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Gedrukt in China
9 789002 278310

Dit is het hilarische en ontzettend boeiende verhaal over Charles Darwin, Dit is het hilarische en ontzettend boeiende verhaal over Charles Darwin, 
die ontdekte dat de nederige regenwormen de allerbelangrijkste wezentjes zijn die ontdekte dat de nederige regenwormen de allerbelangrijkste wezentjes zijn 

van heel onze planeet! Zonder hun levensbelangrijke drolletjes zouden van heel onze planeet! Zonder hun levensbelangrijke drolletjes zouden 
er geen planten en zelfs geen andere dieren bestaan op onze aarde. er geen planten en zelfs geen andere dieren bestaan op onze aarde. 

De bekende De bekende 
wetenschapper Charles Darwin wetenschapper Charles Darwin 
vermoedde altijd al dat er iets vermoedde altijd al dat er iets 

speciaals aan de hand was met regenwormen. speciaals aan de hand was met regenwormen. 
Maar... wat dan precies? Maar... wat dan precies? 

Reis mee langs Darwins SHITterende Reis mee langs Darwins SHITterende 
experimenten en duik samen met hem in...experimenten en duik samen met hem in...  

EEN FABULEUZE HOOP SHIT! 
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De Club van Zeven is een geheime club van zeven kinderen 
die samenkomen om mysteries te ontrafelen, goede daden 
te verrichten of gewoon om lol te trappen! In dit eerste 
deel hoort een van de kinderen op een avond in de sneeuw 
een angstaanjagend gegil bij een leegstaand huis vandaan 

komen. Hij schakelt de Club in en samen gaan ze, vermomd 
als sneeuwpoppen, op onderzoek uit. Wat is er aan de hand 
in dat spookachtige huis? Heeft de slechthorende, griezelige 

huismeester er soms iets mee te maken?

PETER

GEORGE

JACK BARBARA

JANET COLIN

PAM

Illustraties: Tony Ross
Een myterie van De 

Club van zeven  

lees ook:

De Club van Zeven jaagt op parels
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een angstaanjagend gegil bij een leegstaand huis vandaan 

komen. Hij schakelt de Club in en samen gaan ze, vermomd 
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Wanneer zijn de dinosauriërs ontstaan? Verschillen ze sterk 
van andere dieren? Hadden ze veren? Waarom is de triceratops 

uitgestorven? Wie waren de ichtyosauriërs die de zeeën bevolkten 
en wat voor dieren waren de vliegende pterosauriërs?

Om al deze en vele andere vragen te kunnen beantwoorden, verkende Sandra Laboucarie met paleontoloog 
Yves Laurent de fascinerende wereld van de dinosauriërs. Dankzij de kleurrijke en nauwkeurige tekeningen van 
Benjamin Bécue komen deze tot de verbeelding sprekende wezens weer tot leven, helemaal zoals ze er volgens 
de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen hebben uitgezien. Met dit prachtige pop-upboek ontdek je de 
wereld van de dinosauriërs, kom je te weten hoe ze zijn geëvolueerd tot de vogels die wij vandaag kennen en 

leer je alles over het boeiende werk van de paleontologen.

In dezelfde reeks zijn verschenen:
Het grote boek over dieren
Het grote boek over water
Het grote boek over voertuigen

Oorspronkelijke uitgave: Le grand livre animé des 
dinosaures © 2023 Bayard Éditions (imprint Tourbillon), 
Montrouge, France.
Deze uitgave © 2023 Infodok / Standaard Uitgeverij nv, 
Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen.
Ontwerp: Audrey Maillot-Simon
Zetwerk Nederlandse versie: Sin Aerts

H
et grote boek over dinosauriërs

WAARSCHUWING!
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 
3 jaar wegens kleine onderdelen die 
ingeslikt kunnen worden.

Sandra Laboucarie 
l Benjam

in Bécue

DINOSAURIËRS
Het grote boek over

laten de reusachtige brachio-
saurus en de diplodocus 
verschijnen. Je kunt de ankylo-
saurus met zijn gevaarlijke 
staart laten zwaaien en je 
ontdekt hoe een dinodrol in 
een fossiel verandert. Je 
kunt zelfs deelnemen aan 
opgravingen!

Sandra Laboucarie

Benjamin Bécue

50

Meer dan 50
bewegende elementen, 

flapjes en pop-ups  

Graag bedank ik Yves Laurent, paleontoloog 
aan het Natuurhistorisch Museum van 
Toulouse, voor zijn beschikbaarheid en zijn 
wijze raad. Ik sta er ook op hem te bedanken 
voor zijn bereidheid om dit boek na te lezen.
Mijn dank gaat ook uit naar Pascal Tassy, 
professor emeritus aan het Natuurhistorisch 
Museum van Parijs, voor zijn uitgebreide uitleg 
over zijn vakgebied. S.L.

Voor mijn zoon Augustin. B.B.
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Vertaling: James Vandermeersch en Joke Hoste
Alle rechten voorbehouden. 
Gedrukt in China.
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Uit welk tijdperk stamt 

het fossiel?
De jongere steenlagen liggen 

boven op de oudere.

...het krijt

(145 Mj – 166 Mj)

...de jura
(201 Mj – 145 Mj)

...het trias

(252 Mj – 1201 Mj)

Hoe dieper een fossiel in 

een steenlaag ligt, hoe 

ouder het is.

Als het bot zich in 

deze laag bevindt, 

komt het uit...

diplodocus: 

een cilindri-

sche tand, in 

de vorm van 

een potlood

Scherpe, gepunte tanden van carnivoren:De tanden
Hun vorm verschaft informatie over de voedingsgewoontes van ee

Pootafdrukken

Pootafdrukken kunnen helpen om de soort te achterhalen of om te weten te komen 

tot welke groep een dinosauriër behoorde. We kunnen er ook uit afleiden of hij zich 

alleen of in een kudde verplaatste en hoe snel hij was.

Deze sporen behoren toe aan...

Door de afstand en de stand van de sporen te meten, kunnen wetenschappers bepalen:

of hij zich op twee poten verplaatste...
of stapte, want dan

is de afstand tussen de sporen korter.

Hoe worden 

fossielen 
gevormd?
Het gebeurt niet vaak 

dat een levend wezen 

fossiliseert! Bovendien 

moeten heel wat 

omstandigheden 

samenvallen opdat 

een fossiel wordt 

ontdekt.

Tanden van he

Regen en wind laten de rots 

waaronder het fossiel ligt, 

afbrokkelen. Het is bijna 

helemaal zichtbaar!

Regen en wind laten 

de bovenliggende rots 

verdwijnen tot alleen 

de pootafdruk van de 

dinosauriër overblijft.

De fossilisatie van 

een insect in amber

De fossilisatie van 

uitwerpselen

ribben

een 
opperarmbeen

een klein dijbeen

De snuit is afgeplat, zoals 

een bek. Vooraan heeft 

hij geen tanden en at dus 

vermoedelijk planten. 

Achteraan heeft hij veel 

kleine tandjes om zijn 

voedsel mee te vermalen.
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Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout bedenkt en ontwikkelt 
samenspeelboeken voor gezinnen. Meestal met 
een kind op, tussen of onder haar benen. Na de 
succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en 
ouders kwalitatief laat samenspelen, waagt ze zich 
ook aan speeltips voor baby’s, peuters en ouders.

Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting 
Beeldende Kunsten aan Sint-Lucas in Gent. 
Sindsdien werkt ze als freelance illustrator. Op 
(bijna) alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. 
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Nieuw kartonboek van Hey Baby!

» Ook leuk met grote broer of zus
» Een boek waarin kinderen mogen kiezen
» Met illustraties van Eva Mouton
» Al meer dan 65.000 verkochte boeken in de reeks

Dit is een boekje vol kriebels en knuffels.

Vol minimassages, vol streeltjes en snuffels. 

Jij mag kiezen, lieve schat.

Wat wil je het liefst: dit of dat?

In dit boekje is jouw kind aan zet! Op elke pagina 

kiest het waar het het meest zin in heeft. Een knuffel? 

Genadeloos gekriebeld worden? Of rustig even  

bij elkaar opladen...

Hey Baby – Dit of dat?
Laura Van Bouchout,  
met illustraties van Eva Mouton

KARTONBOEK

Hey baby:  
Goedemorgen / Slaap zacht

978 90 02 27579 1
€ 13,99

Hey Baby, kijk! 
978 90 02 27244 8

€ 13,99

Hey Baby  
ik ben blij dat jij er bent 

978 90 02 27447 3
€ 13,99

Hey baby  
van nul tot één jaar 
978 90 5908 838 2

€ 22,5

Hey baby  
van één tot twee jaar 

978 90 5908 994 5
€ 22,5

Hey baby  
van twee tot drie jaar

978 90 02 27472 5
€ 22,5
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Hey Baby Kijk cover.indd   Alle pagina'sHey Baby Kijk cover.indd   Alle pagina's 20/08/2020   10:4420/08/2020   10:44
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Vanaf 1 jaar
22 AUGUSTUS 2023

Kartonboek
20 blz.

18 x 18 cm 
  € 13,99
NUR 271

5AB, YXP, YXA, YBLM
ISBN 978 90 02 27832 7

ISBN 978-90-02-27832-7
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Expeditie natuur
978 90 02 27291 2

€ 16,99

Het hemelboek 
978 90 22 33783 7

€ 25,99

Het ruimteboek 
978 90 22 33720 2

€ 25,99

Het zeeboek
978 90 22 33645 8

€ 25,99

Het bosboek
978 90 22 33385 3

€ 25,99

Sporen & Vondsten
978 90 22 33899 5

€ 22,50
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Sarah Devos
Sarah Devos is auteur van de succesvolle familieboeken  
Het bosboek, Het zeeboek, Het ruimteboek, Het hemelboek, Sporen 
& Vondsten en Expeditie natuur. Met haar twee dochters trekt 
ze zo veel mogelijk naar buiten – ook al wordt dat voorstel 
aanvankelijk meestal op protest en gezeur onthaald. Daarom 
bedacht ze enkele slimme trucs, zoals de kinderen in kwestie 
omkopen met lekkers, stapliedjes en nu ook dit handige boek vol 
plezante zoektochten (die tegelijk ook leerrijk zijn, maar ssst... 
niet zeggen of ze willen niet mee).

4 5

» Met 40 zoektochten om mee(r) buiten te komen
» Meer wandelen, minder gezeur ;-)

ISBN 978-90-02-27775-7

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 7 5 7

Haal je speurneus boven Expeditie stad 
Sarah Devos

Na Expeditie natuur neemt Sarah Devos je mee op expeditie in de stad. Want ook daar 

valt verrassend veel moois te vinden.

Ik zoek, ik zoek... Iets geks! Iets grappigs! Iets groens! Misschien wel een spoor van 

een dier? Een bijzonder verkeersbord? Een spinnetje. Een fontein. Of toch liever een 

fossiel van 300 miljoen jaar oud? Bingo!

Dankzij dit zoektochtenboek bekijk je de stad met héél andere ogen, want geloof ons, 

er zit zo veel meer verstopt in de stad dan je denkt.  

•  Ga met z’n allen op Straatnamensafari, organiseer een Driehoekendag of ga op 

zoek naar piepkleine dingen tijdens Een héél klein tochtje. 

•  Trek met je gezin op Bochten & Hoeken-tocht, bereik expert level tijdens het 

Fotofestival of beleef een doldwaas en altijd verrassend avontuur 

met de Improvisatie Signalisatie. 

•  Luister stiekem mensen af in de Afluistertocht of ga op Huisnummerbingo.

•  Welke grave griet of gast gaat er op Grave Graffiti Tocht?

•  Wie durft de Verkeersbordenjungle te doorkruisen? 

•  En vooral: wie neemt zijn arendsogen mee om 

 op Kauwgomsafari te gaan?

DOEBOEK

3DE

DRUK

3DE

DRUK
5DE

DRUK

MEER VAN SARAH DEVOS
Vanaf 5 jaar

13 JUNI 2023
Spiraalband

88 blz.
21 x 29,7 cm     

€ 18,99
NUR 223

ISBN 978 90 02 27775 7  2DE

DRUK
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komt het uit...

diplodocus: 
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Scherpe, gepunte tanden van carnivoren:De tanden
Hun vorm verschaft informatie over de voedingsgewoontes van ee

Pootafdrukken

Pootafdrukken kunnen helpen om de soort te achterhalen of om te weten te komen 

tot welke groep een dinosauriër behoorde. We kunnen er ook uit afleiden of hij zich 

alleen of in een kudde verplaatste en hoe snel hij was.

Deze sporen behoren toe aan...

Door de afstand en de stand van de sporen te meten, kunnen wetenschappers bepalen:

of hij zich op twee poten verplaatste...
of stapte, want dan

is de afstand tussen de sporen korter.

Hoe worden 

fossielen 
gevormd?
Het gebeurt niet vaak 

dat een levend wezen 

fossiliseert! Bovendien 

moeten heel wat 

omstandigheden 

samenvallen opdat 

een fossiel wordt 

ontdekt.

Tanden van he

Regen en wind laten de rots 

waaronder het fossiel ligt, 

afbrokkelen. Het is bijna 

helemaal zichtbaar!

Regen en wind laten 
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verdwijnen tot alleen 
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De fossilisatie van 

een insect in amber
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een klein dijbeen

De snuit is afgeplat, zoals 

een bek. Vooraan heeft 

hij geen tanden en at dus 

vermoedelijk planten. 
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kleine tandjes om zijn 

voedsel mee te vermalen.
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Vanaf 6 jaar
18 JULI 2023

Hardcover
22 blz. 

25,7 x 33,8 cm     
€ 20 

NUR 228
YNG, YNTR, 5AG

ISBN 978 90 02 27821 1

9 789002 278211

ISBN 978-90-02-27821-1

Leer alles over dinosauriërs in dit coole pop-upboek

» Meer dan 50 bewegende elementen
» Uitleg over dinosauriërs op kindermaat

Wanneer zijn de dinosauriërs ontstaan? 

Verschillen ze sterk van andere dieren? 

Hadden ze veren? 

Waarom is de triceratops uitgestorven? 

Wie waren de ichtyosauriërs die de zeeën bevolkten en wat voor dieren 

waren de vliegende pterosauriërs?

Om al deze en vele andere vragen te kunnen beantwoorden, verkende 

Sandra Laboucarie met paleontoloog Yves Laurent de fascinerende wereld 

van de dinosauriërs. Dankzij de kleurrijke en nauwkeurige tekeningen van 

Benjamin Bécue komen deze tot de verbeelding sprekende wezens weer tot 

leven, helemaal zoals ze er volgens de meest recente wetenschappelijke 

ontdekkingen hebben uitgezien. 

Met dit prachtige pop-upboek ontdek je de wereld van de dinosauriërs, kom 

je te weten hoe ze zijn geëvolueerd tot de vogels die wij vandaag kennen en 

leer je alles over het boeiende werk van de paleontologen.

Het grote boek over dinosauriërs
Sandra Laboucarie,  
met illustraties van Benjamin Bécue

NON-FICTIE

 

Het grote boek  
over voertuigen

978 90 02 27780 1
€ 20

Het grote boek  
over water

978 90 02 27561 6
 € 20

Het grote boek  
over dieren

978 90 02 27284 4
 € 20

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 6 jaar
12 SEPTEMBER 2023

Hardcover 
32 blz.

23,5 x 27,6 cm 
€ 16,99

NUR 223
5AG, YPMP1, YBLL, YNNL
ISBN 978 90 02 27831 0

ISBN 978-90-02-27831-0
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Wetenschap in een humoristisch jasje

» Hartverwarmend verhaal over de overwinning van  
een ondeugende underdog die zijn liefde voor wormen niet  
in de weg laat staan door pestkoppen

» Met humoristische kleurenillustraties
» Met non-fictie informatie op elke pagina naast het verhaal
»  Kinderen leren over een belangrijke historische figuur,  

de voedselcyclus en deductief wetenschappelijk denken

Charles Darwin is alom bekend vanwege zijn boek On the Origin of Species,  

maar Darwin had nog een andere grote liefde, namelijk die voor wormen.  

Hij vermoedde dat wormen bijzonder waren, maar zijn wetenschappelijke 

vrienden lachten hem uit. In een zoektocht naar het speciale talent van de 

wormen deed hij tal van bizarre experimenten.

Dit hilarische boek vertelt het fascinerende verhaal over hoe Charles Darwin 

ontdekte dat de nederige regenworm de belangrijkste soort op onze planeet is.

We geven al enkele waanzinnige wormenweetjes prijs: 

•  De langste worm die ooit gevonden werd, was uitgestrekt 6,7 meter lang.  

Hij leefde in Zuid-Afrika. 

•  Tot vier maanden aan één stuk – zo lang kunnen wormen onder water overleven!  

Ze gebruiken geen longen om te ademen, maar ze nemen zuurstof op via hun 

huid. Ze moeten altijd vochtig gehouden worden, anders sterven ze. 

•  Op een hectare grond, of ongeveer anderhalf  

voetbalveld, kunnen meer dan een miljoen  

regenwormen leven. Dat zijn zeven miljoen  

wormen per persoon op deze planeet. 

Darwins fabuleuze wormenshitshow
Polly Owen,  
met illustraties van Gwen Millward  
(vertaling Sarah Devos)

NON-FICTIE

Polly Owen
Polly Owen is een auteur uit Hertfordshire, Engeland.  
Ze heeft een graad in wiskunde en statistiek en als 
wiskundelerares ontwikkelt ze vooral technieken om  
kinderen te interesseren voor wiskunde. Zij en haar dochter 
zijn trotse leden van de Earthworm Society en zijn beiden 
gepassioneerde biologische tuiniers.

Gwen Millward
Gwen Millward is een illustrator uit Wales. Oorspronkelijk wilde 
ze graag natuurarts worden, omdat ze ervan hield insecten 
te bestuderen en te tekenen. Na haar schooltijd trok ze naar 
Edinburgh om kunst te studeren, waar ze afstudeerde als 
illustrator en de Helen A. Rose Bequest voor kunst kreeg.
.
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Maar Darwin WISTWIST dat wormen geweldig waren! Kon hij toch maar ÉÉNÉÉN 
spectaculaire wormen-superkracht ontdekken... Dan zouden andere mensen 

deze wormen misschien net zo leuk vinden als hij. Dus voerde hij  
enkele experimenten uit.

Hij begon met het 
testen van hun ogen.

... hij probeerde hen te 
laten schrikken... 

De wormen gaven geen krimp.  
Darwin begreep dat ze geen ogen hadden.  

Hij had duidelijk een andere test nodig! 

Er is 
niet veel genoteerd of 

bewaard over de experimenten 
die Darwin uitvoerde met onze 

ogen. We weten wel dat hij ontzettend 
opgewonden was toen hij ontdekte dat we 
stekeblind waren. Daardoor vond hij ons  

nog specialer. Hoe konden we dan  
overleven? En welke talenten  

hadden we nog meer?

Hoeveel 

vingers 

zie je?

Oké...  
Wormen zien dus 

helemaal niets. Hun 
zicht is alvast GEEN 

superkracht. Maar hoe 
weten ze dan of het 

dag is of nacht?!
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Vanaf 7 jaar
8 augustus 2023 

Hardcover
36 blz.

21,5 x 24,5 cm 
€ 15,99

NUR 228
5AH, YNVP

ISBN 978 90 02 27868 6

Leer al spelend begrijpend lezen

» Kruising tussen Cluedo en Wie is het?
» Leer al spelend begrijpend lezen

Dit interactieve boek is een kruising tussen Cluedo en Wie is het?. 

Alle personages in dit boek zijn beurtelings dader of slachtoffer.

Kies een verhaal en ga op zoek naar aanwijzingen. Via het omslag kan je 

verdachten van je lijstje schrappen door een schuifje te sluiten.

Dit boek bevat 15 verhalen waarin iedereen de schuldige kan zijn. 

Enkel door aandachtig te lezen, vind je de juiste dader.

Wie heeft het gedaan?
Pascal Prévot, 
met illustraties van Vincent Caut

BEGRIJPEND LEZEN

Speurhond Holmes en  
de verdwenen diamant

978 90 02 27714 6 
€ 15,99

MEER SPEURBOEKEN

9 789002 278686
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Op drift
978 90 5908 847 4

€ 16,99

De jongen van  
de glasfabriek

978 90 5908 969 3
€ 16,99

Het been van opa
978 90 02 27231 8 

€ 16,99

MEER VAN REINHILDE VAN DRIEL

Vanaf 9 jaar
19 SEPTEMBER 2023

Hardcover
128 p.

14 x 21,5 cm
€ 16,99

NUR 283
5AK, YXDF, YNF

ISBN 978 90 02 27799 3

ISBN 978-90-02-27799-3

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 9 9 3

Een verhaal vol vriendschap

» Fantasierijk verhaal vol vriendschap
» Thema: eenoudergezin en echtscheiding
» Coming of age-verhaal

Pia durft niet te kijken of te bewegen. Ze weet dat het stokstaartje er is.  

Ze hoort zijn snelle hijgen. Het wezentje wipt dichterbij en drukt zich tegen 

haar arm aan. Het stokstaartje trilt en legt nu voorzichtig zijn kleine kop  

op haar schouder.

Pia woont met haar papa in Kreppezele vlak bij het Puttersbos. Op een dag 

duikt daar een stokstaartje op. Stokje wordt Pia’s beste vriendin. Ze komt 

te weten dat papa en oma als kind ook een stokstaartje als vriend hadden. 

Misschien heeft het wel iets te maken met het eeuwenoude Puttersbos...

Stokje ontdekt de school en de stad waar Pia’s mama woont maar keert 

telkens terug naar het bos waar Pia op haar wacht.

Stokje
Reinhilde Van Driel   

LEESBOEK

Reinhilde Van Driel
Reinhilde Van Driel is schrijfster en actrice. Ze houdt van verhalen 
vertellen, zowel met een boek als op de planken. Haar literaire debuut 
Op drift (2017) en De jongen van de glasfabriek (2019) kregen een  
tweede leven in het theater.

2DE

DRUK
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Vanaf 9 jaar
27 JUNI 2023

Hardcover
144 blz.

15 x 21 cm 
€ 15,99

NUR 283
5AK, YFC

ISBN 978 90 02 27795 5

ISBN 978-90-02-27795-5

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 9 5 5

De terugkeer van De Club van Zeven

» Succesvolle Britse kinderboekenreeks
» Terug van nooit echt weggeweest

Na de iconische reeks De Vijf steken we nu De Club van Zeven in een 

nieuw jasje.

De Club van Zeven is een geheime club van zeven kinderen die 

samenkomen om mysteries te ontrafelen, goede daden te verrichten 

of gewoon om lol te trappen! 

In dit eerste deel hoort een van de kinderen op een avond in de 

sneeuw een angstaanjagend gegil bij een leegstaand huis vandaan 

komen. Hij schakelt de Club in en samen gaan ze, vermomd als 

sneeuwpoppen, op onderzoek uit. Wat is er aan de hand in dat 

spookachtige huis? Heeft de slechthorende, griezelige huismeester 

er soms iets mee te maken?

De club van Zeven - 
De geheime Club van Zeven
Enid Blyton, met illustraties van Tony Ross

NIEUWE REEKS
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Vanaf 9 jaar
27 JUNI 2023

Hardcover
144 blz.

15 x 21 cm 
€ 15,99

NUR 283
5AK, YFC

ISBN 978 90 02 27796 2

ISBN 978-90-02-27796-2

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 9 6 2

De terugkeer van De Club van Zeven

» Succesvolle Britse kinderboekenreeks
» Terug van nooit echt weggeweest

In het tweede boek komt de club van vier jongens en  

drie meisjes in actie als ze horen dat er een kostbaar 

parelsnoer is gestolen.

De club van Zeven - 
De club van Zeven jaagt op parels
Enid Blyton, met illustraties van Tony Ross

Enid Blyton
Enid Blyton is een Brits schrijfster. Ze is vooral bekend van  
de kinderboekenreeks De Vijf. Hoewel ze in 1968 overleed,  
zijn haar verhalen nog steeds populair.

Tony Ross
Anthony ‘Tony’ Lee Ross is een Brits illustrator en schrijver van 
kinderboeken. Hij illustreerde onder meer werk van David Walliams, 
bekend van de tv-reeks Little Britain. Hij illustreerde ook een  
heruitgave van De tovervinger van Roald Dahl.

NIEUWE REEKS
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Vanaf 14 jaar
26 SEPTEMBER 2023

Paperback
ca. 176 blz.

14 x 21,5 cm 
€ 15,99

NUR 284
5AQ, 1FCA, YXHB, JBFG

ISBN 978 90 02 27226 4

ISBN 978-90-02-27226-4

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 2 6 4

Onuitgegeven manuscript

» Gebaseerd op een waargebeurd verhaal
» Over een door de taliban verwoeste vriendschap
» Postuum uitgegeven

Bij het lezen van de titel Chicago denk je misschien aan de grootste stad in de 

Amerikaanse staat Illinois met heel wat wolkenkrabbers. Of aan de gelijknamige 

musical waarin twee showgirls in de gevangenis belanden omdat ze een moord 

op hun geweten hebben. In dit boek iets minder show, maar wel twee girls 

(Rowan en Zohal) waarvan de vriendschapsband wordt verbroken door een 

talibanterrorist. Zohal blijft in Afghanistan, maar de familie van Rowan vlucht 

naar Antwerpen en gaat in het Chicagoblok wonen. Om de asielaanvraag te 

versnellen verklaren ze dat hun vader dood is. In werkelijkheid drijft hij op een 

louche manier handel en houdt hij zijn familie daarbij goed in de gaten. 

Chicago
Dirk Bracke

LEESBOEK

24 25

TO
PP

ER

Dirk Bracke
Jeugdauteur Dirk Bracke overleed op 
15 juni 2021. We denken met groot respect 
en dankbaarheid terug aan de fijne en warme 
samenwerking van de afgelopen 28 jaar. 
Dirk Bracke is niet meer onder ons, maar zijn 
boeken en warme herinneringen aan hem zullen 
we blijven koesteren.

Voor wie de musical  
Chicago niet kent: 
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12 13 14 15 ...

Na die ene vreselijke nacht keert 
Mavela met opgeheven hoofd 
terug naar de bendeleden van 
The Black Bronx. Of lijkt dat 
alleen maar zo? Meisjes gaan nu 
eenmaal niet om met jongens die 
tot een andere bende behoren. 
Verboden liefdes worden keihard 
afgestraft, dat heeft Mavela nu 
heel goed begrepen… The Black 
Bronx is en blijft haar ‘thuis’. 
Maar het gaat van kwaad naar 
erger. Een bendeoorlog met de 
rivaliserende The Black Panters 
lijkt onafwendbaar.

9 789002 274244 >

Sinds ze met The Black Bronx 
optrekt, heeft Mavela een veel 
opwindender leven. Gedaan met 
school en braaf studeren. Ze staat 
er niet echt bij stil dat haar nieuwe 
vrienden een slechte reputatie 
hebben. Voor ze het goed en wel 
beseft, terroriseert Mavela samen 
met hen de stad.

Dan ontmoet Mavela Marwan. 
Hij overdondert haar. Kan ze echt 
zo verliefd worden? Op iemand 
van een andere bende? Ze weet 
wat haar te wachten staat als de 
leden van The Black Bronx dat 
ontdekken...

12 13 14 15 ...

9 789002 274237 >

Marie is 17. Twee jaar geleden is 
er iets verschrikkelijks gebeurd 
waardoor haar zelfvertrouwen 
zoek is. Door zich uitdagend te 
kleden trekt knappe Marie de 
aandacht van heel wat jongens, 
waardoor ze haar problemen 
even kan vergeten. Toch kan die 
aandacht haar maar tijdelijk 
helpen. Tot in de Facebook-chat 
Anton opduikt, een jongen die stap 
voor stap haar vertrouwen wint. 
Maar is hij wel echt te vertrouwen?

12 13 14 15 ...

9 789002 274282 >

12 13 14 15 ...

Ben leidt een vrij onbezorgd 
tienerleven. Hij lummelt 
na school wat rond met 
vrienden, rookt weleens een 
jointje en wordt verliefd. Tot 
hij op zijn zestiende van de 
dokter te horen krijgt dat hij 
seropositief is. Zijn wereld 
wankelt. Hij wil een einde 
maken aan zijn passionele 
relatie met de veertienjarige 
Diana. Angstvallig houdt hij 
zijn geheim verborgen voor 
zijn omgeving. Zij die het 
toch vernemen, reageren 
verbijsterd. Met de moed der 
wanhoop klampt Ben zich aan 
het leven vast...

9 789002 274275 >

De veertienjarige Bo belandt 
in de gesloten instelling van 
Beernem. Een echte gevangenis, 
als je het haar vraagt. Ze lijkt er 
met haar dure merkkleding en 
juwelen niet echt op haar plaats. 
Vernederd geeft ze haar kleren en 
persoonlijke spulletjes af. De eerste 
dagen zijn een echte hel: ze wordt 
afgezonderd van de rest van de 
wereld en vooral van Tony…

9 789002 274268 >

12 13 14 15 ... 12 13 14 15 ...

Na de scheiding van haar ouders 
brengt Friedl de weekends 
door bij haar vader. Het begint 
met cadeautjes en uitstapjes. 
Daarna zijn er de knuffels en 
strelingen... Friedl voelt aan dat 
er iets mis is. Als tiener draagt 
Friedl het misbruik nog altijd 
als een geheim met zich mee. 
Zeker Stef, haar vriend, mag 
het niet te weten komen. Maar 
telkens als hij haar aanraakt, 
voelt ze weer de handen van 
haar vader. 

9 789002 274251 >

Back  

978 90 02 27424 4  

Florica  

978 90 5908 835 1 

Black  

978 90 02 27423 7 

Watervrees  

978 90 5908 998 3
Has#tag  

978 90 02 27428 2 

Catwalk  

978 90 5908 394 3

Het uur nul  

978 90 02 27427 5  

Vuurmeisje  

978 90 5908 915 0   
Straks doet het 
geen pijn meer 

978 90 02 27425 1  

Het engelenhuis  

978 90 02 27426 8  

Een vlieg op de muur   

978 90 5908 892 4  

www.standaarduitgeverij.be/ 
auteur/dirk-bracke

Bekijk 
alle titels op

VANAF 1 AUGUSTUS 2023

https://www.standaarduitgeverij.be/auteur/dirk-bracke/
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Galgenmeid   
978 90 5908 867 2

€ 15,99

Arsène Lupin 
9789002274688

€ 25

Jonkvrouw   
978 90 5908 878 8 

€ 15,99

Het boek van Fatima
978 90 02 27435 0

€ 16,99
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