. Maar ik zou dat maar niet doen,
als ik jou was...

FICTIE 8-10 JAAR gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 88 bladzijden • nur 282

• isbn 978 90 258 8484 0 • omslag- en binnenwerkillustraties Annemarie van Haeringen • omslagontwerp Buro
Blikgoed • verschijnt opnieuw leverbaar • www.rindertkromhout.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

DE
LEUKSTE
SERIE
VOOR 8+
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Het geheim van:
al 20 jaar spannende
avonturen voor
jongens en meisjes
Ruim geïllustreerd
Herkenbaar avontuur
over judo en omgaan
met faalangst

ISABELLE DE RIDDER

Het geheim van de gouden medaille
Felix zit op judo. Sinds kort zit hij zelfs in de selectie!
Zijn vaders zijn supertrots op hem. Maar Felix heeft nog
niet één medaille gewonnen. Is hij eigenlijk wel zo goed
in judo? Gelukkig houdt hij ook van voetballen. Maar
dan schopt hij per ongeluk zijn voetbal in de tuin van

nummer 13. Het huis dat Felix en zijn vriend Omar altijd
vermijden. Felix is echt niet van plan om daar aan te
bellen. Totdat hij op een dag toch voor die deur staat en
iets heel vreemds ontdekt…

FICTIE 8-10 JAAR gebonden • prijs € 13,99 • formaat 14,8 x 21,5 cm • omvang 112 bladzijden • nur 282

• isbn 978 90 258 8369 0 • omslagillustratie Saskia Halfmouw • binnenwerkillustraties ivan en ilia
• omslagontwerp Buro Blikgoed • verschijnt mei • www.isabellederidder.nl • ook verkrijgbaar als e-book
en luisterboek

MAREN STOFFELS:
MEESTER VAN DE THRILLERS
85.000

Spannende nieuwe thriller
over (de gevolgen van)
pesten

THRILLERS
VAN MAREN
STOFFELS
VERKOCHT
IN AMERIKA

Maren Stoﬀels bezoekt
ruim 150 scholen per jaar
Grote actie op TikTok en
Instagram
Vooruitexemplaren voor
inﬂuencers
Luxe boekenleggers
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
Google Ads

978 90 258 7620 3 • € 15,99

978 90 258 7397 4 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7748 4 • € 15,99

978 90 258 7950 1 • € 15,99

978 90 258 8155 9 • € 15,99

78 90 258 8373 7 • € 15,99

Ik stop mijn pasje in de gleuf naast de deur, maar
dit keer zwaait hij niet open.
Zelfs als ik mijn pasje langs mijn spijkerbroek wrijf
en het nog een keer probeer, gebeurt er niets.
Het licht blijft rood.
Ik kijk om me heen. Is er ergens een telefoon
waarmee je kan bellen als er een storing is?
Maar dan springt ineens het beeldscherm op de
muur aan.
‘Welkom.’
De stem van Martin galmt door de kamer. Ik spring
geschrokken achteruit.
Zijn priemende ogen lijken me door het scherm
heen aan te kijken.
‘Welkom bij No Exit.’
No Exit?
Wat is dit nou weer?
Ik kijk naar de deur, die nog altijd dicht zit.
‘Welkom bij No Exit,’ zegt Martin nog een keer. ‘De
plek voor jou, zodat anderen veilig zijn.’

© CHRIS VAN HOUTS

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

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

‘Spannend en rauw
verhaal met een enorme
mindfuck.’
THRILLERSANDMORE.COM
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HOE ONTSNAP
JE UIT EEN
NACHTMERRIE?
MAREN STOFFELS

No Exit

Welkom bij No Exit.
De plek voor jou,
zodat anderen veilig zijn.
Vesper stapt aan boord van een luxe cruiseschip. Ze
denkt dat ze een vakantie tegemoet gaat, maar niets
blijkt minder waar. Ze is door haar vader en door haar
school opgegeven voor No Exit, een heropvoedprogramma voor pesters, ver weg van de buitenwereld.

Al snel komt Vesper erachter dat No Exit geen grenzen
kent. Ze is in levensgevaar, samen met alle anderen aan
boord. En dan is er nog die ene medegevangene, die
beweert dat ze onschuldig is. Vesper moet ontsnappen,
maar hoe moet dat midden op open zee?
In deze thriller speelt Maren Stoﬀels opnieuw meesterlijk met de motieven van de personages en de verwachtingen van de lezer, zoals alleen zij dat kan.

FICTIE 13+ paperback • prijs € 15,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 176 bladzijden

• nur 284 • isbn 978 90 258 8466 6 • omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt april
• www.marenstoffels.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

JUBILEUM ASSORTIMENT
JANUARI – POEZIE
978 90 258 7892 4

SET 6
,9
€ 82

978 90 258 5521 5

978 90 258 8225 9

5 BOEKEN
VOOR DE
PRIJS VAN 4

FEBRUARI – DOLFJE WEERWOLFJE
978 90 258 7058 4

978 90 258 7939 6

978 90 258 7902 0

SET 4
9
€ 99,

978 90 258 7531 2

978 90 258 7945 7

7 BOEKEN
VOOR DE
PRIJS VAN 6

MAART – DISPLAY KIKKER

R
KE JA

AR

SET 7
,7
€ 317

KI K
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APRIL – HISTORIE
SET 5
9
€ 87,

978 90 258 6764 5

6 BOEKEN
VOOR DE
PRIJS VAN 5

MEI – PRENTENBOEKEN
978 90 258 7134 5

SET 5
9
€ 79,

978 90 258 6767 6

6 BOEKEN
VOOR DE
PRIJS VAN 5

100 JAAR LEOPOLD

pakket isbn 978 90 258 8504 5

978 90 258 8152 8

978 90 258 7697 5

Vraag uw vertegenwoordiger naar de extra feestelijke
voorwaarden. Deze actievoorwaarden zijn alleen van
toepassing voor de retail.

pakket isbn 978 90 258 8502 1

978 90 258 7615 9

978 90 258 7784 2

978 90 258 6664 8

978 90 258 8089 7
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pakket isbn 978 90 258 8503 8

zie pag 5 voor de volledige inhoud en prijzen

pakket isbn 978 90 258 8505 2

978 90 258 7379 0

978 90 258 6190 2

978 90 258 6957 1

pakket isbn 978 90 258 8506 9

978 90 258 7603 6

978 90 258 8311 9

978 90 258 8366 9

978 90 258 8058 3

