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Voel je thuis in de Kinderboekenweek
Deze Kinderboekenweek staat het thema ‘bij ons thuis’ centraal. Thuis 

is voor iedereen iets anders. En dat is mooi, leerzaam en leuk! Bij 
Condor vind je een heleboel titels die perfect bij dit thema passen, 

zowel in deze folder als op onze backlist.
I N  D E Z E  F OL D E R

VA N  ON Z E  BAC K L I S T

*  Best veel kinderen hebben 
thuis te maken met een broertje of zusje 
met autisme. Meneer Beer belicht op hartverwarmende 
wijze hoe lastig én mooi zo’n thuissituatie kan zijn. 

*  Jason Reynolds’ Let goed op (bekroond met een Zilveren 
Griffel in 2022) gaat over een groep kinderen die in de-
zelfde buurt wonen. Maar achter gesloten deuren heeft 
ieder kind zo zijn eigen verhaal.

*  In Ghost laat Jason Reynolds zien dat ‘Bij ons thuis’ niet 
voor iedereen vanzelfsprekend een rustige en veilige 
plek is – zeker niet als je een gecompliceerde familie-
geschiedenis hebt. Ghost vindt dan ook ergens anders 
een tweede thuis: bij zijn hardloopteam. ‘[Reynolds] 
weet als geen ander jongeren die in de maatschappij 
nog te vaak worden overschreeuwd een stem te geven,’ 
aldus Het Parool.

Kijk voor meer tips op www.kinderboeken.nl

Lees gauw 
verder op 

pagina 6  en pagina 22 !

De twaalfjarige Lolly woont in de  
New Yorkse buurt Harlem, waar ge-
weld tussen bendes aan de orde van 
de dag is. Ook Lolly’s grote broer is 
hierbij betrokken. Als hij om het leven 
komt bij een schietpartij, stort Lolly’s 
wereld in elkaar. 

Als Lolly enige tijd later twee enorme zakken 
Lego cadeau krijgt, besluit hij te gaan bouwen 
aan een gigantische fantasiestad. Het blijkt 
een geweldige manier te zijn om even aan de 
realiteit van Harlem te ontsnappen. Want het 
zal niet lang duren voordat Lolly zelf voor de 
keuze komt te staan: zich net als zijn broer 
aansluiten bij een bende, of op het rechte 
pad blijven.

De sterren onder onze voeten

Een prijswinnende Amerikaanse jeugdroman 
die verfilmd gaat worden door Michael B. 
Jordan (bekend van Black Panther).

DAVID BARCLAY MOORE

23

David Barclay Moore was als tiener al 
een boekenwurm. Hij is schrijver en 
documentairemaker en doet in zijn werk veel  
met diversiteit en LGbTQ+-onderwerpen. De sterren 
onder onze voeten is zijn eerste jeugdroman. In 
Amerika won hij met het boek de Coretta Scott 
King Award voor nieuw talent. Verder was het 
boek favoriet op vele lijsten, waaronder: 

•   Publisher’s Weekly Best Book of the Year
•   Kirkus Reviews Best Book of the Year
•   Shelf Awareness Best Book of the Year
•   Notable book op Amerikaanse Bibliotheeklijst 

 

*  ‘Op dit boek hebben we ge-
wacht.’ – The New York Times 

*   Voor fans van Jason Reynolds
 

*   Prachtverhaal over de 
kracht van creativiteit

TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • T
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Voel je thuis in de Kinderboekenweek
Deze Kinderboekenweek staat het thema ‘bij ons thuis’ centraal. Thuis 

is voor iedereen iets anders. En dat is mooi, leerzaam en leuk! Bij 
Condor vind je een heleboel titels die perfect bij dit thema passen, 

zowel in deze folder als op onze backlist.
I N  D E Z E  F OL D E R

VA N  ON Z E  BAC K L I S T

*  Best veel kinderen hebben 
thuis te maken met een broertje of zusje 
met autisme. Meneer Beer belicht op hartverwarmende 
wijze hoe lastig én mooi zo’n thuissituatie kan zijn. 

*  Jason Reynolds’ Let goed op (bekroond met een Zilveren 
Griffel in 2022) gaat over een groep kinderen die in de-
zelfde buurt wonen. Maar achter gesloten deuren heeft 
ieder kind zo zijn eigen verhaal.

*  In Ghost laat Jason Reynolds zien dat ‘Bij ons thuis’ niet 
voor iedereen vanzelfsprekend een rustige en veilige 
plek is – zeker niet als je een gecompliceerde familie-
geschiedenis hebt. Ghost vindt dan ook ergens anders 
een tweede thuis: bij zijn hardloopteam. ‘[Reynolds] 
weet als geen ander jongeren die in de maatschappij 
nog te vaak worden overschreeuwd een stem te geven,’ 
aldus Het Parool.

Kijk voor meer tips op www.kinderboeken.nl

Lees gauw 
verder op 

pagina 6  en pagina 22 !

De twaalfjarige Lolly woont in de  
New Yorkse buurt Harlem, waar ge-
weld tussen bendes aan de orde van 
de dag is. Ook Lolly’s grote broer is 
hierbij betrokken. Als hij om het leven 
komt bij een schietpartij, stort Lolly’s 
wereld in elkaar. 

Als Lolly enige tijd later twee enorme zakken 
Lego cadeau krijgt, besluit hij te gaan bouwen 
aan een gigantische fantasiestad. Het blijkt 
een geweldige manier te zijn om even aan de 
realiteit van Harlem te ontsnappen. Want het 
zal niet lang duren voordat Lolly zelf voor de 
keuze komt te staan: zich net als zijn broer 
aansluiten bij een bende, of op het rechte 
pad blijven.

De sterren onder onze voeten

Een prijswinnende Amerikaanse jeugdroman 
die verfilmd gaat worden door Michael B. 
Jordan (bekend van Black Panther).

DAVID BARCLAY MOORE

23

David Barclay Moore was als tiener al 
een boekenwurm. Hij is schrijver en 
documentairemaker en doet in zijn werk veel  
met diversiteit en LGbTQ+-onderwerpen. De sterren 
onder onze voeten is zijn eerste jeugdroman. In 
Amerika won hij met het boek de Coretta Scott 
King Award voor nieuw talent. Verder was het 
boek favoriet op vele lijsten, waaronder: 

•   Publisher’s Weekly Best Book of the Year
•   Kirkus Reviews Best Book of the Year
•   Shelf Awareness Best Book of the Year
•   Notable book op Amerikaanse Bibliotheeklijst 
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NIEUW  
van de schrijver van Dog Man!

Prijs €15,99 | Verschijnt juni 2023 
GEBONDEN |  ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD |  FORMAAT 14 x 21 cm |  OMVANG 144 pagina’s | FICTIE 

LEEFTIJD 6+  |  ISBN 978 94 6453 051 3 | NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Adventures of Super Diaper Baby 
Ook verkrijgbaar als E-BOOK
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NIEUW  
van de schrijver van Dog Man!

5

Hij is sneller dan een op hol geslagen 
kinderwagen… en sterker dan een 
flinke portie luieraanslag. Hoera voor 
Super Luier Baby!

Sjors en Harold hebben weer eens straf. 
Ze moeten een verslag schrijven over ‘goed 
burgerschap’. En daar mogen ze hun vaste 
verzonnen superhelden niet bij noemen…

Geen probleem, want de jongens verzinnen 
gewoon een nieuwe superheld: Super Luier 
Baby. En die mag het opnemen tegen een 
gemene slechterik die op zijn superkrachten 
uit is!

De avonturen van 
Super Luier Baby 
Dav Pilkey

Kan Super Luier Baby hem op tijd stoppen, 
voordat hij de planeet overneemt? Lees het in dit 
vrolijke avontuur van de auteur van Dog Man.

Wederom zeer geestig 
vertaald door Tjibbe  
Veldkamp.

*  Plafondhanger vanaf 6 
 exemplaren 

*  Dav Pilkey-flyers beschikbaar

*  Boektrailer beschikbaar 

*  Tekentips beschikbaar

*  Advertenties in Kidsweek en 
diverse magazines

*  Social media-campagne 

*  YouTube-campagne 

*  Nieuwsbrief naar Team Dog 
Man (ruim 1000 leden)

*  Blog van Team Dog Man
Alle (digitale) promotiematerialen en bezoeken zijn 
aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl

Display met 
8 exemplaren

ISBN 978 94 6453 093 3

€ 127,92
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Ga mee op proefavontuur

Prijs €16,99 | Verschijnt juli 2023
GEBONDEN | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 22 x 28 cm | OMVANG 40 pagina’s 
FICTIE | LEEFTIJD 5+ | ISBN 978 94 6453 049 0 | NUR 273 

 Nancy Bosmans heeft een Nederlandse 
vader en een Ghanese moeder. Ze vertelt 

graag inclusieve verhalen met een 
weerspiegeling van haar Ghanese cultuur. 

De Boebalas, haar debuut, is gebaseerd op de 
multiculturele folklore die ze thuis meekreeg. 

 Illustrator Lisa van Winsen maakte 
eerder de illustraties voor het succesvolle 
prentenboek Idje wil niet naar de kapper van 

Michael Middelkoop. Onlangs publiceerde ze 
haar derde eigen prentenboek: Mila’s vonk. 

De Boebalas is altijd dichtbij,

maar toch verstopt voor jou en mij.

Geef je ogen rustig de tijd om te zoeken,

kijk op vensterbanken en achter alle boeken.
 
De wereld van smaak 

is zijn geheim.
Hij houdt JUIST van 

VREEMD, van ANDERS, 
van SLIJM…
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7

Ga mee op proefavontuur

In dit vrolijke prentenboek beleef je 
een kleurrijk proefavontuur, samen 
met een bijzonder (lief) monster.

Neah, Ayah en Avah gaan bij hun Ghanese 
oma eten. Maar ze krijgen iets voorge
schoteld wat ze totaal niet kennen. Het ziet 
er zo anders uit! 

Nee, hun mening staat vast. Dit lusten ze 
echt niet! Gelukkig kent oma wel een heel 
bijzonder monster: de Boebalas! Hij neemt 
de kinderen mee op een proefavontuur om zo 
nieuwe smaken – en hun eigen cultuur – te 
ontdekken.

De Boebalas
NANCY BOSMANS & LISA VAN WINSEN

Met een superlekker recept voor Ghanese 
fufu achterin.

 

*   Proefavontuur-doeblad

*   Kinderboekenweekposters 
beschikbaar via  
promotie@wpgmedia.nl
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Prijs €16,99 | Verschijnt augustus 2023
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21,5 cm | OMVANG 304 pagina’s | FICTIE  

LEEFTIJD 8+ |  ISBN 978 94 6453 056 8 | NUR 282 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK 
OORSPRONKELIJKE TITEL Penny Draws a Best Friend 

Kinderboekendebuut van 
bestsellerauteur

Sara Shepard maakte eerder furore met haar YAserie Pretty Little Liars. Nu 
schrijft ze voor het eerst voor een jonger publiek. ‘Jessie is een mix van mezelf, 
mijn kinderen en de grote gevoelens die zoveel kinderen nu hebben,’ zegt ze 
over haar nieuwe hoofdpersonage. ‘Het leuke van het schrijven voor kinderen 
van deze leeftijd is dat het grappig én serieus tegelijk kan zijn. Je kunt over 
grote onderwerpen praten, maar dan kan het ook licht en avontuurlijk zijn!’
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I was so excited to give it to Violet. I handed it to her on the sidewalk before we went inside.She looked at my drawing for a long time.
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10

she could be a prototype for a YouTube tutorial on “How to Draw a Best Friend.” It could go like:
1.  First, draw big happy eyes that crinkle when you tell a funny joke.2.  Then draw her ears—don’t forget to add the earrings you made out of bakeable clay last year. (We almost set the house on fire because we got the oven settings wrong!)3.  Next, draw her curly hair. Make it her  normal color, not the color we tried to dye it with Kool-Aid. (It was supposed to be light pink, but it came out the color of a traffic cone.)

4.  Think about the things you CAN’T see, too: like what she’s good at, how her brain works, and what’s inside her heart!5.  Remember to add inside jokes!

I folded the drawing like a card. I wrote those instructions on the front. On the inside, my How to Draw a Best Friend drawing came out like this:

PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1.indd   10

PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1.indd   10

1/30/23   5:29 PM1/30/23   5:29 PM

TEXT

TEXT

PDrawsBF_97
805936

16772_a
ll_xp_r1

PDrawsBF_97
805936

16772_a
ll_xp_r1

came out of Mrs. Hines’s office, there was another 

kid in the waiting room.

I couldn’t believe it. I’ve never ever seen 

another kid in the Feelings Teacher’s office. This 

other kid was sitting in the chair, playing the peg 

game. You know the peg game? It’s shaped like 

a triangle, and you have to jump the pegs until 

there’s only one left?
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grader. And Violet and I always did fun things 

in the fall.

Mrs. Hines asked if Violet was in my class, 

and how that was going.

After talking to Mrs. Hines, I felt a lot better—

enough that I was able to go to class. But when I 
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When I said I guess, I was trying to be cool. 

I guess really meant absolutely, and this is maybe 

the worst thing that’s happened to me.

Mrs. Hines asked about 

things I missed about Violet. 

I told her I missed the acorn 

fights we had with her neigh-

bors. I missed the scavenger 

hunts we made after school. 

I missed how, during lunch, 

we used to play a game called 

Fold Up, where one person 

draws a head, then folds the 

paper down and passes it, 

then the next person draws a 
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fifth grade, which would probably set me back for 

life, but at least I wouldn’t be made fun of.

Then Mrs. Dunphy had to come by and ruin it.

Thanks for asking us, Riley.

PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1.indd   87

PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1.indd   87

1/30/23   5:29 PM
1/30/23   5:29 PM

TEXT TEXT

PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1 PDrawsBF_9780593616772_all_xp_r1

the rest of the year—like where everyone was 

going to sit, or who we’d permanently be paired 

up with for projects? I wanted to be with Violet, 

but if I was late, I would be stuck with whoever 

was left. It wouldn’t be someone nice, like Maria 

Mendes or Charlie Grove. It would be someone 

who didn’t want to do any of the work. Or Liam 

Klauss, who kicks the back of people’s desks. Or 

Sarah Philips, who was snobby and would do all 

the work and then my teacher would know and 

I’d get an F.

Or Rocco Roman. Oh no. What if I got Rocco 

Roman?
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Maar Vera doet nu wel heel raar. Ze vindt 
de tekenclub waar ze altijd samen naartoe 
gingen kinderachtig. Ze heeft het alleen nog 
maar over jongens. En dan brengt ze ook 
nog eens al haar tijd door met Romy, het 
gemeenste meisje van de school. 

Jessie maakt zich zorgen. Best wel. 
Heel veel! Ondanks dat kijkt ze uit 
naar het nieuwe schooljaar. Want dan 
kan ze eindelijk haar beste vriendin 
Vera weer zien.

Jessie tekent een 
beste vriendin
SARA SHEPARD

9

Heeft Jessie iets verkeerds gedaan? En zo ja, 
kan ze het goedmaken? Of… zijn er eigenlijk 
leukere mensen om vrienden mee te worden?

Vol grappige striptekeningetjes van de auteur!

*   Vriendinnenlancering bij 
boekhandels  

*   Social media-campagne 

*   Teken je beste vriendin –  
winactie op TikTok 

*   Samenwerking met Tina en 
Meiden Magazine

*   Eerste deel in een nieuwe serie

*   Dagboek van een muts meets 
Maaike Hartjes

*   Piekeren is een belangrijk thema 
onder kinderen

*   Net als Dog Man makkelijk  
na te tekenen! 
Alle (digitale) promotiematerialen en bezoeken zijn 
aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl
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Mendes or Charlie Grove. It would be someone 

who didn’t want to do any of the work. Or Liam 

Klauss, who kicks the back of people’s desks. Or 

Sarah Philips, who was snobby and would do all 

the work and then my teacher would know and 

I’d get an F.

Or Rocco Roman. Oh no. What if I got Rocco 

Roman?
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*   Promotieboekjes met  
potlood beschikbaar vanaf  
5 exemplaren

*   Backcard beschikbaar  
vanaf 5 exemplaren
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Hoera!
Schoolspullen van Dog man!

Zomeractie
Bestel 10 Dog Man boeken en

ontvang het actiepakket:

Dog Man-zomeractiepakket 
ISBN 978 94 6453 097 1 |  € 159,90  

10 BOEKEN, 
15 DOEBOEKEN 

en een 
ACTIE-

STAANDER

Tijdens de grote Dog Manzomeractie krijgen uw klanten een 
gratis doeboek bij aankoop van een Dog Manboek.  

De actie loopt van juni t/m augustus '23. Op=op!
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Hoera!
Schoolspullen van Dog man!

Bestel 10 Dog Man boeken en
ontvang het actiepakket:

Schrijf, teken en gum nu met je favoriete Supermaatjes! Wat is er nou leuker 
om elke dag in de buurt van je grote (kleine) helden te zijn? Dat kan vanaf 

deze zomer, als de eerste officiële Dog Manschoolspullen verschijnen: 
potloden, pennen en gummen. Bestel snel deze sets voor in uw winkel! 

Gegarandeerd succes bij alle Dog Manfans.

Pen met 3D-gum | Display met 12 pennen 
 ISBN 978 94 6453 094 0 | € 23,88 (€ 1,99 per stuk)

Potlood | 36 potloden
 ISBN 978 94 6453 095 7 | € 35,64 (€ 0,99 per stuk)

Gum | 24 gummen
ISBN 978 94 6453 096 4 |  € 14,16 (€ 0,59 per stuk)

De tekst op de schoolspullen wordt vertaald naar het Nederlands.

 
Bovenstaande artikelen alleen als sets in te kopen.
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*   Een ‘bullet journal’ voor 
striptekenaars

*   Stimuleert de creativiteit bij 
kinderen

*   Geschikt voor alle leeftijden!

*   DIY tekenvideo’s beschikbaar  

*   Stripteken-workshop van  
Rudi Jonker op aanvraag  

Alle (digitale) promotiematerialen en bezoeken zijn 
aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl

Prijs €12,99 | Verschijnt juni 2023 
PAPERBACK |  ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD |  FORMAAT 21 x 28 cm |  OMVANG 64 pagina’s | 
NON-FICTIE | LEEFTIJD 7+  | ISBN 978 94 6453 052 0 | NUR 214 
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13

Zou dat niet geweldig zijn? Een echt 
stripboek dat je aan je ouders of opa 
en oma kunt laten zien als iets wat je 
zelf gemaakt hebt…!

Dit boek biedt heel veel pagina’s met ver
schillende kaders, waarin jij je eigen verhaal 
kunt tekenen. Zo ingedeeld dat je in een paar 
pagina’s een kort stripverhaal kunt vertellen, 
om daarna aan een nieuw avontuur te begin
nen.

Achter in het boek staan allerlei handige 
teken tips van Rudi Jonker, ervaren strip
tekenaar en schrijver/illustrator van de 

Mijn eigen stripboek
RUDI JONKER

boekenserie Chaos United. Hij geeft regel
matig les op scholen en gebruikt deze erva
ring om zijn tekentips echt op maat te geven: 
kort, handig en voor iedereen leuk en bruik
baar. Ook voor kinderen die vinden dat ze 
niet heel goed kunnen tekenen.

Uniek format dat garant staat voor vele uren 
tekenplezier bij kinderen. 

TEKEN JE EIGEN STRIP!
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Dé voetbalserie voor meiden!

Prijs €15,99 | Verschijnt juni 2023 
GEBONDEN |  ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD |  FORMAAT 14 x 21,5 cm |  OMVANG 224 pagina’s  
FICTIE | LEEFTIJD 9+ | ISBN 978 94 6453 053 7 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK 
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Dé voetbalserie voor meiden!

15

Vrouwenvoetbal wordt steeds  
po pulairder… En voetbalboeken voor 
meisjes dus ook! Lees nu het tweede 
deel in deze leuke serie.

Hanna kan haar geluk niet op: ze mag voet
ballen bij de beste club van de stad! Maar dan 
breekt er brand uit in het clubhuis en heeft 
de club dringend geld nodig.

Daarom gaan Hanna en haar vrienden 
klusjes doen bij Villa Forza, het gigantische 
huis naast het voetbalveld. Er blijkt echter 
een groot geheim verborgen te liggen achter 
de deuren van deze villa… en het is aan  
Hanna om dat te ontrafelen!

Hanna Panna en het geheim 
van Villa Forza 

Een avontuur vol onverwachte wendingen en 
spannende voetbalscènes.

JUDITH WILLIAMS

*  Boekenleggers beschikbaar 

*  Op tijd voor het WK vrouwen-
voetbal (20 juli - 20 augustus 
2023)

*  WK vrouwenvoetbal-posters 
beschikbaar 

*  Auteursbezoeken tijdens WK, 
in overleg  

*  Samenwerking met kidsclubs 
Eredivisie 

*  Samenwerking met Panna! en  
VI Kids
Alle (digitale) promotiematerialen en bezoeken zijn 
aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl

978 94 9318 990 4 | € 15,99

Ook in deze reeks:
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Kleuren met Minecraft 
– een nieuw deel!

Prijs €9,99 | Verschijnt augustus 2023
PAPERBACK |   ZWART-WIT | FORMAAT 22 x 28 cm |  OMVANG 64 pagina’s | NON-FICTIE | ALLE LEEFTIJDEN | 

ISBN 978 94 6453 015 5 | NUR 214 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Official Minecraft Coloring Book 
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Kleuren met Minecraft 
– een nieuw deel!

17

Soms heeft zelfs de grootste avontu
rier een pauze nodig. Kom helemaal 
tot rust met het officiële Minecraft 
kleurboek voor gevorderden!

Kleur je een weg door meer dan zestig 
epische pagina’s met klassieke en prachtige 
Minecraftillustraties. 

Je komt allerlei bekende mobs, creepers en 
dorpssituaties tegen, maar ook legen darische 
bouwwerken, gebaseerd op het werk van een 
meesterbouwer. En dat is nog maar het topje 
van de Minecraftijsberg! 

Het officiële 
Minecraft kleurboek

Kies je wapen – kleurpotlood of stift – en ga 
aan de slag. De Minecraftwereld is nog nooit 
zo ontspannend geweest…

978 94 6453 047 6 | € 7,99

Ook in deze reeks:

*   Kleurplaten beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl
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Zo begint elk boekje in deze serie voor kinderen vanaf 3 jaar. Bo is een lieve, 
dappere en slimme hond. Net als veel peuters heeft Bo altijd zin om op 
avontuur te gaan. Ook vindt Bo het geweldig om iedereen te helpen.

dedeHOHONN
DD

BBoo

18

978 94 9318 927 0 | € 6,99 978 94 9318 926 3| € 6,99 
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Bo heeft net zijn tentje opgezet.  
Tijd om lekker te gaan slapen. Maar 
dan ziet hij buiten een schaduw. Brrr! 
Wat kan dat nou zijn? 

Gelukkig blijkt het gevaar minder eng dan 
gedacht. Sterker nog: het is klein, het is roze, 
en het heeft een krulstaartje… 
Een heerlijk knus avontuur om lekker voor te 
lezen aan de allerkleinsten.

*   Grote serie in Denemarken
*   Nu extra voordelig geprijsd!

Prijs €6,99| Verschijnt juli 2023
GEBONDEN | FULL COLOUR, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 15 x 16 cm  
OMVANG 32 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 3+ | ISBN 978 94 9318 997 3 
NUR 270 | ORIGINELE TITEL Ib siger godnat til en gris

Bo gaat kamperen
PETER NORDAHL & RASMUS BREGNHØI
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Prijs €15,99 | Verschijnt september 2023 
GEBONDEN | ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 x 21 cm | OMVANG 208 pagina’s | FICTIE  
LEEFTIJD 7+ | ISBN 978 94 6453 055 1 | NUR 282 | OORSPRONKELIJKE TITEL Total Mayhem: 
Wednesday – The Forest of Secrets | Ook verkrijgbaar als E-BOOK

‘Erg leuk om te lezen wanneer je houdt van niet 
al te veel letters, maar wél van gekke plaatjes en 
grappige dingen die niet kunnen!’ – Noa (9 jaar)

978 94 9318 995 9 | € 15,99

Ook in deze reeks:

978 94 9318 981 2 | € 15,99

Ook in deze reeks:
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Chapter 1

Before
Breakfast

1
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It REALLY annoys me when  one gets into a Total Mayhem Situation  before breakfast.
 Which is exactly what  
happened to me this  morning.

2
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Voor Dex Kandoe is het normaal dat er 
vreemde en mysterieuze dingen gebeuren op 
zijn school. Maar nu gebeuren er echt, écht, 
ECHT vreemde en mysterieuze dingen.

Als er rare geluiden uit het bos naast de 
school komen, gaan Dex en zijn beste vriend 
Rob op onderzoek uit. Al gauw merken de 
twee jongens dat ze in de gaten gehouden 
worden. 

Het derde boek in deze bizarre serie 
vol gekke taal, humor en spannende 
wendingen. 

21

Maar ook op school lopen de dingen an
ders dan normaal. Een van hun leraren gaat 
zich steeds gekker gedragen. Zelfs de bed
springles voelt niet veilig meer…

De perfecte serie voor kinderen die geen 
grote lezers zijn!

*   Boektrailer beschikbaar  

*  Graphic novel-boekenzoeker 
beschikbaar

*  Flyer in boeken van Dav Pilkey

*  Social media-campagne 

*  Advertenties
Alle (digitale) promotiematerialen en bezoeken zijn 
aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl

978 94 9318 995 9 | € 15,99

978 94 9318 981 2 | € 15,99

After breakfast 

I headed off to 

Swedhump Elementary,

the Best School in

the World.
28

0i_200_9781338770445.indd   28
8/11/21   10:15 AM

TOTALE WAANZIN 3 
Woensdag: Het bos vol raadsels
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‘De sterren onder onze voeten gaat over het gewicht van de wereld 
op de rug van een kind en de creatieve middelen die nodig zijn 

om die druk te verlichten. Ik heb Lolly in mijn hart gesloten, 
en jij straks ook.’ – Jason Reynolds

Prijs € 17,99 | Verschijnt september 2023
PAPERBACK | ZWART-WIT | FORMAAT 14 x 21,5 cm | OMVANG 320 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 10+   
ISBN 978 94 6453 061 2 | NUR 283 | OORSPRONKELIJKE TITEL The Stars Beneath Our Feet  
Ook verkrijgbaar als E-BOOK
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Voel je thuis in de Kinderboekenweek
Deze Kinderboekenweek staat het thema ‘bij ons thuis’ centraal. Thuis 

is voor iedereen iets anders. En dat is mooi, leerzaam en leuk! Bij 
Condor vind je een heleboel titels die perfect bij dit thema passen, 

zowel in deze folder als op onze backlist.
I N  D E Z E  F OL D E R

VA N  ON Z E  BAC K L I S T

*  Best veel kinderen hebben 
thuis te maken met een broertje of zusje 
met autisme. Meneer Beer belicht op hartverwarmende 
wijze hoe lastig én mooi zo’n thuissituatie kan zijn. 

*  Jason Reynolds’ Let goed op (bekroond met een Zilveren 
Griffel in 2022) gaat over een groep kinderen die in de-
zelfde buurt wonen. Maar achter gesloten deuren heeft 
ieder kind zo zijn eigen verhaal.

*  In Ghost laat Jason Reynolds zien dat ‘Bij ons thuis’ niet 
voor iedereen vanzelfsprekend een rustige en veilige 
plek is – zeker niet als je een gecompliceerde familie-
geschiedenis hebt. Ghost vindt dan ook ergens anders 
een tweede thuis: bij zijn hardloopteam. ‘[Reynolds] 
weet als geen ander jongeren die in de maatschappij 
nog te vaak worden overschreeuwd een stem te geven,’ 
aldus Het Parool.

Kijk voor meer tips op www.kinderboeken.nl

Lees gauw 
verder op 

pagina 6  en pagina 22 !

De twaalfjarige Lolly woont in de  
New Yorkse buurt Harlem, waar ge-
weld tussen bendes aan de orde van 
de dag is. Ook Lolly’s grote broer is 
hierbij betrokken. Als hij om het leven 
komt bij een schietpartij, stort Lolly’s 
wereld in elkaar. 

Als Lolly enige tijd later twee enorme zakken 
Lego cadeau krijgt, besluit hij te gaan bouwen 
aan een gigantische fantasiestad. Het blijkt 
een geweldige manier te zijn om even aan de 
realiteit van Harlem te ontsnappen. Want het 
zal niet lang duren voordat Lolly zelf voor de 
keuze komt te staan: zich net als zijn broer 
aansluiten bij een bende, of op het rechte 
pad blijven.

De sterren onder onze voeten

Een prijswinnende Amerikaanse jeugdroman 
die verfilmd gaat worden door Michael B. 
Jordan (bekend van Black Panther).

DAVID BARCLAY MOORE

23

David Barclay Moore was als tiener al 
een boekenwurm. Hij is schrijver en 
documentairemaker en doet in zijn werk veel  
met diversiteit en LGbTQ+-onderwerpen. De sterren 
onder onze voeten is zijn eerste jeugdroman. In 
Amerika won hij met het boek de Coretta Scott 
King Award voor nieuw talent. Verder was het 
boek favoriet op vele lijsten, waaronder: 

•   Publisher’s Weekly Best Book of the Year
•   Kirkus Reviews Best Book of the Year
•   Shelf Awareness Best Book of the Year
•   Notable book op Amerikaanse Bibliotheeklijst 

 

*  ‘Op dit boek hebben we ge-
wacht.’ – The New York Times 

*   Voor fans van Jason Reynolds
 

*   Prachtverhaal over de 
kracht van creativiteit

TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • TIP • T
IP 

• T
IP

 •
 T

IP
 •

 T
IP

 • 
TIP

 • T
IP •
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VERSCHIJNINGSKALENDER

juni
Super Luier Baby
Mijn eigen stripboek
Hanna Panna 2

juli
Bo gaat kamperen
De Boebalas
Schoolspullen Dog Man

augustus
Het officiële Minecraft Kleurboek
Jessie tekent een beste vriendin 

 
september
Totale waanzin 3
De sterren onder onze voeten

OMS Condor Z23.indd   1OMS Condor Z23.indd   1 16-02-2023   16:4716-02-2023   16:47


