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INLEIDING
Lieve boekenliefhebbers,
De voorbije maanden hebben bijna uitsluitend in het teken gestaan van het coronavirus. We zagen ons geliefde boekenlandschap bloeden door de crisis: omzetten daalden, producties werden uitgesteld en de Boekenbeurs, het grootste boekenfeest van
het land, werd afgeschaft.
Maar anderzijds hebben we ook nog nooit zoveel liefde gezien. Liefde voor het
boek. Onze sector vocht keihard: boekhandelaars leverden met de fiets boeken aan
huis, auteurs gaven interviews vanuit hun kot, illustratoren maakten massaal kleurplaten als remedie tegen verveling… Vormgevers, redacteurs, uitgevers: allen bleven
ze mooie boeken maken. En lezers bleven lezen.
In deze moeilijke en chaotische periode, die gekenmerkt wordt door zoveel onzekerheden, heeft de liefde voor het boek niet gewankeld. In deze moeilijke en chaotische
periode werden wij bij Baeckens nog maar eens herinnerd aan het belang van boeken,
en vooral aan het belang van het plezier dat die boeken brengen. Meer dan ooit zijn
wij zeker van onze missie in dit landschap.
Bij Baeckens staat plezier centraal. We maken boeken, audio-visuele producten en
spelletjes voor alle leeftijden. We willen toegankelijke verhalen delen en mensen
dichter bij elkaar brengen. Mensen verrassen en blij maken met producten die iets
te vertellen hebben, dat is ons doel. Door in te zetten op speelse producten met een
gezonde dosis humor, willen we kinderen, jongeren en volwassenen het maximum aan
lees-, leer- en speelplezier schenken.
Zo helpt Baeckens mensen spelend door het leven te gaan, ook in tijden van crisis.
Wij blijven vechten. We hopen jullie ook.
Het Baeckens-team

2
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MOL HELPT MUIS

MOL VIERT KERST

Marieke van Hooff
met illustraties van Henk van der Gugten

Marieke van Hooff
met illustraties van Henk van der Gugten

Mol vindt zijn huis nogal groot en gaat op zoek naar
een huisgenoot. Maar tijdens die zoektocht heeft zijn
beste vriend Muis hulp nodig...

Mol heeft al zijn vrienden uitgenodigd voor het
kerstfeest. Maar dan gaat er van alles mis. Kan Mol
het kerstfeest nog redden?

In deze splinternieuwe schattige reeks kom je alles
te weten over Mol en zijn vriendengroep. Marieke
van Hooff en Henk van der Gugten slaan de handen
opnieuw in elkaar en creëren een prachtig universum
vol kleurrijke personages met een heel hoge aaibaarheidsfactor.

vriendschap, liefde, gedicht, rijmen

€ 9,99
150 x 150 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 896 0
vanaf 2 jaar
NUR 273
YBL Peuters en kleuters:
ontwikkeling en leerconcepten
YBC Prentenboeken
verschijnt 1 oktober 2020

9 789059 248960

TWEE NIEUWE DELEN IN VOORJAAR 2021:

Superschattige, nieuwe reeks
Ideaal cadeautje!
Gratis kleurplaten en activiteitenbundel
te downloaden!
Poster ‘Mol is bang’ gratis te verkrijgen!

Marieke van Hooff is prettig gestoord
en dat merk je ook aan haar boeken.
Naast schrijven houdt ze zich bezig met
toneelstukken maken en spelen (in Engeland en in België), stemmen inspreken
voor tekenfilms in het Vlaams en in het
Engels, scenario’s en liedjes. Ze maakte
samen met Henk van der Gugten voor
Baeckens de fantastische luisterboeken
De familie Slotje en Prinses Eleonora.
Henk van der Gugten tekent al zolang
hij zich kan herinneren. Sinds hij zijn eerste schetsboek op de kleuterschool volkladde – tot groot ongenoegen van zijn
juf – is hij nooit meer gestopt. Henk geeft
muziek- en tekenles en woont in Nederland. Hij maakte heerlijke illustraties voor
De familie Slotje en Prinses Eleonora, en
slaat nu opnieuw de handen in elkaar met
Marieke van Hooff.

Kerstmis, samenzijn, vriendschap, liefde, gedicht, rijmen

€ 9,99
150 x 150 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 897 7
vanaf 2 jaar
NUR 273
YBL Peuters en kleuters:
ontwikkeling en leerconcepten
YBC Prentenboeken
verschijnt 1 oktober 2020

9 789059 248977
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BESTEL DE EERSTE TWEE VERHAALTJES VAN MOL
IN EEN LEUKE TAFELDISPLAY!
Maar in de winkel was het druk.
Al schoof Mol keurig aan,
Toch was er nog een klant
Die te dicht bij hem kwam te staan.

Mol moest naar de winkel toe.
Hij durfde niet zo goed.
Hij nam zijn bril, zijn mondkapje,
Zijn handschoenen, zijn hoed.

‘Kijk uit!’ riep Mol, want hij was bang.
‘Zo doe je het niet goed.
Je moet meer afstand houden.
Hier, dit is hoe het moet.

Op anderhalve meter.
Zo blijf je gezond.
Niet enkel voor en achter,
nee,
Je moet helemaal rond.’

Toen hoestte er een
nieuwe klant.
Mol ging haast door
het lint.
‘Wie hoest, moet gewo
De klant zei snel: ‘Dat
on
thuisblijven.
weet ik wel.’
Dat weet het kleinste
‘Maar het gáát niet om
kind!’
jou.
Zo maak je iemand ánde
rs ziek.
Begrijp je dat, mevrouw?
’



  

en uit.
Mol ademde snel in
n.
Hij wilde rustig blijve
paniek
Maar hij raakte zo in
.
lijven
dikke
Van al die
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winkel uit.
Hij rende snel de
zijn handen.
Hij schrobde lang
rustiger.
wat
hij
Toen werd
branden.
Hij voelde tranen

€ 79,92
Bevat 8 boekjes
(4 x Mol helpt Muis,
4 x Mol viert Kerst)
300 x 150 x 35 mm
ISBN 978 90 5924 920 2
vanaf 2 jaar
NUR 273
verschijnt 1 oktober 2020

9 789059 249202

De familie Slotje
ISBN 978 90 5924 730 7
€ 24,99

Prinses Eleonora
ISBN 978 90 5924 762 8
€ 24,99

Marieke mocht er zelfs over
vertellen bij Radio 2.

beste vriend.
Mol belde naar zijn
.’
Die zei: ‘Ik kom eraan
e Mol verschrikt.
‘Dat mag niet!’ huild
n.’
staa
n
buite
‘Maar ik blijf

Mol vertelde door het
raam:
‘Ik vind het heel heel
eng.
We gaan er allemaal aan
Die avond speelde
dood.’
Mol een spel
Maar Muis keek toen
Via de telefoon.
best streng.
En dat voelde ond
anks zijn angst
‘We gaan niet doo
d. Dit gaat voorbij. Toch bijna weer gewoon
.
Ook ik ben soms
wat bang.
Probeer gewoon
iets leuks te doe
n,
Dan duurt het min
der lang.’

Ga voor meer informatie naar www.baeckensbooks.com

VAN DEZELFDE AUTEUR EN ILLUSTRATOR

DE POSTER 'MOL IS BANG'
HELPT KINDEREN MET
HUN ANGSTEN OVER CORONA.

Gratis kleurplaat
te verkrijgen via
www.baeckensbooks.com!

Gratis verkrijgbaar
Mail naar marketing@baeckensbooks.be
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eenhoorns, ontdekking, zoek-en-vind, voelelementen

VOLG DE EENHOORN

VOLG DE TRACTOR

Georgie Taylor
met illustraties van Sam Meredith

Georgie Taylor
met illustraties van Sam Meredith

Nieuwsgierige vingertjes zullen keer op keer het pad
van de eenhoorn volgen op zijn reis doorheen het magische sprookjesland. Ontdek reliëfelementen om aan
te voelen, gaatjes om door te piepen en los de zoeken-vind vragen op. Een lollig boekje om telkens naar
terug te keren!

Nieuwsgierige vingertjes zullen keer op keer het pad
van de tractor volgen op zijn reis doorheen de velden
van de boerderij. Ontdek reliëfelementen om aan te
voelen, gaatjes om door te piepen en los de zoek-envind vragen op. Een lollig boekje om telkens naar terug
te keren!

Met die-cuts en reliëf

Met die-cuts en reliëf

Stimuleert de fijne motoriek

Stimuleert de fijne motoriek

Magisch thema

Traditioneel, geliefd thema

boerderij, voertuigen, ontdekking, zoek-en-vind, voelelementen

Kerstmis, samenzijn, vriendschap, liefde, gedicht, rijmen

€ 10
146 x 210 mm
10 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 813 7
vanaf 1 jaar
NUR 271
YNXB4 Kinderen / tieners:
algemeen: feeën, elfen, enz.
YBGH Zoekboeken
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248137

€ 10
146 x 210 mm
10 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 814 4
vanaf 1 jaar
NUR 271
YNXB4 Kinderen / tieners:
algemeen: landelijk en boerenleven
YBGH Zoekboeken
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248144
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BACKLIST

Kijkboek voor baby’s:
Dieren
ISBN 978 90 5924 628 7
€ 12,99

Kijk je mee:
Naar de boerderij
ISBN 978 94 9261 651 7
€ 9,99

Kijkboek voor baby’s:
Kriebeldieren
ISBN 978 90 5924 644 7
€ 12,99

Kijk je mee:
Naar de stad
ISBN 978 94 9261 650 0
€ 9,99

Kleed je aan
ISBN 978 94 9261 691 3
€ 12,99

Smakelijk eten
ISBN 978 94 9261 692 0
€ 12,99

Draai en ontdek:
Kleuren speuren
ISBN 978 94 9261 637 1
€ 9,99

Draai en ontdek:
Getallen speuren
ISBN 978 94 9261 638 8
€ 9,99

Mijn grote taterflaterboek
ISBN 978 94 9261 652 4
€ 16,50

Op pad met Vinnie Vis
ISBN 978 94 9261 667 8
€ 9,99

Kijk en voel:
De boerderij
ISBN 978 90 5924 290 6
€ 12,50

Kijk en voel:
Dieren in het wild
IISBN 978 94 9261 617 3
€ 12,50

Kijk en voel:
Dieren in het bos
ISBN 978 94 9261 618 0
€ 12,50

Kijk en voel:
Dieren in de sneeuw
ISBN 978 94 9261 613 5
€ 12,50

De Baby Encyclopedie
ISBN 978 94 9261 655 5
€ 14,99

Mijn eerste grote kleurboek
met dinosaurussen
ISBN 978 90 5924 784 0
€ 9,99

Mijn eerste grote kleurboek
met eenhoorns
ISBN 978 90 5924 785 7
€ 9,99

Mijn eerste badkoffer
ISBN 978 94 9261 670 8
€ 24,99

Mijn eerste brandweerbox
ISBN 978 94 9261 670 8
€ 29,99

Mijn verhaaltjesbox –
Kleine helden van het bos
ISBN 978 94 9261 670 8
€ 24,99

Musti
De nieuwe vriendjes
EAN 540 70 0650 109 1
PPD € 6,77
CAP € 7,99

Musti
Op avontuur
EAN 540 70 0650 110 7
PPD € 6,77
CAP € 7,99

Musti
Feest!
EAN 540 70 0650 108 4
PPD € 6,77
CAP € 7,99

Musti
Zomerpret
EAN 540 70 0650 111 4
PPD € 6,77
CAP € 7,99

3+
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GEWOON OMDAT HET ZO IS
Mac Barnett

met illustraties van Isabelle

Arsenault

Waarom is de zee blauw? Waarom worden de blaadjes van de bomen bruin? Waarom zijn er geen dino’s
meer? Het mag dan wel bedtijd zijn, er zijn nog zo veel
vragen die eerst beantwoord moeten worden voor je
écht kunt gaan slapen. De vader in dit boek geeft wel
heel erg creatieve antwoorden op de vragen die zijn
dochtertje hem voor het slapengaan stelt.
Kinderen kunnen eindeloos doorgaan met het stellen
van vragen. Want elk antwoord roept weer een nieuwe
vraag op. Dit prachtige prentenboek geeft antwoorden voor de dromers die meer willen horen dan:
‘Gewoon… omdat het zo is.’

‘Barnett offers a comic look at that famous childhood
bedtime-delaying tactic, the difficult question…’
– Publishers Weekly

‘The exacting, exquisite phrasing electrifies readers, and full-bleed illustrations pull them into
an extraordinary alternate universe... Matte paper, flat colors, conventional typesetting, and a
mid-20th-century look to the light-skinned people conjure a retro feel, allowing the unexpected,
original answers to stand out even more. Charming, playful, and extraordinary imaginings will
galvanize young minds to find inspired answers to their own questions.’
– Kirkus Reviews
‘Arsenault’s strikingly detailed artwork depicts the bedroom scenes in grays,
blacks, and soft whites... A charming celebration of bedtime rituals and
parent-child affection, this book also underscores the importance of
fostering imagination and wonderment while nurturing young minds.’
– School Library Journal

Prachtig prentenboek dat bladzij
na bladzij verwondert
Mooi voorleesboek voor het slapengaan
Bekroond met de NYT Book Review
Best Illustrated Children’s Book Award
Acties op sociale media

€ 14,99
248 x 300 mm
40 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 895 3
vanaf 4 jaar
NUR 273
YBCS1 Prentenboeken: verhalenboeken:
bedtijdverhalen en -dromen
YBCS2 Prentenboeken: verhalenboeken:
verbeelding en spel
verschijnt 25 oktober 2020

Mac Barnett (VS) schrijft kinderboeken en dat kan hij
heel erg goed. Zijn boeken werden vertaald in meer dan
30 talen en hij ontving verschillende literaire prijzen. Dit
is wat Dave Eggers over hem schrijft: ‘Mac Barnett is a
great young writer of books for young people. If you
haven’t read his work, run somewhere and do that. Books
for young people have a rich and I daresay limitless
future—knock anyone who says otherwise into a ditch—
and Mac has a central place within that limitless future.’

Isabelle Arsenault (Canada) ontving voor haar
illustratiewerk al heel wat internationale prijzen, waaronder de Bologna Ragazzi Award. Ze
won ook al drie keer de prestigieuze Governor
General’s Award for Children’s Literature, én drie
van haar prentenboeken werden verkozen tot
New York Times Best Illustrated Book of the Year.
Arsenaults beeldtaal straalt een grote zachtheid
uit en heeft een enorme poëtische kracht.

bedtijd, nieuwsgierigheid, verbeelding, voorlezen

9 789059 248953
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KIES EEN KERSTBOOM
Patricia Toht

met illustraties van Jarvis
vertaald door

Inge Bergh

kies een kerstboom uit de hoop
oh, wat staan er veel te koop!
slank en recht of scheef en krom
nee, daar geef ik echt niet om
echt belangrijk is dat niet
het is de geur waar ik van geniet!

Dit sfeervolle kerstboek is een ode aan het kerstfeest.
Elk jaar opnieuw is het optuigen van de kerstboom
een activiteit die gekoesterd wordt door jong en oud.
Eigenlijk begint het gezelligste feest der feesten al bij
het kiezen van de boom…
Ondanks de sneeuw op het omslag straalt elke bladzijde van dit boek een heerlijke warmte uit. Laat je meevoeren door de tekst op rijm, laat je betoveren door
de lieflijke illustraties. En slaak een zucht van bewondering bij het zien van de pop-up kerstboom op het
einde!

kerst, feest, voorlezen

€ 14,99
185 x 216 mm
40 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 893 9
vanaf 4 jaar
NUR 227
YBC Prentenboeken
5HPD Kerstmis
verschijnt 5 november 2020

9 789059 248939

Patricia Toht is dichteres en schrijver van prentenboeken. Ooit had
ze haar eigen kinderboekenwinkel. Tot ze op een dag besefte dat
haar liefde voor het kinderboek nog beter tot zijn recht kwam als ze
ook zelf boeken ging schrijven!

Prachtig cadeauboek
Tekst op rijm
Pop-up kerstboom met glitter

Jarvis zit vol goeie ideeën en illustreerde al heel wat prentenboeken. Daar kreeg hij ook al heel wat prijzen voor. Hij woont en
werkt in Manchester met zijn vrouw (die hem al die goeie ideeën
bezorgt), zijn kat (die al die goeie ideeën tot snippers verscheurt) en
zijn hond (die de kat daarbij een pootje helpt).
Inge Bergh is dol op kerstmis en houdt van rijmen en dichten.
Ze toverde met haar gevoel voor humor al vaak een lach op vele
gezichten.
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Met voorleesvideo en online knutselactiviteiten!
kabouters, herfst, seizoenen, liedjes, verlegen zijn, onzeker zijn, bang zijn, voorlezen, zoekboek

OP EEN GROTE PADDENSTOEL
Inge Bergh

met illustraties van Kristina

Inge Bergh houdt van spelen met taal, heeft een warm hart en
veel gevoel voor humor. Kristina Ruell steekt hart en ziel en heel
veel humor in haar illustraties. De warmte en de humor in de verhalen van Inge Bergh zijn een heerlijke match met de begeesterde
illustraties van Kristina. Een bondgenootschap om van te smullen!

Ruell

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat
kabouter Pinnemuts heen en weer te wippen… Wie
kent het liedje niet? We zijn er allemaal mee opgegroeid, en we blijven het doorgeven aan onze kinderen. Maar wie wàs kabouter Pinnemuts? En wat is het
verhaal achter het lied? Hoe kwam het dan, dat die
kabouter zo wild op zijn paddenstoel tekeerging dat
hij met zijn beentjes – hopsa – door de lucht vloog?
Dat gaan we niet verklappen, want dat lees je in dit
boek. We kunnen je wel vertellen dat het iets te maken heeft met verlegen zijn en niet goed durven, maar
toch je angst overwinnen.

Eerste boek in nieuwe reeks
Leuke zoekelementen op elke pagina
Activiteitenbundel voor thuis en in de klas

€ 14,99
215 x 250 mm
48 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 783 3
vanaf 4 jaar
NUR 273
YBL Peuters en kleuters:
ontwikkeling en leerconcepten
YBC Prentenboeken
verschijnt 21 september 2020

9 789059 247833

VOLGENDE TITEL IN DE REEKS:
BOER, WAT ZEG JE VAN MIJN KIPPEN?
VOORJAAR 2021

Op een grote paddenstoel is het eerste boek in een nieuwe reeks waarvoor Inge Bergh
en Kristina Ruell de handen in elkaar sloegen. Inge schreef de verhaaltjes uit met tonnen
plezier, en Kristina maakte er aanstekelijke prenten bij. Het plezier spat van de pagina’s.
Elk boek in de reeks ontsluiert het verhaal achter een kinderliedje. De reeks haakt aan
bij thema’s die elk jaar opnieuw aan bod komen in de kleuterklas. Daarom heeft elk boek
achteraan een uitgebreide activiteitenbundel met projecten rond die thema’s. Ideaal
voor gebruik in de kleuterklas, maar ook leuk voor thuis.
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letters leren, leren lezen, voorlezen, beginnende geletterdheid

AAP LEEST EEN LETTER
Sluit aan bij school, ideaal voor
derde kleuterklas en eerste leerjaar

Isabelle Gielen
met illustraties van Jan Van Lierde

De illustratie verbeeldt het verhaal dat bij de klank hoort,
maar verwijst ook naar andere woorden met diezelfde klank
en vertelt zo nog een extra verhaal. Je kijkt je ogen uit!

Speelse tekst en rijke illustraties
Tips, leesspelletjes en doe-blaadjes
online beschikbaar

Dit is geen gewoon boek met het alfabet.
Dus zeg niet aa, bee, see, dee, ee tot zet.
Doe s zoals een slang die sist
en m zoals bij een taart die heel lekker is.
Soms horen letters bij elkaar.
Dan krijg je klanken als eu, oe, ui, ch en ng, echt waar.
Lees in dit boek over elke letter een verhaal
en ontdek zo alle letters en klanken van onze taal.
Als specialist in beginnende geletterdheid weet Isabelle Gielen
als geen ander op welke manier je een kind het leren van letters
het best kunt aanreiken. Het alfabet is daarbij niet het meest logische werkinstrument. Want de a van appel is niet dezelfde a als
de aa die je hoort in avond, en de e van emmer is niet dezelfde e
als de ee die je hoort in egel.
Daarom groeide het idee een letterboek te maken waarbij niet
wordt uitgegaan van het alfabet, maar van de manier waarop
kinderen leren lezen. De keuze van de klanken die aan bod komen is weloverwogen, net als de volgorde waarin ze aan bod
komen. Dit boek begint daarom niet met de a, maar met de k en
de i. Want het eerste woordje dat veel kinderen leren op school,
is ‘ik’. Dit boek sluit dus mooi aan bij de leesmethodes die op
school gebruikt worden.

De letter of klank
die centraal staat,
wordt telkens in
het vet gezet.

In aap leest een letter krijgt elke klank zijn eigen verhaaltje. En
tussen die verhaaltjes door komen sommige verhaallijnen af en
toe samen. Opeens zie je de kameleon met de bonte sokken van
de k weer opduiken bij de s, waar hij een stevig gesprek voert
met de slang die de sieraden van de koning wil stelen.
Isabelle Gielen is schrijfster, logopediste en mama van drie zonen. Toen haar oudste zoon
leerde lezen, merkte ze dat zelf lezen echt ‘werken’ was en dat haar zoontje voorleesboeken veel leuker vond dan de boekjes die hij zelf al kon lezen. Toen groeide het idee een
samenleesboek voor beginnende lezers te schrijven. Leesplezier voor beginnende lezers,
dat is Isabelles passie. Hierover geeft ze ook vormingen aan ouders en leerkrachten.

In elke prent kun je op zoek gaan naar de klank die centraal staat.
Zo wordt letters leren ook leren kijken, ontdekken en genieten
van de grapjes in het verhaal en de illustratie.

opnieuw beschikbaar
voorjaar 2021
ik

9 789059 246058

ik lees samen met jou

www.bakermat.com

noor

m o
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ISBN 978 90 5924 605 8

4+

n

l

in de put
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

e

lees de letters en de woorden
op de linkerpagina

t

net

hoe heet de kat?

noor houdt niet van vuil.
noor houdt van net.
ze likt haar poot, zo wast ze zich.
daarna ligt noor in de zon,
lekker warm en lekker lui.

8

44++

9 789059 246065

ik lees samen met jou

www.bakermat.com

mol in de put
ISBN 978 90 5924 605 8
€ 6,95

4+

a

s

a m

is woest
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

oo

r

kas

s

9

ISBN 978 90 5924 606 5

lees het hele verhaal
op de rechterpagina

lees de letters en de woorden
op de linkerpagina

ik lees

k

s

roos

wat wil roos?

kas speelt met zijn vlieger.
de vlieger danst in de wind.
oo, dat is mooi, zucht roos.
wil je ook een keer? vraagt kas.
ja, heel graag, zegt roos.

8

k

9

44++

ISBN 978 90 5924 393 4

ik lees samen met jou

9 789059 243934

www.bakermat.com

sam is woest
ISBN 978 90 5924 606 5
€ 6,95

4+

ik

Leest je kind graag zelf?
Lezen jullie graag samen?
Met dit boek kan het allebei!
Lees op de linkerpagina de woorden met behulp van de tekeningen.
In het verhaal op de rechterpagina worden dezelfde woorden
(in kleur) gebruikt. Laat je kind die woorden luidop lezen
en vul zelf het verhaal aan.
Wakker de leeskriebel in jouw kind aan met deze boekjes!

lees het hele verhaal
op de rechterpagina

a

is boos

jou

4+

ISBN 978 90 5924 646 1

9 789059 246461

ik lees samen met jou

www.bakermat.com

kas is boos
ISBN 978 90 5924 393 4
€ 6,95

4+

ik

Leest je kind graag zelf?
Lezen jullie graag samen?
Met dit boek kan het allebei!
Lees op de linkerpagina de woorden met behulp van de tekeningen.
In het verhaal op de rechterpagina worden dezelfde woorden
(in kleur) gebruikt. Laat je kind die woorden luidop lezen
en vul zelf het verhaal aan.
Wakker de leeskriebel in jouw kind aan met deze boekjes!

lees de letters en de woorden
op de linkerpagina

lees het hele verhaal
op de rechterpagina

ik lees

aa

p

b

aap

m ui s

s

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

lees samen met

k

boek

wat wil aap leren?

aap kijkt met grote ogen naar uil
uil.
kun jij dit boek echt lezen?
dat wil ik ook kunnen!
uil.
dan moet je goed oefenen, zegt uil
wil jij mij leren lezen? vraagt aap.
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zoekt een huis

44++

ISBN 978 90 5924 645 4

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

oe

9 789059 246454

ik lees samen met jou

www.bakermat.com

muis zoekt een huis
ISBN 978 90 5924 646 1
€ 6,95

lees samen met

jou

aap leest een boek

14

r

jou

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

wat eet mol?

mol maakt nog een hoop.
mmm, een worm, die eet hij op.
dan graaft mol weer verder,
de gang moet nog langer.
hee, wat is dat? daar is licht.

oo

lees samen met

muis zoekt een huis

Voor ouders en leerkrachten wordt extra ondersteuning
voorzien in een uitgebreide lesbrief, die gratis op onze
website gedownload kan worden.

eet

lees het hele verhaal
op de rechterpagina

ik lees

n

ik

Leest je kind graag zelf?
Lezen jullie graag samen?
Met dit boek kan het allebei!
Lees op de linkerpagina de woorden met behulp van de tekeningen.
In het verhaal op de rechterpagina worden dezelfde woorden
(in kleur) gebruikt. Laat je kind die woorden luidop lezen
en vul zelf het verhaal aan.
Wakker de leeskriebel in jouw kind aan met deze boekjes!

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

lees de letters en de woorden
op de linkerpagina

t

jou

kas is boos

hoop

ee

lees samen met

sam is woest

p

ik

Leest je kind graag zelf?
Lezen jullie graag samen?
Met dit boek kan het allebei!
Lees op de linkerpagina de woorden met behulp van de tekeningen.
In het verhaal op de rechterpagina worden dezelfde woorden
(in kleur) gebruikt. Laat je kind die woorden luidop lezen
en vul zelf het verhaal aan.
Wakker de leeskriebel in jouw kind aan met deze boekjes!

lees het hele verhaal
op de rechterpagina

ik lees

oo

jou

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

lees de letters en de woorden
op de linkerpagina

h

lees samen met

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

Leest je kind graag zelf?
Lezen jullie graag samen?
Met dit boek kan het allebei!
Lees op de linkerpagina de woorden met behulp van de tekeningen.
In het verhaal op de rechterpagina worden dezelfde woorden
(in kleur) gebruikt. Laat je kind die woorden luidop lezen
en vul zelf het verhaal aan.
Wakker de leeskriebel in jouw kind aan met deze boekjes!

mol in de put

9 789059 247826

Extra leuk is dat sommige personages die we al kennen uit de samenleesboekjes ook in de verhaaltjes voorkomen (aap, mol, sam,
muis…). Er is dus een duidelijke link met de samenleesboekjes.
Want samen lezen is het perfecte vervolg op samen letters leren.

Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

€ 17,50
215 x 250 mm
88 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 782 6
vanaf 5 jaar
NUR 273, 287
YBC Prentenboeken
YBLA Ontwikkeling:
letters en woorden
verschijnt 25 oktober 2020

Een illustratie van Jan Van Lierde herken je in een oogopslag. Jan illustreerde de samenleesboekjes van Isabelle
en heeft al meer dan 60 boeken op zijn naam staan. Naast
illustreren en animeren geeft Jan ook interactieve lezingen
en te gekke workshops.

4+

p

leest een boek
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

44++

aap leest een boek
ISBN 978 90 5924 645 4
€ 6,95
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IK KIJK EN ZOEK

HET DIKKE BOUWBOEK

Inna Anikeeva

Christopher Franceschelli
met illustraties van Peskimo

In dit spelletjesboek voor kleuters is er oneindig veel
te bekijken en zoeken. Vijf verschillende thema’s leiden een heuse zoekplaat in: de plaat wordt dankzij de
uitklapbare pagina’s wel 1 meter breed! Op elke pagina
kan je enkele lollige spelletjes of opdrachten vinden.
Daarnaast kan je je ogen uitkijken en de kleinste details ontdekken. Goed voor urenlang speurplezier!

Ontdek voertuigen, wegen, wolkenkrabbers, bruggen
en de megamachines die gebruikt worden om ze te
bouwen! Ga mee op pad met de constructiewerkers,
sla de flapjes om en leer hoe hun dag eruitziet. In dit
extra dikke kartonboek is er zoveel te bekijken; je
kleuter zal zich geen moment vervelen!

Extra brede zoekplaten dankzij
uitklapbare pagina’s

Nieuwe titel in de succesvolle reeks

Drukbevolkte pagina’s voor extra
veel zoekpret

Mooie cut-outs en flapjes

Extra dik, extra stevig formaat

WORDT VERWACHT
FEBRUARI 2021
Het dikke stadsboek
ISBN 978 90 5924 846 5

zoek en vind, dieren, stad, zee, ontdekking, spelletjes

€ 13,99
245 x 245 mm
10 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 798 7
vanaf 5 jaar
NUR 272
YBGH Peuters en kleuters:
Ontwikkeling: Zoekboeken
verschijnt 25 september 2020

9 789059 247987

EERDER VERSCHENEN

Het dikke dinoboek
ISBN 978 90 5924 565 5
€ 15,99

Het dikke boerderijboek
ISBN 978 94 9261 673 9
€ 15,99

Prijsverandering: € 15,99
Vanaf 15 januari 2021

bouwen, voertuigen, technologie, speuren, flapjes

€ 15,99
140 x 165 mm
96 blz. kartonboek
volledig in kleur
IISBN 978 90 5924 845 8
vanaf 3 jaar
NUR 272
YNTP Kinderen / tieners: algemeen:
gebouwen en constructie
verschijnt 15 januari 2021

9 789059 248458
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SCHUIF EN ZOEK

SCHUIF EN ZOEK

Isabel Otter

Isabel Otter

STAMP STAMP

TSJILP, TSJILP
met illustraties van Sophie

met illustraties van Sophie

Ledesma

Het kleine kuikentje ontdekt de wereld rondom zich.
Wat voor geluiden hoor je op het veld, en welke dieren
kom je allemaal tegen? Dit vertederende kartonboek
met schuifelementen zal je kleuter betoveren door z’n
simpliciteit. Achteraan vind je een herhalingspagina
met figuren die je tegenkwam in het verhaal.

Ledesma

In de wereld van kleine dino valt er heel wat te ontdekken. Wat voor geluiden hoor je in de verte, en wie
verstopt zich achter het flapje? Dit vertederende kartonboek met schuifelementen zal je kleuter betoveren
door z’n simpliciteit. Achteraan vind je een herhalingspagina met figuren die je tegenkwam in het verhaal.

dinosauriërs, schuifboekje, flapjes, ontdekking van de wereld

Een schuifje of flapje op elke pagina
Samen ontdekken
Schattige illustraties

dieren, boerderij, schuifboekje, flapjes, ontdekking van de wereld

€ 9,99
170 x 170 mm
12 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 815 1
vanaf 3 jaar
NUR 272
YBLL Peuters en kleuters:
ontwikkeling: natuur en dieren
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248151

€ 9,99
170 x 170 mm
12 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 816 8
vanaf 3 jaar
NUR 272
YBLL Peuters en kleuters:
ontwikkeling: natuur en dieren
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248168
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MIJN EERSTE PUZZELBOEK

MIJN EERSTE PUZZELBOEK

Bénédicte Rivière
met illustraties van Zoe Waring

Céline Potard

Volg het verhaal van de kleine leeuw Leon, die denkt
dat iedereen alles beter kan dan hij. Ontdekt hij zijn eigen talent? Doorheen het boek vind je bovendien vijf
puzzels met negen stukjes van een personage of scène
uit het verhaal. Je kleuter kan dus ook zelf aan de slag
na het lezen van het verhaal! Een speels, uitdagend
boek voor kleine puzzelaars.

Binnenkort is het alweer winter, en de familie Eekhoorn moet voedsel verzamelen. Pip gaat op pad om
nootjes te zoeken en krijgt daarbij hulp van enkele
dieren uit het bos. Doorheen het boek vind je vijf puzzels met negen stukjes van een personage of scène uit
het verhaal. Je kleuter kan dus ook zelf aan de slag na
het lezen van het verhaal! Een speels, lieflijk boek voor
kleine puzzelaars.

LEON IS BOOS

PIP IN DE HERFST

met illustraties van Maria

Neradova

Stevig kartonboek
Puzzelen stimuleert inzicht
en fijne motoriek

emoties, talenten, puzzelen, dieren

€ 12,99
220 x 220 mm
10 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 843 4
vanaf 3 jaar
NUR 272
YXE Kinderen / tieners: persoonlijke en sociale
onderwerpen: emoties, humeur en gevoelens
verschijnt 5 oktober 2020

9 789059 248434

herfst, dieren, voedsel, familie

€ 12,99
220 x 220 mm
10 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 844 1
vanaf 3 jaar
NUR 272
YBLL Peuters en kleuters:
ontwikkeling: natuur en dieren
verschijnt 5 oktober 2020

9 789059 248441
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HERONTDEK DE LEUKSTE SPROOKJES MET
DEZE SUPERSCHATTIGE, INTERACTIEVE BOEKJES!

SPROOKJES IN ACTIE

ALADDIN

GRATIS DISPLAY BIJ AANKOOP
VAN 12 TITELS.

Ontdek het magische verhaal van Aladdin in miniatuurversie! Dankzij de speelse schuifelementen en
superschattige illustraties kan je kleuter het verhaal
zelf actief mee ontdekken. Een stevig kartonboek dat
bestand is tegen enthousiaste kinderhandjes!
Nieuwe titel in de schattige reeks
Met draai- en schuifelementen
€ 12,50
195 x 195 mm
12 blz. kartonboek
volledig in kleur

9 789059 248489

ISBN 978 90 5924 848 9

vanaf 3 jaar
NUR 272
YFJ Kinderen / tieners: fictie:
traditionele verhalen
verschijnt 25 september 2020

280 x 400 x 295 mm
4 x 5 titels dragend
ISBN 978 90 5924 924 0
Verschijnt 25 september 2020

In deze display kunnen 20 boekjes!

28

9 789059 249240

sprookjes, schuifboekje, voorlezen

SPROOKJES IN ACTIE

BELLE EN HET BEEST
Ontdek het sprookje van Belle en het Beest in miniatuurversie! Dankzij de speelse schuifelementen en superschattige illustraties kan je kleuter het verhaal zelf
actief mee ontdekken. Een stevig kartonboek dat bestand is tegen enthousiaste kinderhandjes!

€ 12,50
195 x 195 mm
12 blz. kartonboek
volledig in kleur

9 789059 248496

Prijsverandering: € 12,50
vanaf 25 september 2020

EERDER VERSCHENEN

ISBN 978 90 5924 849 6

vanaf 3 jaar
NUR 272
YFJ Kinderen / tieners: fictie:
traditionele verhalen
verschijnt 25 september 2020

De drie biggetjes
ISBN 978 94 9261 628 9
€ 12,50

Pinokkio
ISBN 978 94 9261 640 1
€ 12,50

Sneeuwwitje
ISBN 978 94 9261 627 2
€ 12,50

Roodkapje
De gelaarsde kat
ISBN 978 94 9261 641 8 ISBN 978 94 9261 663 0
€ 12,50
€ 12,50

Peter Pan
ISBN 978 94 9261 662 3
€ 12,50
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TEKENROL

OCEAAN
met illustraties van Joana

Jesus

5 meter kleurplezier
Inclusief 4 kleurpotloodjes
Leuk geschenkidee

TEKENROL

NATUUR
met illustraties van Joana

kleuren, natuur, dieren, creatief
kleuren, natuur, dieren, creatief

€ 9,99
248 x 80 x 80 mm
Kartonnen doosje met papieren rol
en 4 kleurpotloden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 868 7
vanaf 3 jaar
NUR 228
YBGC Boeken voor zeer jonge
kinderen: Kleurboeken
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248687

Jesus

Kan jouw kleine creatieveling het niet laten om alles vol te krabbelen in de felste kleuren? Dan zit je
goed met deze geweldige tekenrol! Met wel 5 meter
vrolijk geïllustreerd papier kan je kleuter al kleurend
de natuur ontdekken. Dankzij de duidelijke zwarte
lijnen kan je de figuren makkelijk inkleuren. Goed voor
urenlang plezier!

kleuren, oceaan, dieren, creatief

€ 9,99
248 x 80 x 80 mm
Kartonnen doosje met papieren rol
en 4 kleurpotloden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 869 4
vanaf 3 jaar
NUR 228
YBGC Boeken voor zeer jonge
kinderen: Kleurboeken
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248694
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BACKLIST
De leukste Sinterklaastips!

NIEUW!

SINTERKLAAS EN DE CIRCUSPIETEN
Eric Bouwens
Het leven is niet meer hetzelfde in het kasteel van
Sinterklaas. Sinds Piet met pensioen is, staat de Sint
er alleen voor. Boodschappen doen, koken, de afwas,
zijn staf poetsen, zijn mantel strijken… Sinterklaas
moet het voortaan in zijn eentje zien te redden. Maar
dan gaat de bel. Er staat een circus voor de deur. Dat
brengt Sinterklaas op een idee… Misschien kunnen die
circusartiesten hem wel helpen?

Een heerlijk modern Sinterklaasverhaal
vol grappige situaties

PUZZEL

DAG SINTERKLAAS

€ 17,50
ISBN 978 90 5924 720 8
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!
Deze leuke plaat van Dag Sinterklaas is perfect voor
de allerkleinste puzzelaars. Leg snel alle stukjes op de
juiste plek en aanschouw de intrede van Sinterklaas
en zijn trouwe Pieten.

9 789059 247208

Voorlopig ontwerp

32

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 24 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501466
Productcode BABOS030
vanaf 3 jaar
verschijnt 20 oktober 2020

5 407006 501466
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ruimte, zoeken, technologie, zaklampboek

BACKLIST ZAKLAMPBOEKEN

SPEUREN

IN DE RUIMTE
André maakt een fantastische reis door de ruimte met
zijn hondje Venus. Maar onderweg is er zoveel om te
bekijken en om aan te denken, dat hij wel eens op
zoek moet naar het juiste gereedschap. Help jij André
om alle voorwerpen terug te vinden? Op elke pagina
vind je leuke weetjes en een zoekopdracht. Neem je
kartonnen zaklamp bij de hand en zoek alle figuren.

Speuren:
Een kijkje in het ziekenhuis
ISBN 978 94 6354 081 0
€ 9,99

Speuren:
Voor het eerst logeren
ISBN 978 94 6354 146 6
€ 9,99

Speuren:
Voor het eerst met het vliegtuig
ISBN 978 94 6354 306 4
€ 9,99

Speuren:
Voor het eerst naar school
ISBN 978 94 6354 082 7
€ 9,99

Speuren: Het menselijk lichaam
ISBN 978 94 6354 150 3
€ 9,99

Speuren in het pandabos
ISBN 978 94 6354 020 9
€ 9,99

Speuren naar cijfers
ISBN 978 94 6354 308 8
€ 9,99

Speuren: Ontdek de seizoenen
ISBN 978 94 6354 307 1
€ 9,99

Speuren in het water
ISBN 978 94 6354 023 0
€ 9,99

Speuren langs de kust
ISBN 978 94 6354 106 0
€ 9,99

Speuren naar wilde dieren
ISBN 978 94 6354 304 0
€ 9,99

Speuren in de dierentuin
ISBN 978 94 6188 956 0
€ 9,99

Speuren naar dolfijnen
ISBN 978 94 6354 440 5
€ 9,99

Speuren naar Hans en Grietje
ISBN 978 94 6354 479 5
€ 9,99

Nieuw deel in de succesvolle
zaklampboekenreeks
Geliefd thema: de ruimte
Vrolijke, herkenbare illustraties

€ 9,99
270 x 220 mm
12 blz. kartonboek
volledig in kleur
ISBN 978 94 6354 478 8
vanaf 3 jaar
NUR 228
verschijnt 1 september 2020
verdeling in NL door De Lantaarn

9 789463 544788

Speuren:
Het heerlijk avondje van Sinterklaas
ISBN 978 94 6354 023 0
€ 9,99

Speuren:
Op zoek naar de Kerstman
ISBN 978 94 6354 138 1
€ 9,99
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BACKLIST

Wacht!
ISBN 978 90 5924 660 7
€ 12,99

Dit is een bal
ISBN 978 90 5924 659 1
€ 12,99

Monsters
Ondersteboven
ISBN 978 94 9261 649 4
€ 12,99

Dieren kleuren
ISBN 978 94 9261 674 6
€ 14,99

Voertuigen
ISBN 978 90 5924 793 2
€ 12,99

Beweeg je mee
Groaar
ISBN 978 94 9261 653 1
€ 12,99

Slim zijn is wel
duizend dingen
ISBN 978 90 5924 684 3
€ 14,99

Het grote kabouterboek
ISBN 978 90 5924 746 8
€ 14,99

Stella en de zeemeeuw
ISBN 978 90 5924 790 1
€ 14,99

Kleuren met nummers:
Dinosaurussen
ISBN 978 90 5924 671 5
€ 9,99

Mijn lichaam
ISBN 978 94 9261 625 8
€ 12,99

Slaap lekker!
ISBN 978 94 9261 626 5
€ 12,99

Mijn groot raadselboek
over dieren
ISBN 978 94 9261 642 5
€ 14,99

Beweeg je mee
Vroem
ISBN 978 94 9261 654 8
€ 12,99

Lotjes Zorg
ISBN 978 90 5924 634 8
€ 14,99

Een baby in mama’s buik
ISBN 978 90 5924 795 6
€ 14,99

Helemaal Norman
ISBN 978 90 5924 635 5
€ 14,99

Basil brult
ISBN 978 90 5924 745 1
€ 14,99

Kleuren met nummers:
Magische eenhoorns
ISBN 978 94 9261 645 6
€ 9,99

De seizoenen
ISBN 978 94 9261 639 5
€ 12,99

Mika maakt vrienden
ISBN 978 90 5924 788 8
€ 14,99

De markt
ISBN 978 94 9261 656 2
€ 12,99

Het circus
ISBN 978 94 9261 658 6
€ 12,99

6+
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6+ JONGE LEZER
Een herkenbaar verhaal over
plankenkoorts en pestkoppen en
hoe je daarmee om kunt gaan.

SPIRIT SAMEN VRIJ

BALLETKONIJNTJES

LUCKY VIERT KERST

DANSEN MAAR!
Swapna Reddy
met illustraties van Binny Talib
vertaald door Inge Bergh

Het is bijna kerst in Miradero.
Lucky is dol op kerst.
Dat is voor haar
het mooiste feest van het jaar.
Pakjes kiezen voor je vrienden,
samen zingen rond de boom…
Maar dan komt er een storm.
Alle pakjes zitten vast
in de trein naar Miradero.
Kerst zonder pakjes?
Dat kan toch niet?
Daar weet Lucky wel wat op.
Lees maar!

Millie mag meedansen in een echte voorstelling! Ze
heeft er ongelooflijk veel zin in, maar ze is ook ontzettend zenuwachtig. Ze krijgt er vlinders van in haar
buik. En wanneer ze er dan eindelijk staat, op dat grote
podium, na wekenlang oefenen… veranderen die vlinders in een dikke knoop. Door die knoop in Millies maag
loopt alles mis. Maar het is niet alleen de plankenkoorts die Millie parten speelt… Amber, een meisje uit
de balletles, is niet zo gesteld op Millie en haalt een
gemene streek met haar uit. Gelukkig weten de balletkonijntjes raad en helpen ze Millie een pootje!

Sluit aan bij de serie op Netflix
Besties en paarden, de ideale combinatie

Tweede boek in nieuwe reeks voor jonge lezers

Spirit nu ook voor beginnende lezers!

Herkenbaar verhaal over podiumvrees
Aantrekkelijke glittercover

AVI
E3
ballet, vriendschap, podiumvrees, pesten

9 789059 247925

Millie gaat op ballet
ISBN 978 90 5924 791 8
€ 12,50

VRAAG NAAR ONZE MARKETINGACTIES!
6 + 1 gratis*
Gratis backcard bij aankoop van 6 stuks
Acties op sociale media
* Actie geldig op aanbieding

EERDER VERSCHENEN

€ 12,50
129 x 185 mm
104 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 792 5
vanaf 7 jaar
NUR 282
YF Kinderen / tieners:
fictie en waargebeurde verhalen
verschijnt 5 september 2020

paarden, vriendschap, Kerstmis, leren lezen

EERDER VERSCHENEN

38

Het wilde paard
ISBN 978 90 5924 808 3
€ 8,50

€ 8,50
150 x 205 mm
40 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 887 8
vanaf 6 jaar
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of moedertaal:
lezers en leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
YFZV Kinderen / tieners: fictie:
geïnspireerd door of aangepast van
verschijnt 10 november 2020

9 789059 248878
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AVI
E3

TROLLS WERELDTOUR

EEN GROOT FEEST!
Leuk boekje voor beginnende lezers
waarin Poppy, Knoest en alle andere
personages uit de film zich van hun
muzikaalste zijde laten zien! Inge Bergh
schreef er een vrolijke AVI-tekst vol
grapjes en rijmpjes bij.

IN DE BIOSCOOP VANAF 14 OKTOBER 2020

Tekst op rijm van Inge Bergh

TROLLS WERELDTOUR

Met 16 kaartjes om te verzamelen

ZING, DANS EN SPRING
De nieuwe film van de zingende Trollen komt
eraan, en het wordt hun meest muzikale, magische,
troltastische avontuur ooit! Ontmoet de Poptrollen,
Technotrollen, Countrytrollen, Funktrollen, Klassieke
muziektrollen en de Rocktrollen. De personages in dit
unieke boek SPRINGEN van de pagina! Met wel
17 afbeeldingen om uit te vouwen tot een troltastisch
pop-upboek!

Laag AVI-niveau

9 789059 247673

STICKERBOEK

Doe mee met Poppy, Knoest
en hun nieuwe, troltastische
vrienden in dit stickerboek
vol avontuur! Met puzzels,
stickeropdrachten, spelletjes,
tekeningen en heel veel
gezelligheid!

€ 14,99
237 x 185 mm
64 blz. gebonden pop-upboek
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 766 6
vanaf 5 jaar
NUR 276
YFZV Kinderen / tieners: fictie:
geïnspireerd door of aangepast van
reeds beschikbaar

9 789059 247666

€ 9,99
210 x 297 mm
32 blz. + 16 blz. met stickers
paperback
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 768 0
vanaf 6 jaar
NUR 228
reeds beschikbaar

Met 500 stickers!!!

muziek, trollen

€ 8,50
150 x 205 mm
40 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 767 3
vanaf 6 jaar
NUR 287
YPCA21 Onderwijs: eerste of
moedertaal: lezers en
leesprogramma’s
4CD Voor het basisonderwijs
YFZV Kinderen / tieners: fictie:
geïnspireerd door of aangepast van
reeds beschikbaar
verdeling in NL door Memphis Belle

TROLLS WERELDTOUR

Boordevol leuke spelletjes

9 789059 247680

Stickerboek bij de film die iedereen wil zien

Interactief pop-upboek bij de film
Het plezier spat van de pagina’s
Troltastisch mooie pop-up

EERDER VERSCHENEN

40

Wat hoor ik daar?
ISBN 978 90 5924 810 6
€ 8,50

Grappen en trollen
ISBN 978 90 5924 809 0
€ 10,00
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kijk en lees

Kijk en lees - sport je mee?

leren lezen met Geronimo

De gi-ga-grappige wereld van Geronimo Stilton
is er nu ook voor de allerjongste lezers. Dit
kijk-, lees- en zoekboek is speciaal gemaakt
voor kinderen die net leren lezen. Met korte
zinnen, eenvoudige zoekopdrachten en losse
woorden in de tekeningen (AVI-niveau Start
en M3).

sport je mee?

kijk en lees - sport je mee?

Geronimo en zijn vrienden sporten erop los,
want sporten is niet alleen leuk, maar ook
gi-ga-gezond! Ze fietsen een berg op, rijden
paard, spelen een voetbalwedstrijd tegen
elkaar, dansen de sterren van de hemel en
zwemmen met dolfijnen. En ook sport in de
geschiedenis en de Olympische Spelen komen
in dit sportieve boek voorbij! Dus waar wacht
je op: trek je sportkleren aan en doe mee met
de Stiltons!

snoek

vin

leren lezen met Geronimo

AVI
M5

Met leeslegger
om nóg makkelijker te lezen!

bel

rots

ISBN 978-90-8592-513-2

GERONIMO STILTON

AVI-BOEKEN

HET RAADSEL VAN LONDEN
spel jij mee?

op weg

op weg
geronimo is op reis. hij zit met ben in
de trein, AVI
hij gaat naar het strand,
hij vliegt in
de lucht. hij is … op weg!
Start
ISBN 978-90-8592-527-9

De Wakkere Muis

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

ML
AVI M3

de kaas is weg!
wie is de dief?
er is iets aan de poot hier.
maar wat?
ik zoek het
uit!

ISBN 978-90-8592-528-6

De Wakkere Muis
www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

ik lees samen met jou

17-07-19 15:31

AVI
M3

ML
AVI E3

Maar Jeena sleept mij toch mee.
Wat denk je?
Lukt het Jeena om een topmuis van mij
te maken?

3
IE
AV

L

Vergelijkbaar
met AVI E3

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

het beest in het meer
978 90 8592 516 3
€ 8,95

Ik ben geen topmuis
978 90 8592 393 0
€ 10,95

09-08-19 11:30

GS AVI Ik ben geen topmuis_DEF_OMSLAG_308x191.indd 1

24-08-17 13:00

Red de witte walvis
978 90 8592 456 2
€ 10,95

AVI
E3

ML
AVI E4

Thea, Klem, Ben en ik zijn in het Wilde Westen.
Het is heel erg warm. We hebben dorst.
We lopen en we lopen.

18-12-18 19:02

M

De rimboe in
978 90 8592 518 7
€ 10,95

13-12-18 15:32

L

M

(de plek waar je niet wilt zijn).
Waarom niet?

Ik raap al mijn moed bij elkaar.
Ik zeg tegen de Schietmuizen
dat ze Cactus Stad met rust moeten laten.
De baas zegt dat ik eerst Boebie moet verslaan.
Ik weet niet wie Boebie is, maar ik ben niet bang!
Of toch wel?

ISBN-13: 978-90-8592-395-4

Duifje en ik gingen op onderzoek uit in
donkere ruimtes en gangen onder de
achtbaan. En daar ontdekten we iets
heel anders dan we verwacht hadden!

ISBN: 978-90-8592-531-6

4
IE
AV

Vier knagers in het
Wilde Westen
978 90 8592 395 4
€ 10,95

06-12-19 11:46

AVI
M5

Griezelen in de achtbaan

Dat kan toch niet zomaar?

Vier knagers in het Wilde Westen

Omdat de Zwarte Schietmuizen daar de baas zijn.

AVI M5

Brrr… ik werd laatst door Duifje
meegenomen naar de kermis. Een
hele enge kermis. Het ene was nog
enger dan het andere. De achtbaan
liep bijvoorbeeld dwars door een
grote schedel! En sommige knagers
kwamen daar nooit meer uit!

Welkom in Cactus Stad

Het oog van de zee
978 90 5924 836 6
€ 10,95
ML

Griezelen in de achtbaan

Dan zien we een bord:

Ze stelen het water van Cactus Stad!

Een sleutel voor elk slot
978 90 8592 545 3
€ 10,95

Vergelijkbaar
met AVI M5

SOS uit de ruimte
978 90 8592 457 9
€ 10,95

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

De mummie zonder naam
978 90 8592 546 0
€ 10,95
190701 GS AVI M5 Griezelen achtbaan omslag.indd 1

M
L

181003 GS AVI E3 De rimboe in omslag.indd 1

L

ISBN: 978-90-8592-518-7

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Held van het veld!
978 90 8592 517 0
€ 10,95

Vier knagers in het Wilde Westen

De rimboe in

Held van het veld!

Wat nu?
Kan hij het alleen?
Geronimo is bang.
Maar de reis is ook leuk.
Hij leert veel.
Denk jij dat hij Pettie vindt?

Vergelijkbaar
met AVI E3

181002 GS AVI E3 Held van het veld omslag.indd 1

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

Jeena neemt mij mee op reis.
Maar ik wil niet op reis!
Ik ben geen topmuis!

M

L
M

190602 GS AVI M3 Het beest in het meer omslag 13mm def.indd 1

De rimboe in

ISBN: 978-90-8592-517-0

GS AVI Vier knagers Wilde Westen omslag BaBo.indd 1

L

M

Ik ben geen topmuis

AVI
E3

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

De Wakkere Muis

AVI E3

Help! Ik zit vast in de lift.
Ik ben heel erg bang.
Zo bang, ik vergeet zelfs om hulp te bellen.
Dan komt mijn vriend Jeena mij redden.

Pettie wil op reis met Geronimo!
Maar hij vindt dat best eng.
Heel ver weg gaan ze.
Naar een ander land.
Midden in de rimboe is hij Pettie kwijt.

We gaan naar hem op zoek.
Hoe?
Dat lees je in dit boek!
Ik kan je wel al zeggen
dat ik het veld op moet!
Help!

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

ML

Ik ben geen topmuis

in het gips
978 90 8592 392 3
€ 10,95

Hij gaat een topmuis van mij maken.
Een muis die niet zo snel bang is.
het beest in het meer

ik wil alles!
ML
AVI E3

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

mijn huis te koop
978 90 8592 497 5
€ 10,95

19-05-2020 12:34

Maar dan is Jo plots kwijt.
Waar kan hij zijn?

9 789059 248519

Vergelijkbaar
met AVI M3

ik wil alles!
978 90 5924 837 3
€ 10,95

Ik ben gek op voetbal!
Maar ik speel zelf niet.
Ik ben daar niet goed in.
Jo Kuif van FC Windhoos wel.
Hij is mijn held!

Vergelijkbaar
met AVI E4

26-06-19 11:39

ISBN-13: 978-90-8592-393-0

Held van het veld!

€ 10,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 851 9
vanaf 7 jaar
NUR 287
YFCF Kinderen/tieners: fictie:
misdaad en mysterie
verschijnt 18 september 2020

AVI
M3

AVI Start / M3 stripverhaal

ISBN: 978-90-8592-516-3

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

2003004 BaBo AVI M3 Ik wil alles cover.indd 1

Londen, speuren, spanning

AVI
M3

dan moet het in de krant!
maar ik ben wel bang.
ga je mee op reis naar het meer?

ISBN: 978-90-5924-837-3

Vergelijkbaar
met AVI E3

ML

het beest in het meer

Stilton
Vergelijkbaar
met AVI M3

?

Waar is de kaas?
978 90 8592 528 6
€ 6,95

hap hap
978 90 8592 532 3
€ 6,95
GS_AVI_waar is de kaas.indd 1

er is iets aan de poot.
er zit een beest in het meer.
heel eng en heel groot!
wat doet het daar?
en is het waar?

ik pak een kar
en koop heel veel.
dat is niks voor mij.
het is daar ook erg duur.
wat doe ik?
wat is er aan de poot?
is de koophal nep?
ik zoek het uit met ben!
ga je mee?

WAAR IS
DE KAAS

AVI
Start

op weg
978 90 8592 527 9
€ 6,95

GS_op weg_cover.indd 1

ben en ik gaan naar de koophal.
want daar is het feest!
er staat een rij bij de hal.
de rij is heel lang.
wat een ramp!

AVI Start
M3

waar is de kaas?

is dat een rat?
978 90 5924 838 0
€ 6,95
ik wil alles!

21-11-18 14:58

AVI Start / M3

De Wakkere Muis
www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Sport je mee?
978 90 8592 513 2
€ 13,50

waar is de kaas?

tekst

n

ben

ik lees samen met jou AVI Start

piep!

e

b

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

omslag kijk & lees dl2_herzien.indd 1

op weg

kun jij het woord op
de linkerpagina al
spellen? mooi!
de zinnetjes op de
rechterpagina kunnen
voorgelezen worden,
behalve natuurlijk de
woordjes die jij net
hebt gespeld, want
die lees je nu zelf!

een rat

ik lees samen met jou AVI Start

Wat pratende leeuwen, het verdwijnen van de Big Ben
én een goochelwedstrijd met elkaar te maken hebben
lees je in dit superspannende verhaal!

spel jij mee?
is dat
piep!

piep
piep!

‘I beg your pardon?!’ In Londen zijn de beroemde
leeuwenstandbeelden op het Trafalgar plein ineens
aan het praten geslagen! Niet alleen het publiek, maar
ook de politie staat voor een raadsel. Geheim agent
Nul Nul K vindt het de hoogste tijd om collega Nul Nul
G (Geronimo!) naar Londen te sturen om dit zaakje te
onderzoeken. Toevallig heeft Klem zich ingeschreven
voor een internationale goochelwedstrijd, die ook in
Londen wordt gehouden, en dus vertrekken de neven
samen naar de Britse hoofdstad.

kun jij het woord op
de linkerpagina al
spellen? mooi!
de zinnetjes op de
rechterpagina kunnen
voorgelezen worden,
behalve natuurlijk de
woordjes die jij net
hebt gespeld, want
die lees je nu zelf!

M
L
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Griezelen in de achtbaan
978 90 8592 531 6
€ 10,95
14-08-19 17:35

Het raadsel van de schat
978 90 8592 394 7
€ 10,95

43

44

BACKLIST - EERSTE LEZERS
BART MERTENS

DINO
KLAS

SR. SANCHEZ

Zo
LEES IK

Dit ben ik - AVI START
ISBN 978 90 9524 681 2
€ 7,95

Een hond met een slurf
ISBN 978 90 5924 518 1
€ 7,95

Ik ben er - AVI START
ISBN 978 90 9524 682 9
€ 7,95

Wat een nacht
ISBN 978 90 5924 569 3
€ 7,95

BACKLIST - EERSTE LEZERS

Ik ben een beer
ISBN 978 90 5924 568 6
€ 7,95

Diplo is een held - AVI E3
ISBN 978 90 5924 663 8
€ 8,50

Stega is jarig - AVI E3
ISBN 978 90 5924 680 5
€ 8,50

Ankie is bang - AVI E3
ISBN 978 90 5924 664 5
€ 8,50

Rex wil groot zijn - AVI E3
ISBN 978 90 5924 688 1
€ 8,50

Igwa is bang in het donker - AVI E3
ISBN 978 90 5924 736 9
€ 8,50

Tries is verliefd - AVI E3
ISBN 978 90 5924 679 9
€ 8,50

Fobo wil niet naar de dokter- AVI E3
ISBN 978 90 5924 689 8
€ 8,50

Daar is Bronto!- AVI M4
ISBN 978 90 5924 737 6
€ 8,50

45

46

6+ JONGE LEZER

BACKLIST
VOOR DROMERS EN AVONTURIERS
MET
GRATIS
APP

Frozen 2
Een betoverend avontuur
ISBN 978 90 5924 729 1
€ 14,99

MET
GRATIS
APP

Er was eens…
ISBN 978 94 9261 602 9
€ 14,95

Toy Story
Woody’s avontuur
in Augmented Reality
ISBN 978 90 5924 698 0
€ 14,99

De grote sprookjesatlas
ISBN 978 90 5924 636 2
€ 19,99

Daan Quichot
De spaghetti van opa Pier
ISBN 978 90 5924 740 6
€ 14,95

Het dinosaurus
doeboek
ISBN 978 94 9261 648 7
€ 9,99

GESELECTEERD VOOR DE KJV 2020!

De grote monster atlas
ISBN 978 90 5924 570 9
€9,99

Het grote boek van alle dingen
ISBN 978 90 5924 743 7
€ 14,99

VOOR EERSTE LEZERS

Ik ken een mop!
ISBN 978 90 5924 752 9
€ 10,00

Dino in nood - AVI E3
ISBN 978 90 5924 812 0
€ 8,50

Kleuren met nummers:
Rekensommen
ISBN 978 90 5924 757 4
€ 9,99

8+

KIDS
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8+ KIDS
familie, moeder, vader, identiteit, zoeken, vriendschap, anders zijn

LEESFRAGMENT

Als Loulou thuiskomt, ligt mama in bad. De bergen schuim verstoppen haar helemaal. Loulou gaat

DESSERTVORKJES

EN ANDERE BELANGRIJKE DINGEN
Kelly Theunis

met illustraties van Annelies

Vandenbosch

Loulou is een krullenbol van negen met een speelse
kijk op de wereld. Voor een opdracht op school heeft
ze dringend een papa nodig. Maar die heeft ze niet. Ze
heeft alleen maar een papa op een foto in een kadertje
op een roze kast. Hoe kom je aan een papa?
Op de hulp van mama kan ze niet echt rekenen.
Mama is op zoek naar het juiste pad, niet naar een
papa voor Loulou. Dan moet Loulou maar zelf op zoek
naar een papa. En als ze die niet snel ergens vindt, dan
organiseert ze toch gewoon een auditie?
Loulou’s zoektocht naar een vader wordt een heus
avontuur. Een avontuur vol kleine teleurstellingen,
maar ook vol grote vondsten.

Een verhaal vol vrolijke noten
Hoofdpersonage dat je hart verovert
Acties op sociale media

€ 15,99
145 x 210 mm
160 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 758 1
vanaf 9 jaar
NUR 282/283
YF Kinderen / tieners: fictie
en waargebeurde verhalen
verschijnt 25 oktober 2020

9 789059 247581

op de wc-pot zitten. Ze neemt het boek dat op de badrand ligt. Ze weet dat mama ervan houdt dat
ze voorleest.
‘Het pad,’ leest ze met een nette stem. ‘Wat gek! Het is toch dé pad, mam?’
Mama proest. Een wolk schuim vliegt de lucht in.
‘De pad is een dier, liefje. ‘Het pad’ is een boek dat gaat over de weg die je het best kiest in je leven.’
Loulou kijkt met opgetrokken wenkbrauwen naar het schuim waar mama achter verstopt zit.
‘Dit boek is dus een soort van gps die je de juiste weg wijst.’
‘Zoiets.’
Mama duikt helemaal onder water. Dat kan Loulou zien aan de bergen schuim die hoger komen.
Als ze weer bovenkomt, worden de bergen weer minder hoog.
‘Ken jij dan de weg niet, mam?’
‘Soms niet.’ Haar antwoorden zijn nooit echt duidelijk. ‘Lees je me voor, Lou?’
Loulou opent het boek bij het touwtje. Ze kucht en leest.
‘Hoofdstuk drie, het pad bewandelen. Veel mensen lopen verloren in het leven. Ze wandelen niet
vooruit. Ze kijken steeds achterom. Ze kijken naar wat er fout liep. Wanneer je het juiste pad wilt
bewandelen, moet je eerst het pad worden. Dat kan alleen door alles wat ooit gebeurde te vergeten.’
Loulou zucht. ‘Mam, dit boek gaat nergens over. Je hoeft helemaal geen pad te worden en je hoeft
zeker niet nog meer te vergeten.’
Mama’s mondhoeken kruipen voorzichtig naar een lach. Loulou ziet dat haar mond lacht, maar
dat haar ogen niet meedoen.
‘Ik moet de tijd met je papa vergeten. Dat is wat het boek bedoelt.’
‘Dat is niet moeilijk. Ik ben die tijd ook vergeten.’
‘Jij bent dat niet vergeten, jij hebt het nooit geweten. Je was nog te klein.’
Loulous ogen rollen.
‘Mam, een papa, waarvoor dient die eigenlijk? Om mama’s verdrietig te maken?’
Mama gaat rechtop zitten in bad.
‘Nee, lieverd. Normaal dienen papa’s om samen plezier te maken. Om eens naar zee te gaan, of te
koken. Om gek mee te doen. En heel af en toe zijn papa’s ook boos.’
‘En heel af en toe gaan papa’s ook weg zonder iets te zeggen?’
‘Soms.’
Loulou doet het boek dicht en legt het op het deksel van de wc. Zonder nog iets te zeggen gaat ze
de badkamer uit. Mama ligt alweer verstopt onder het schuim. De bergen zullen langzaam inzakken,
dat doen ze altijd.
Loulou kruipt onder haar tafel. Ze neemt haar plannetjesboek.
Is zo’n auditie organiseren wel een goed plan? Wat als ik papa vind, net nu mama heeft gezegd
dat ze hem wil vergeten? Ik wil hem niet vergeten. Of kan dat niet als ik hem nooit echt heb gekend?

Kelly Theunis schrijft met Dessertvorkjes en andere belangrijke dingen een beloftevol
en hartveroverend debuut. Loulou’s frisse kijk op de wereld getuigt van een raak observatievermogen en het talent zich te kunnen verplaatsen in de leefwereld van een kind.
Annelies Vandenbosch illustreert kinderboeken en maakte animatiefilms (waarvoor ze
al meermaals in de prijzen viel). Ze houdt van kleine details die een illustratie net dat
tikje extra geven en probeert elke illustratie iets grappigs en positiefs mee te geven.
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NIEUW!
HET KATTENMEISJE

SOCCER CITY

Nico De Braeckeleer
met illustraties van Frieda Van Raevels

Nico De Braeckeleer
met illustraties van Michael Vincent

Cato is een bijzonder meisje: ze kan zichzelf in een kat
veranderen en ze kan met dieren praten. De mama
van Cato, die dierenarts is, helpt de raskat Noortje bevallen. Cato en haar vriendin Asli zijn dolblij wanneer
drie kittens gezond en wel worden geboren. Ook fiere mama Noortje stelt het goed. Maar dan worden de
babypoesjes gestolen! Cato gaat samen met Harko en
haar dierenvrienden op zoek naar de dief…

Enzo verhuist naar de andere kant van het land. Hij is
verdrietig omdat hij zijn voetbalvrienden in de steek
laat. Wat als hij niet aanvaard wordt in het dorp waar
hij gaat wonen? Maar wanneer hij zich inschrijft bij
voetbalclub Soccer City, wordt hij al vlug beste maa
tjes met Skipp, de spits van de ploeg. En ook met
ploeggenote Linne kan hij het goed vinden. Wanneer
de mascotte van Soccer City uit de kantine wordt gestolen, gaat Enzo met zijn nieuwe voetbalvrienden op
zoek naar de dief. Maar dan gebeurt er iets dat heel
zijn wereld op zijn kop zet.

DE BABYPOESJES

VOETBALVRIENDEN

Tweede deel in een nieuwe reeks!
Los te lezen delen

Nieuwe voetbalserie

Met illustraties in kleur en leuk bedeltje!

Los te lezen delen
Met coole illustraties in kleur!

avontuur, spanning, sport, voetbal, vriendschap

avontuur, spanning, dieren, humor

1

GROENE KLAUWEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
.ea commodo consequat

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate vlit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
.officia deserunt mollit anim id est laborum

Nieuwe cover!
GROENE KLAUWEN

GROENE KLAUWEN

€ 14,99
145 x 210 mm
192 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 774 1
vanaf 9 jaar
NUR 283
YFP Kinderen / tieners: fictie:
natuur- en dierenverhalen
YFC Kinderen / tieners:
fictie: actie- en avonturenverhalen
verschijnt 20 oktober 2020

‘Het eerste deel uit de serie Het kattenmeisje is een vlot leesbaar
en spannend verhaal, met een originele insteek dat uitnodigt tot
doorlezen en nieuwsgierig maakt naar de andere delen.’
- NBD Biblion

EERDER VERSCHENEN

50

9 789059 247635

met illustraties van Frieda Van Raevels

9 789059 247741

Het kattenmeisje
Groene klauwen
ISBN 978 90 5924 763 5
€ 14,99

Nico De Braeckeleer heeft een passie voor kinder- en jeugdboeken
en gaf bij Baeckens Books verschillende reeksen uit, waaronder
de aangrijpende YA-serie Adem en de succesvolle meisjesreeks
Manon op de manege.
Michael Vincent studeerde aan het KASK in Gent en won destijds
de Prix Horlait-Dapsens voor zijn animatieproject ‘Corps et Ame’.
Hij tekende voor Baeckens de prachtige illustraties bij de WarriorCats
luxe-editie van De wildernis in.

€ 14,99
145 x 210 mm
192 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 775 8
vanaf 9 jaar
NUR 283
YFC Kinderen/tieners: fictie:
actie- en avonturenverhalen
YFR Kinderen/tieners: fictie: sport
verschijnt 20 oktober 2020

9 789059 247758
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BACKLIST

HET MAGISCHE EENHOORN GENOOTSCHAP

HET OFFICIËLE KLEURBOEK
Selwyn E. Phipps
met illustraties van

Harry en Zanna Goldhawk
Het Magische Eenhoorn Genootschap is terug! Deze
keer kan je zelf aan de slag met het vastleggen van
de wondermooie kleuren van deze mythische dieren.
In elk hoofdstukje komt een andere soort eenhoorn
aan bod, met een korte informatieve tekst en een
prachtige prent om in te kleuren. Haal je beste
eenhoornkennis boven en laat je creativiteit los.
Welke eenhoorn wordt jouw favoriet?

Prachtige cover met folie
Kleurboek bij de succesvolle fictieboeken
Ideaal geschenk

Het Magische Eenhoorn Genootschap
ISBN 978 90 5924 631 7
€ 17,50
€ 10
186 x 246 mm
64 blz. paperback
zwart/wit
ISBN 978 90 5924 817 5
vanaf 8 jaar
NUR 228
YBGC Kleurboeken
YNXB5 Kinderen/tieners algemeen
bovennatuurlijke en mythologische
wezens: Eenhoorns
verschijnt 15 november 2020

9 789059 248175

eenhoorns, kleuren, magie

Het Magische Eenhoorn Genootschap:
De Gouden Eenhoorn
ISBN 978 90 5924 728 4
€ 17,50
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geschiedenis, expedities, ontdekkingsreizen, atlas, geografie

DE ATLAS VAN DE ALLERGROOTSTE REIZEN
ONGELOOFLIJKE VERHALEN VAN ONTDEKKINGSREIZIGERS
Philip Steele
De atlas van de allergrootste reizen neemt lezers mee
op een fantastisch avontuur naar het onbekende. Met
de hulp van een coole virtual reality app, treden ze in
het spoor van de belangrijkste ontdekkingsreizigers.
Welk gevaar kwamen de reizigers tegen? Hoelang
waren ze onderweg? Kinderen zullen versteld staan
van de verhalen van deze spannende expedities, die
verteld worden aan de hand van prachtig geïllustreerde
kaarten en interessante feitjes.
Nederlandse belettering volgt

54

€ 19,99
340 x 260 mm
48 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 909 7
vanaf 9 jaar
NUR 212/232
YRW Kinderen / tieners:
naslagwerk: atlassen en kaarten
YNHD Kinderen / tieners: algemeen:
geschiedenis en het verleden: ontdekken en verkennen
YNHD Kinderen / tieners: algemeen: geschiedenis
en het verleden: avonturiers en vogelvrijen
verschijnt 25 oktober 2020

9 789059 249097

Prachtig geïllustreerde kaarten van
verschillende regio’s in de wereld
Ontdek de belangrijkste ontdekkingsroutes
Leuk cadeautje voor de jonge historicus

MET GRATIS
VIRTUAL RE
ALITY A

PP!
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SPIRIT SAMEN VRIJ

LUCKY’S BOEK VOL WINTERPRET
EERDER VERSCHENEN

In dit sfeervolle boek vol winterse activiteiten neemt
Lucky je mee op sleeptouw. Ze vertelt je zo ongeveer
alles over de favoriete dingen in haar leven: het stadje
Miradero, de paarden die er leven (en natuurlijk haar
eigen paard Spirit!) en hoe je een paard het best kunt
verzorgen tijdens de winter. Samen met haar PAL’s –
Pru en Abigail (de L staat voor Lucky) – maakte Lucky
dit boek met handige weetjes, winterse recepten en
superleuke spelletjes. Een hartverwarmend boek voor
uren leesplezier tijdens koude winterdagen!
Mooi kerstcadeau
Boordevol weetjes en activiteiten
Paarden en besties: de ideale combinatie!

Het dagboek van Lucky
ISBN 978 90 5924 706 2
€ 12,99

€ 14,99
159 x 235 mm
96 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 888 5
vanaf 8 jaar
NUR 210
YFZV Kinderen / tieners: fictie:
geïnspireerd door of aangepast van
YNNJ24 Kinderen / tieners: algemeen:
pony’s en paarden
verschijnt 10 november 2020

9 789059 248885

paarden, vriendschap, winter

Het dagboek van Pru
ISBN 978 90 5924 717 8
€ 12,99

Het dagboek van Abigail
ISBN 978 90 5924 769 7
€ 12,99

Kleurboek met spelletjes
ISBN 978 90 5924 718 5
€ 5,99

Vraag het aan Lucky
ISBN 978 90 5924 770 3
€ 14,99

Vakantiebrieven
ISBN 978 90 5924 807 6
€ 12,99

Het wilde paard
ISBN 978 90 5924 808 3
€ 8,50
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OPTISCHE ILLUSIES SPELLETJESBOEK

I LOVE CATICORNS
met illustraties van Sarah

Wade

Ontdek het vrolijkste, meest magische kleurboek
waarin alles mag, en niets moet. Hoorde jij immers
ooit al van caticorns, pandacorns en lamacorns?
Kies zelf hoe je deze nieuwe mythische dieren inkleurt,
laat je inspireren door de aanmoedigende quotes
en doodle zoveel je wilt. Eenhoorns zijn nog steeds
ultra-hip, en ze zijn niet alleen!

Laura Baker
Kijk je ogen uit in dit duizelingwekkende spelletjesboek over optische illusies. Ontdek verschillende soorten illusies en hoe deze tot stand komen. Elke illusie
wordt informatief beschreven. Bovendien kan je daarna zelf aan de slag om je eigen optische illusie te creëren. Maar let op… laat je niet misleiden!

Unicorn-gekte breidt uit
Superschattige illustraties

optische illusies, spelletjes, menselijk lichaam

€ 9,99
189 x 246 mm
64. blz paperback
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 818 2
vanaf 8 jaar
NUR 228
YBGC Kleurboeken
YNXB5 Kinderen/tieners
algemeen bovennatuurlijke en
mythologische wezens: Eenhoorns
verschijnt 25 oktober 2020

9 789059 248182

kleuren, eenhoorns, magische wezens

€ 9,99
260 x 230 mm
96 blz. paperback
volledig in kleur
ISBN 978 9 05924 819 9
vanaf 8 jaar
NUR 228
YNVP Kinderen / tieners:
algemeen: puzzelboeken
WDJ 3D-beelden en optische illusies
verschijnt 15 november 2020

9 789059 248199
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Slechts € 5 per boek!
Het is niet om te lachen!

Moppenboekjes aan meeneemprijs
Ideale impulsaankoop
In display of los verkrijgbaar

DISPLAY MET MOPPENBOEKJES
Smiley brengt je aan het lachen! Onze moppenboeken van Smiley zijn al jaren een succes, en dat succes willen we blijven waarmaken. Leuke moppen of flauwe grappen, als
je maar kunt lachen! In deze display zitten
32 moppenboekjes die aangeboden worden
aan een spotprijs. Van zo’n prijsje ga je spontaan lachen, toch?

DISPLAY MET 32 MOPPENBOEKJES
Inhoud van de display:
8 x ISBN 978 90 5924 879 3
8 x ISBN 978 90 5924 880 9
8 x ISBN 978 90 5924 881 6
8 x ISBN 978 90 5924 882 3

101 GEESTIGE MOPPEN
OM JE DOOD TE LACHEN!

101 ZOTSTE MOPPEN
ALLER TIJDEN!

Eindelijk een Smiley-moppenboekje
met allemaal mopjes in griezelthema.
Perfect voor Halloween!
ISBN 978 90 5924 879 3

Een selectie van de leukste Smiley-mopjes.
Om elke dag te beginnen met een lach!
ISBN 978 90 5924 880 9

9 789059 248793

101 GRAPPIGE RAADSELS
DIE JE HERSENS DOEN KRAKEN!

Het toilet is de ideale plek om ongestoord
wat te lezen. Moppen lezen op het toilet is
een gewaardeerd tijdverdrijf!
ISBN 978 90 5924 882 3

Het kost vijf euro en het brengt je heel erg
aan het lachen, ra ra, wat is het?
Een moppenboekje van Smiley, natuurlijk!
ISBN 978 90 5924 881 6

9 789059 248823

€ 150,00
320 x 210 x 290 mm
ISBN 978 90 5924 878 6
vanaf 8 jaar
NUR 219 YNU Kinderen / tieners:
algemeen: humor en grappen
verschijnt 15 september 2020

9 789059 248786

9 789059 248809

101 GESTOORDE MOPPEN OM
ONGESTOORD TE LEZEN OP HET TOILET!

9 789059 248816

8+ KIDS

MOPPENBOEKJES

€ 5,00
112 blz. paperback
volledig in kleur
210 x 148 mm
vanaf 8 jaar
NUR 219
YNU Kinderen / tieners: algemeen:
humor en grappen
verschijnt 15 september 2020

Display leeg?
Bestel boekjes bij
en vul zelf aan!
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glimlach op het gezicht!
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tover je bij iedereen een
practical jokes en grappen
Met deze

100 plaagstoten,

vrienden stevig beetnemen.

62

Dan kan je met dit boek je

Wil je je vrienden ook af
en toe eens plagen, maar
heb je weinig inspiratie?

EEN GAMMA BOORDEVOL FUN!

SMILEY PRANKS
9 789059 247000

Smiley,
, names, characters and all related indicia are owned
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved.

SMILEY

een lachkramp verzekerd!

®

Als je dit boek opent, is

Lachen. Gieren. Brullen.

PRANKS
100 GRAPPEN EN PLAGERIJEN OM
UIT TE HALEN MET JE VRIENDEN!

Een labracadabror!
uitstekende goochelaar?

Smiley Party
ISBN 978 90 5924 721 5
€ 12,99

Wie ben ik?
ISBN 978 90 5924 722 2
€ 12,99

Welke

Smiley Pranks
ISBN 978 90 5924 536 5
€ 12,95

is een

NOG MEER MOPPEN OM TE

2

MEGA
MOPPENBOEK
HET

HET

MEGA

School is Cool Vriendenboek
ISBN 978 90 5924 723 9
€ 12,99

!

MOPPENBOEK

2

IG
MET HAND
TOUWTJE

SMILEY
TOILET FUN

®

SMILEY TOILET FUN

WEETJES EN SPELLETJES.

Smiley Sport Memo
ISBN 978 90 5924 754 3
€ 10,00

®

BELEEF D(R)OLLE PRET

OP HET TOILET DANKZIJ DIT

LOLLIGE BOEK BOORDEVOL MOPPEN,

Smiley Emo-Kwartet
ISBN 978 90 5924 696 6
€ 10,00

1

2

3

4

5

6

EEN KAKAFONIE VAN MOPPEN, SPELLETJES EN
WEETJES VOOR OP HET KLEINSTE KAMERTJE!

ZO VOUW JE EEN FOLDIE!

Place
hologram
here

WIE HUN ULTIEME CRUSH IS!

9 789059 245754

WAT HUN LIEVELINGSFRUIT IS OF

!

Smiley,
, names, characters and all related indicia are owned
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved.

9 789059 246133

GOED VOOR ZITTEN!

© Baeckens Books NV, Mechelen www.bakermat.be
Tekst: Hanne Vandenbroeck
Vormgeving: KaaTigo bvba

NOG MEER MOPPEN OM TE

DUS GA ER MAAR EENS

Alle rechten voorbehouden.

2

NIET VERVELEN OP DE POT,

MEGA
MOPPENBOEK
HET

ISBN 978 90 5924 613 3 - NUR 229 - D/2018/6168/89

MET DIT BOEK VOL GRAPPEN
EN DROLLEN ZUL JE JE ZEKER

Smiley Colour Game
ISBN 978 90 5924 695 9
€ 10,00

Smiley Party Spel
ISBN 978 90 5924 755 0
€ 10,00

ONTDEK WAT ZE LATER WILLEN WORDEN,
Smiley,
, names, characters and all related indicia are owned
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved.

9 789059 246515

Place
hologram
here

WIE WINT?

fruit was,
Als jij een stuk
een...
dan was je zeker

IN DIT BOEK VIND JE 1800 QUIZVRAGEN
IN 6 VERSCHILLENDE THEMA’S:
GESCHIEDENIS • AARDRIJKSKUNDE
SPORT • WETENSCHAP • CULTUUR
WEETJES, BREINKRAKERS & DOE-VRAGEN

Smiley,
, names, characters and all related indicia are owned
by The Smiley Company © 1971- 2018. All rights reserved.

Van welke planeet
ig?
ben jij afkomst

de saaiste vakantiedagen!
Met dit boek overleef je fluitend
moppen en nog veel meer.

WIL JE

GRAPPIGE WEETJES EN GEKKE VRAGEN!

STICKERS!

WAT MAAKT EEN QUIZ INTERESSANT?

Dit vakantiepuzzelboek

9 789059 245778

van Smiley zit boordevol

WAT LEUK!

KUNNEN
MAMA EN PAPA
HET OOK NIET
LATEN?

STAAT DE
HELE STRAAT
VOOR DE
DEUR?

ZOTTE DOE-VRAGEN NATUURLIJK!

WAT MAAKT EEN QUIZ OOK LEUK?

kruiswoordraadsels, Zweedse puzzels,

PERFECT!

DAT KAN!

MEESPELEN?

BROER OF ZUS

GEEN PROBLEEM!

BEN JE
ALLEEN?

MET MÉÉR
DAN

150

doolhoven, geheimschrift, woordzoekers,

9 789059 246140

Place
hologram
here

DIT BOEK GEEFT JE 50 KEER
INSPIRATIE VOOR SPELLETJES
DIE JE BINNEN OF BUITEN KAN SPELEN!

SLIMME VRAGEN VOOR SLIMME SPELERS!

WE SPELEN EEN SPEL!
AAN DE KANT!

GOOI DIE SMARTPHONE

SMILEY QUIZ M DNESS
®

SMILEY VAKANTIE PUZZELBOEK

SMILEY GAMES
®

SMILEY

SMILEY

WAT MAAKT EEN QUIZ UITDAGEND?

A

VAKANTIE

Smiley Foldies
ISBN 978 90 5924 613 3
€ 11,99

PUZZELBOEK

Smiley Vriendenboek
ISBN 978 90 5924 577 8
€ 12,99

ANTI-VERVEELBOEK VOL SPELLETJES

Be You
ISBN 978 90 5924 656 0
€ 10,00

ZIER
PLE DEERD!
RAN
A
G
GE

Ik ken een mop!
ISBN 978 90 5924 752 9
€ 10,00
9 789059 247536

?

®

?

?
ook!
En ik

Ik doe mee!

GAMES

SMILEY

Ik ook!

ALLEEN, MET 2, MET 4 OF MET 8?

FUN VERZEKERD!

VAKANTIE

A

9 789059 246560

®

Smiley,
, names, characters and all related indicia are owned
by The Smiley Company © 1971- 2019. All rights reserved.

SMILEY FOLDIES

WAT IK
WEET JE
ERSTE
HET LEKK
VIND?

Smileyworld

ALTIJD FUN MET DEZE
50 SMILEY FOLDIES!

U

TEKEN, SCHRIJF, KNIP

DE
EN PLAK EROP LOS MET
S!
MÉÉR DAN 150 STICKER

EN VOUWEN MAAR!

Y

OVER JE BESTE VRIENDE
N!

SMILEY FOLDIES
®

®

U!

ONTDEK ALLE GRAPPIG
E
GEHEIMEN EN WEETJES

op...
Jij bent verliefd

jij wordt later
een...

®

SMILEY VRIENDENBOEK

BE
Y

BE Y U

Je doet wat je wilt!
er is maar één regel:

BE

ILEY
SM
VRIENDENBOEK

Smiley Toilet Fun
ISBN 978 90 5924 575 4
€ 13,33
SCHEUR DE FOLDIES UIT HET BOEK

Dit boek is van jou,
en van jou alleen!
Je kan écht alles in dit boek:
schrijven, tekenen, kleuren,
plakken, scheuren, bijten ...

15/04/19 09:49

Mega Moppenboek 2
ISBN 978 90 5924 700 0
€ 10,00

KEN JE
MIJ
N
FAVORIETE
FILM
?

DOE HET SPELLETJE MET JE VRIENDEN EN

Cover_MEGA MOPPENBOEK 2 KAAT.indd 1

Het Mega Moppenboek
ISBN 978 90 5924 316 3
€ 10,00

M DNESS!

PUZZELBOEK

ANTI-VERVEELBOEK VOL SPELLETJES

1800 SMILEY QUIZVRAGEN IN 6 THEMA’S
®

Smiley Games
ISBN 978 90 5924 614 0
€ 11,50

Smiley vakantiePuzzel COVER.indd 1

Quiz Madness
ISBN 978 90 5924 651 5
€ 12,99

Waarheid, Durven of Doen
ISBN 978 90 5924 615 7
€ 12,99

3/04/2020 11:46

Vakantie Puzzelboek
ISBN 978 90 5924 753 6
€ 12,99

Display met 8 spelletjes
ISBN 978 90 5924 806 9
€ 80,00
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*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs

puzzelen, ontspanning, humor, voetbal

Ideaal geschenk voor alle fans
van F.C. De Kampioenen
Puzzelplezier voor het hele gezin
Sluit aan bij de razend populaire tv-serie

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

Puzzel erop los met deze geweldige plaat van De
Kampioenen in het circus. Leg alle puzzelstukjes
op de juiste plek en ontdek wat deze bende
pottenstampers van plan is. Wat zal ons Madeleine
daarvan zeggen?!

Benieuwd hoe De Kampioenen carnaval vieren? Daar
kom je zo meteen achter! Puzzel alle stukjes bij elkaar
en duik zelf de carnavalstoet in. Mijn gedacht!

Een puzzel van F.C. De Kampioenen? Dat is urenlang
plezier! Of miserie? Als eeuwige fan van de plezantste
voetbalclub van het land is dit in ieder geval de
perfecte puzzel voor jou. Ga de uitdaging aan, puzzel
de 1000 stukjes bij elkaar en ontdek wat er gaande is
op het voetbalveld!

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501336
Productcode BABOS018
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 16,99
PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501343
Productcode BABOS019
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501350
Productcode BABOS020
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

HET CIRCUS

CARNAVAL

VOETBAL

Kampioen zijn is plezant!

5 407006 501336

5 407006 501343

5 407006 501350
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VERZAMEL ALLE SEIZOENEN!
NIEUW
LUXEBOX F.C. DE KAMPIOENEN
VIVA BOMA
Voor alle ijverige F.C. De Kampioenen fans
werd naast de DVD ook een leuke cadeauset
gemaakt. Een box met de DVD van de film,
een notebook met bijhorende pen en een
exclusief fotoboekje. Een musthave voor de
echte liefhebber!

BABOF017
PPD € 26,70
CAP € 29,90
EAN 5407006501152

5 407006 501152

EVENEENS VERKRIJGBAAR

F.C. De Kampioenen
Kampioen zijn is Plezant !
PPD €8,50 – CAP €9,99

F.C. De Kampioenen
Tournee General
PPD €8,50 – CAP €9,99

F.C. De Kampioenen
Forever
PPD €8,50 – CAP €9,99

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.

F.C. De Kampioenen
Viva Boma!
PPD € 16,94 – CAP € 19,99

De complete
verzamelbox
BABOB029
EAN 5.407.006.500.353
PPD € 127,11 – CAP € 149,99

Seizoen 1
BABOB007
EAN 5.407.006.500.131
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 2
BABOB008
5.407.006.500.148
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500353

5 407006 500131

5 407006 500148

Seizoen 3
BABOB009
EAN 5.407.006.500.155
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 4
BABOB010
EAN 5.407.006.500.162
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 5
BABOB011
EAN 5.407.006.500.179
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 6
BABOB012
EAN 5.407.006.500.186
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500155

5 407006 500162

5 407006 500179

5 407006 500186

Seizoen 7
BABOB013
EAN 5.407.006.500.193
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 8
BABOB014
EAN 5.407.006.500.209
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 9
BABOB015
EAN 5.407.006.500.216
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 10
BABOB016
EAN 5.407.006.500.223
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500193

5 407006 500209

5 407006 500216

5 407006 500223

Seizoen 11
BABOB017
EAN 5.407.006.500.230
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 12
BABOB018
EAN 5.407.006.500.247
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 13
BABOB019
EAN 5.407.006.500.254
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 14
BABOB020
EAN 5.407.006.500.261
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500230

5 407006 500247

5 407006 500254

5 407006 500261

Seizoen 15
BABOB021
EAN 5.407.006.500.278
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 16
BABOB022
EAN 5.407.006.500.285
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 17
BABOB023
EAN 5.407.006.500.292
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 18
BABOB024
EAN 5.407.006.500.308
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500278

5 407006 500285

5 407006 500292

5 407006 500308

Seizoen 19
BABOB025
EAN 5.407.006.500.315
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 20
BABOB026
EAN 5.407.006.500.322
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 21
BABOB027
EAN 5.407.006.500.339
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500315

5 407006 500322

5 407006 500339
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NIEUW
LUXEBOX DE BUURTPOLITIE
HET CIRCUS
Voor alle Buurtpolitie fans werd naast de DVD
ook een leuke cadeauset gemaakt. Een box
met de DVD van de film, een notebook met
bijhorende pen en een exclusief fotoboekje.
Een musthave voor de echte liefhebber!

BABOF016
PPD € 26,70
CAP € 29,90
EAN 5407006501138

5 407006 501138

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.
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Seizoen 1
BABOB032
EAN 5.407.006.500.520
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

Seizoen 2
BABOB033
EAN 5.407.006.500.537
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500520

5 407006 500537

Seizoen 3
BABOB034
EAN 5.407.006.500.544
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500544

Seizoen 5
Seizoen 4
BABOB036
BABOB035
EAN 5.407.006.500.568
EAN 5.407.006.500.551
PPD € 21,17 - CAP € 24,99 PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500551

Film 1: De grote Geldroof
PPD €8,50
CAP €9,99

Film 2: De Tunnel
PPD €8,50
CAP €9,99

Film 3: Het circus
BABOF008
EAN 5.407.006.501.060
PPD €16,94
CAP € 19,99

5 407006 501060

5 407006 500568

De Buurtpolitie Verzamelbox seizoen 1 tot 5
PPD € 84,73 - CAP € 99,99
26 DVD’s
BABOB037
EAN 5.407.006.500.575
5 407006 500575
DVD 46 / BPS1001
EAN 5.413.660.742.312
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742312

DVD 47 / BPS1002
EAN 5.413.660.742.411
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742411

DVD 48 / BPS1003
EAN 5.413.660.742.510
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742510

DVD 49 / BPS1004
EAN 5.413.660.742.619
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

DVD 50 / BPS10015
EAN 5.413.660.742.718
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742619

5 413660 742718

De Buurtpolitie Bordspel
PD € 29,65 - CAP € 34,99
2 tot 6 spelers - 60 minuten speeltijd - 9 tot 99 jaar
BABOS013
EAN 5.407.006.500.513

5 407006 500513

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.

71

72

8+ KIDS

8+ KIDS
De nieuwe Fantasia is er!

GERONIMO STILTON

FANTASIA XV
HET LEGER DER ONZICHTBAREN

Voorlopige Cover

Lang geleden is het rijk Fantasia een deel kwijtgeraakt
dat bekendstond als het Fantasia Imperium. Maar
dat imperium is al eeuwenlang versplinterd en heeft
geen vorst of vorstin meer. Precies op de grens tussen
deze twee rijken ontdekt Geronimo dat er een kostbaar voorwerp gestolen is en er een angstaanjagend
onzichtbaar leger oprukt om alles en iedereen in het
verderf te storten. Een oude legende vertelt dat het
leger alleen gestopt kan worden als het oude Fantasia
Imperium zich opnieuw onder één keizerin verenigt.
De keizerinnenkroon ligt verborgen op een ver en
ontoegankelijk eiland en je raadt het al … Geronimo
moet ernaar op zoek. Dat doet hij samen met de rebellerende dochter van Florina, prinses Alina, en haar
trouwe vazal, de drakentemmer Lorian. Onbeschrijflijke gevaren en zeven zware testen zullen ze moeten
doorstaan. Misschien wel de grootste uitdaging ooit
voor Geronimo. Gaat het hem ook dit keer weer lukken?

Met kras & ruik, 3D beeld, 3D bril en thermo inkt!

fantasie, bestseller, avontuur

€ 26,99
145 x 190 mm
320 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 854 0
vanaf 8 jaar
NUR
282
ISBN 978-90-5924-854-0
YFH Kinderen/tieners: fictie:
fantasy
verschijnt 16 oktober 2020

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
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Gi-ga-grappig verhaal

75

Interactief

FANTASIA BACKLIST

Nieuw concept in de populaire serie

GERONIMO STILTON ESCAPEBOEK

HELP! HOE KOM IK MIJN HUIS UIT?
Fantasia
978 90 5893 008 8
€ 26,99*

9 789058 930088

Fantasia II
De Speurtocht naar het Geluk
978 90 8592 016 8
€ 26,99*

9 789085 920168

Fantasia III
978 90 8592 049 6
€ 26,99*

9 789085 920496

Fantasia IV
Het Drakenei
978 90 8592 071 7
€ 26,99*

9 789085 920717

Je gelooft het vast niet. Piep! Toen ik niet thuis was, heeft
professor Volt een alarmsysteem in mijn huis geïnstalleerd
en nu zit ik opgesloten in mijn eigen huis. Wil jij mij helpen
te ontsnappen? We hebben een plattegrond van mijn huis
en heel veel aanwijzingen, maar je kent me, ik ben nogal een
angstmuis! Brrr... mijn snorharen trillen van de spanning. Doe
je mee? Lezen en speuren, urenlang plezier! Help Geronimo
te ontsnappen! Gebruik je knagersverstand!

Fantasia V
978 90 8592 120 2
€ 26,99*

9 789085 921202

€ 9,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

9 789059 248236

Fantasia VI
978 90 8592 166 0
€ 26,99*

9 789085 922025

Fantasia VIII
978 90 8592 244 5
€ 26,99*

9 789085 922445

Fantasia IX
De fenomenale reis
978 90 8592 285 8
€ 34,95

9 789085 922858

Fantasia X
978 90 8592 314 5
€ 26,99*

GERONIMO STILTON ESCAPEBOEK
9 789085 923145

OPGESLOTEN IN HET MUSEUM!
Nee hè, het is niet te geloven! Het is Halloween, en tijdens die
engste nacht van het hele jaar zit ik opgesloten in het Egyptisch Museum van Rokford. Muisziel alleen zit ik hier tussen
de mummies, de sarcofagen en de opgegraven juwelen uit het
Oude Egypte. Brrr! Maar met de plattegrond, wat tips en jouw
hulp moet ik kunnen ontsnappen! Help je mij de juiste beslissingen te nemen?

Fantasia XI
De Duistere Driemaster
978 90 8592 367 1
€ 26,99*

9 789085 923671

Fantasia XII
Het Vlammenravijn
978 90 8592 431 9
€ 26,99*

9 789085 924319

*Prijswijziging vanaf 16/10/2020

Fantasia XIII
Het drakeneiland
978 90 8592 499 9
€ 26,99*

9 789085 924999

Fantasia XIV
Terug in de tijd
978 90 8592 530 9
€ 36,50

9 789085 925309

€ 9,95
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

9 789059 248243

vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 824 3
YF Kinderen/tieners: fictie en
waargebeurde verhalen
verkrijgbaar vanaf
15 november 2020

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

9 789085 921660

Fantasia VII
978 90 8592 202 5
€ 26,99*

vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 823 6
YF Kinderen/tieners: fictie en
waargebeurde verhalen
verkrijgbaar vanaf
15 november 2020
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8+ KIDS

8+ KIDS
Muizenissige puzzels voor het hele gezin

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs

Ideaal cadeautje voor jonge knagers

puzzelen, ontspanning, fantasie

Sluit aan bij de waanzinnig populaire boeken

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

PUZZEL

Een puzzel van Geronimo Stilton? Je snorharen
zouden bijna trillen van geluk! Leg alle puzzelstukken
op de juiste plek en kom erachter wie Geronimo’s
familieleden zijn. Met 99 stukjes is deze puzzel de
ideale uitdaging voor alle jonge knagers.
Puzzelplezier gegarandeerd!

Gi-ga-geitenkaas, wat een drukte! Kijk je ogen uit
en ontdek wat er allemaal gebeurt op de redactie
van De Wakkere Muis, de belangrijkste krant van
Muizeneiland. Deze puzzel van 500 stukjes is het
perfecte opstapje naar de wereld van de grote
puzzels.

Herbeleef de magische avonturen van de Thea Sisters
met deze prachtige puzzel van De Zeven Rozen.
Leg de puzzelstukjes op de juiste plek, ga met hen
mee op ontdekkingsreis langs fonkelende sterren en
ontmoet sprankelende feeën. Met maar liefst 1000
stukjes wordt dat zeker en vast een muizenissige
uitdaging!

Lang leve Fantasia! Deze betoverende puzzel
staat helemaal in het teken van Geronimo Stiltons
magische avonturen in het net zo magische
Fantasiarijk. Reis samen met je favoriete muis op de
rug van de draak doorheen het wolkendek. Urenlang
puzzelplezier met maar liefst 1000 stukjes.

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501367
Productcode BABOS021
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 16,99
PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501374
Productcode BABOS022
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501381
Productcode BABOS023
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501398
Productcode BABOS024
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

DE FAMILIE STILTON

5 407006 501367

DE WAKKERE MUIS

5 407006 501374

DE ZEVEN ROZEN

5 407006 501381

LANG LEVE FANTASIA

5 407006 501398
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GERONIMO STILTON 86

GERONIMO STILTON 87

De bemuizing van ruimteschip de Zwarte Gaten Kaas
is aan vakantie toe en dus besluiten de kosmomuizen
een dagje naar het kosmostrand te gaan. Alles en iedereen is chill, totdat Klem Stiltonox een schatkaart
vindt. Daar moeten de kosmomuizen natuurlijk meteen achteraan! Ze komen terecht op Aquarix, een
planeet op de kosmische zeebodem van het Halfvolle
Melkwegstelsel, waar ze niet alleen te maken krijgen
met de meest vreemdsoortige zeewezens, maar ook
met een stelletje melkwegpiraten die niet van plan
zijn om de schat met iemand te delen …

De Stiltons gaan in de kerstvakantie gezellig naar
Stanktop, een wintersportdorpje dat beroemd is vanwege het jaarlijkse kerstfestival. Hoewel wintersport
niet Geronimo’s favoriete bezigheid is (hij haat sporten!), komt hij aan het eind van de dag toch voldaan
in het dorp terug. Maar dat duurt niet lang, want alles wat ook maar iets met het festival te maken heeft
is beschadigd of functioneert niet. Sabotage, vindt
Speurneus Teus. Maar wie zegt er nu NEE tegen Kerstmis? Dat kan er maar eentje zijn!

Met leeslintje en schatkaartspel!

Met leeslintje en boekenlegger!

ONDERWATERPIRATEN

BOVEN OP STANKTOP

kerst, vakantie, feest

ruimte, kosmomuizen, avontuur

€ 12,99
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 833 5
NUR 282
ISBN 978-90-5924-833-5
YFC Kinderen/tieners: fictie:
actie- en avonturenverhalen
verschijnt 1 oktober 2020

€ 12,99
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 857 1
NUR 282
ISBN 978-90-5924-857-1
YFC Kinderen/tieners: fictie:
misdaad en mysterie
verschijnt 1 november 2020
Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
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GERONIMO STILTON 45 – HERDRUK

HET SPOOK IN DE SPIEGEL
GERONIMO STILTON 88

DE LAATSTE DRAAK
Als Geronimo op miraculeuze wijze weer eens op het
middeleeuwse Toverslot belandt, wacht hem een opdracht waar hij helemaal niet blij mee is. Hij wordt op
een monsterlijke vuurspuwende draak afgestuurd.
Niets voor Geronimo natuurlijk, maar ja … zo maakt
hij wel kans om het eindelijk tot Ridder van de Orde
der Salamanders te schoppen. Doodsbenauwd gaat hij
op pad en vindt zowaar de draak, maar dat blijkt helemaal niet zo’n monster te zijn. Integendeel, het is een
vrolijk beest dat hem zelfs graag wil helpen om een
echte ridder zonder vrees (ahum…) te worden!

Brrr… Speurneus Teus en Geronimo staan voor een
groot raadsel; in het deftigste hotel van Rokford jaagt
een spook alle gasten de stuipen op het lijf. In een
harnas met rammelende kettingen dwaalt hij door
de gangen, waardoor niemand er meer een kamer
boekt. Gi-ga-geitenkaas, hoe is dat mogelijk? Spoken
bestaan toch helemaal niet? Een witte pruik, een paar
namaak spinnenwebben en een cd met spookachtige muziek vormen de magere aanwijzingen waarmee
Geronimo en Speurneus Teus het moeten doen …
€ISBN
12,99
978-90-5924-860-1
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 860 1
YF Kinderen/tieners:
misdaad en mysterie
verschijnt 1 oktober 2020

Met leeslintje en boekenlegger!

EEN OERGEZELLIGE OMNIBUS – NIEUW!

middeleeuwen, ridders, draken

€ 12,99
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur
vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 858 8
NUR 282
ISBN 978-90-5924-858-8
YFC Kinderen/tieners: fictie:
fantasy
verschijnt15 november 2020
Geronimo Stilton © 2020
Atlantyca S.p.A.
All Rights Reserved

GERONIMO STILTON 40 - HERDRUK

VROLIJK KERSTFEEST MET DE STILTONS

DE ROOF VAN DE GI-GA-DIAMANT

Nog even en de kersttijd breekt weer aan, en met dit
gi-ga-gezellige boek ben je er helemaal klaar voor!
Maar liefst drie complete kerstverhalen samen in één
lekker dikke omnibus. Bovendien is het een prachtig
uitgevoerd geschenkboek en dus een gi-ga-goede tip
voor een geweldig Sinterklaascadeau!
De omnibus bestaat uit de volgende boeken: Het is
Kerstmis, Geronimo!; Het geheim van Kerstmis en Een
muizenissige kerst in New York en heeft een spotprijsje! Met muizenissige kerstkaarten!

Terwijl Geronimo naar een spannende voetbalwedstrijd zit te kijken komt opa Wervelwind onverwacht
binnenstormen. Kennelijk heeft iemand het voorzien
op de supercup van het aanstaande golftoernooi en
opa vindt dat zijn kleinzoon dat moet voorkomen.
Agent Nul Nul K is de dief al op het spoor en om de
zaak te bespoedigen heeft opa Geronimo maar meteen voor het golftoernooi ingeschreven. Hoe zal dat
kleine balletje gaan rollen …?

€ISBN
16,99
978-90-5924-861-8
145 x 190 mm
352 blz. gebonden
volledig in kleur

€ISBN
12,99
978-90-5924-841-0
145 x 190 mm
128 blz. gebonden
volledig in kleur

vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 861 8
YF Kinderen/tieners:
traditionele verhalen
verschijnt 15 oktober 2020

vanaf 8 jaar
ISBN 978 90 5924 841 0
YF Kinderen/tieners:
misdaad en mysterie
verschijnt 1 november 2020
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BACKLIST

BACKLIST
Mijn naam is Stilton,
Geronimo Stilton

1

8

78

en

Gi-ga-geitenkaas,
ik heb gewonnen!

18

17-07-18 14:20

Ze hebben mij, de meest onsportieve muis die er bestaat,
gevraagd verslag te doen van de Olympische Spelen. Dat
belooft wat! Ik heb namelijk cameravrees.
Het wordt helemaal lastig als ik de aan bananen
verslaafde detective Speurneus Teus tegen het lijf loop.
Volgens hem is er iets vreemds aan de hand met de
deelnemers. En het lijkt er op dat hij gelijk heeft.

Toernooi op het Toverslot

31
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65

ISBN 978-90-8592-537-8

der voor een

dag

ISBN 978-90-8592-536-1

GS_73_omslag_ridder.indd 1

GS_cover kerst_2019_2.indd 1

bladiebla

84

83

85

ISBN 978-90-5924-834-2

ISBN 978-90-5924-831-1

De Wakkere Muis

De Wakkere Muis

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

22-10-19 16:18

GS_83_babydino cover.indd 1

26-02-20 10:49

83. Babydino vermist
978 90 8592 550 7
€ 10,95

84. Tricerapoep onder de loep
978 90 5924 831 1
€ 10,95

85. Gi-ga-gefeliciteerd!
978 90 5924 834 2
€ 10,95

73. Ridder voor een dag
978 90 8592 430 2
€ 12,95

A

N

CLEO

ANCIS

ISBN: 978-90-8592-388-6

A

09-05-18 10:58
GS_77_cover.indd 1

10-07-18 19:53

76. Het woeste Wilde Westen
978 90 8592 477 7
€ 12,95

77. Blubber! Bliep, bliep!
978 90 8592 482 1
€ 10,95

REIS DOOR DE TIJD 9

.

AMADEUS

De Wakkere Muis

18-12-17 18:18

75. Expeditie Zonnesteek
978 90 8592 433 3
€ 12,95
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G

RDDT_9_boekomslag_NL.indd 1

GS_wilde westen cover.indd 1
08-12-17 17:57
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Groot nieuws: het Archeologisch
Museum in Rokford maakt
kans op een wereldberoemde
prijs! Maar de jury is gi-gastreng en alles moet kloppen
voordat die prijs kan worden
uitgereikt. Als twee dagen voor
het grote moment blijkt dat er
drie belangrijke voorwerpen
uit de collectie van het museum
missen, dreigt het feest alsnog
in het water te vallen. De
museumdirecteur, Hieronymus
O’Glief, is ten einde raad. Als
laatste redmiddel vraagt hij
Geronimo om op reis door de
tijd te gaan, op zoek naar de
missende voorwerpen. Geronimo
zal een vriend in nood nooit aan
zijn lot overlaten en zo belandt
hij in een muizenissig avontuur,
waarin hij kennismaakt met
niemand minder dan Alexander
de Grote, Cleopatra, Mozart
en niet te vergeten de Engelse
kaperkapitein Francis Drake.
Maar lukt het hem ook om de
verzameling van het museum
op tijd compleet te maken zodat
de prijs alsnog kan worden
toegekend?

REIS DOOR DE TIJD 9

Wel alle planeten en kometen! Geronimo
Stiltonox en zijn bemuizing hebben dringend
brandstof voor hun ruimteschip nodig. Alleen
is dit type brandstof erg kostbaar en schaars.
Tot hun verbazing bieden drie Blubbers van
planeet Blubber hun een kist vol brandstof
aan … gratis en voor niets. De bemuizing is
door het dolle heen, maar het wantrouwen
groeit … Waarom zouden de Blubbers dat
zomaar weggeven? Zou er iets mis zijn
met de brandstof?
Thea, Klem en Geronimo besluiten
planeet Blubber een bezoek te brengen,
maar wat ze daar aantreffen, gaat al
hun blubberende bedenksels te boven …
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REIS DOOR DE TIJD

08-12-17 17:55

22-10-19 13:02

65. Een magische kerst
978 90 8592 536 1
€ 10,95

Iedereenaanboord!Hoogtijdvooreen
reisnaarhetWILDEWESTEN!
Metz'nallengaanwedemeest

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

74. Een scheve schaats
978 90 8592 434 0
€ 10,95

Gi-ga-gefeliciteerd!

bladiebla

ISBN: 978-90-8592-430-2

26-04-19 13:47

GS_75_Noormuizen_3_cover.indd 1

Tricerapoep onder de loep

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

61. Wielrennen is echt mijn sport
978 90 8592 526 2
€ 10,95

Expeditie Zonnesteek

Een scheve schaats

ISBN: 978-90-8592-434-0

16-08-19 12:51

81. Een bloedstollende middernacht
978 90 8592 529 3
€ 10,95

ISBN 978-90-8592-550-7

82. Toernooi op het Toverslot
978 90 8592 537 8
€ 10,95

OZ

De Wakkere Muis

09-12-18 13:36
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Gi-ga-geitenkaas,
wat een mega-magisch
avontuur!
Een prachtig kerstverhaal
met extra veel knutselideeën
en spelletjes voor een
magische kerst!

GS_cover wielrennen_2019.indd 1

Kunstschaatsen staat voor
aardoor het schaatsvirus te
ijn schaatsen aan en gaat
nimo, die zit liever op een
te kijken.
gemunt heeft op de prijs van
fs Geronimo eraan geloven.
is probeert hij de dieven te
ettes maakt en over het ijs
het voor je?

GS_bloedstollende middernacht.indd 1

80. Het Toverslot
978 90 8592 525 5
€ 10,95

Ridder voor een dag

Maar dan
gebeurt er plotseling
iets wat je normaal alleen
in sprookjes tegenkomt: uit het
niets verschijnen er twee elfjes
van de Kerstman die de drie
meenemen op een muizenissige
reis helemaal naar de
Noordpool.

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Hengels vol haringen, de Noormuizen krijgen
een noodoproep van Snaveltje, de albatros van
de bekende ontdekkingsmuis Erik Langsnorsson.
Hij is op een gevaarlijke ontdekkingsreis
vertrokken, maar is nu ergens op zee gestrand
en heeft hulp nodig.
Angstmuis Geronimorr Stilsson wordt samen
met Kloet en de lieftallige Muizegard aan boord
van het krakkemikkige schip de Helse Toeren de
woeste zee op gestuurd om Langsnorsson te
redden. Onderweg worden ze belaagd door
hongerige Monsterdraken. Ze weten zich geen
raad, want hoe kunnen ze die dekselse draken
wegjagen? Het wordt voor alle bemuizingsleden
een reis om nooit te vergeten!

02-11-18 13:38

Stilton
www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

31. Geheime missie:
Olympische Spelen
978 90 5924 839 7
€ 10,95

beleveninhetverreverleden.�
ErewoordvanStanley,de
TIJDREISCAMPER!

Een magische kerst

Vrij op kerstavond?
Als het aan opa Wervelwind
ligt, komt daar voor Thea,
Klem en Geronimo helemaal niets
van in. Er zal gewoon doorgewerkt
moeten worden! Het ware
kerstgevoel is voor hen dit
jaar dan ook ver te
zoeken …

ISBN 978-90-8592-526-2

De Wakkere Muis

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

e schaats

ISBN 978-90-8592-529-3

MUIZENISSIGEAVONTUREN
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GEHEIM AGENT

35. Geheim agent Nul Nul K
978 90 8592 510 1
€ 10,95

81

Iedereenaanboord!Hoogtijdvooreen
reisnaardeMIDDELEEUWEN!
Metz'nallengaanwedemeest

Wielrennen is écht mijn sport

Geheim agent Nul Nul K

ISBN 978-90-8592-510-1



De Wakkere Muis

27. Een muizenissige vakantie
978 90 5924 840 3
€ 10,95

Wielrennen is écht mijn sport

NUL NUL K



www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Een goede vriend van Geronimo, Hyena, heeft zich
ingeschreven voor een muizenissig zware wielerkoers:
een wedstrijd dwars door Amerika van zowat
5000 kilometer lang! Het parcours staat bekend als
een van de zwaarste ter wereld. Gi-ga-geitenkaas,
Geronimo is diep onder de indruk!
Maar al snel blijkt er een addertje onder het gras te
zitten; Hyena gaat de race niet in zijn eentje fietsen,
hij heeft Geronimo ook als deelnemer aangemeld!
Maar hij is helemaal geen sportieve muis …
hoe moet dat nu? Help!

35



Welkom op Oerknal Eiland, een gi-ga-geheime plek
waar de dinosaurussen nooit uitstierven! Op deze
geheimzinnige plek staat een laboratorium waar de
dinosaurussen
 die op het eiland leven bestudeerd en
beschermd worden. Maar nu is er een ramp gebeurd: er
 vermist! Zijn ouders zijn ten einde
wordt een klein T-rexje
raad en hebben het hele eiland al overhoop gehaald om
hun kind te vinden. De Stiltons, die deel uitmaken van een
speciaal onderzoeksteam, zullen haast moeten maken
met het vinden van de babydino, want als papa en mama
T-rex zo doorgaan, blijft er van het eiland straks heel
weinig over …

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be
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79. Blozosaurus zoekt huis
978 90 8592 481 4
€ 10,95

Babydino vermist


Toernooi

op het

Toveers
rsLo
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t


Als Geronimo opnieuw op fabelfantastische wijze in de
Fabelachtige Riddertijd terechtkomt, wordt hij meteen
door een gi-ga-gespierde ridder uitgedaagd om deel
te nemen aan een toernooi. Het bestaat uit vijf duels
– waaronder het aloude grafzerkwerpen – en wie de
meeste wint, is de dapperste en de sterkste. Maar er
staat meer op het spel: de spierbundel heeft zijn oog op
Duifje Duistermuis laten vallen en wil met haar trouwen.
Geronimo doet alsof hem dat niets kan schelen, maar
ondertussen … Is hij toch een tikkeltje jaloers?

De Wakkere Muis

Stilton

GS_80_cover toverslot.indd 1

27-07-18 14:44

78. Het kasteel van de 100 verhalen
978 90 8592 504 0
€ 10,95

GS_cover toverslot 2.indd 1

aken met een echte
een! Maar dat is
llemaal begon? Met
eens overal opduikt.
at, voor zijn huis. De
ebril en is helemaal
Als Geronimo het
ntoor uit stormt om
hij is, rolt hij van het
bare avontuur …



Gi-ga-gefeliciteerd!

Een extra dikke uitgave, met een beschrijving van
alle Olympische sporten, en leuke weetjes over de
Olympische Spelen.

26. Gi-ga-geitenkaas,
ik heb gewonnen!
978 90 5924 850 2
€ 10,95



Tricerapoep onder de loep

Geheime missie: Olympische Spelen

GS_79_blozosaurus_cover.indd 1

8. De familie Duistermuis
978 90 5924 351 4
€ 10,95

ISBN 978-90-5924-839-7

18. De voetbalkampioen
met Belgische vlag
978 90 5924 871 7
€ 14,99



www.geronimostilton.nl
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Babydino vermist

Een muizenissige vakantie
Ik had het erg druk gehad en besloot mezelf eens te
trakteren. Daarom boekte ik een vakantie naar de
Gelukzalige Eilanden. Maar het ene probleem na het
andere diende zich aan waardoor ik mijn vlucht miste …
Uiteindelijk belandde ik in een slecht hotel, samen met
mijn assistente Pinky Punk! En ik moest mijn kamer ook
nog met haar delen! Daar ging mijn rust!
Het bleek uiteindelijk beter uit te pakken dan ik had
verwacht. Samen met Pinky en haar vrienden deed ik een
heleboel leuke spelletjes. Die staan in dit boek, dus ook jij
hoeft je tijdens je vakantie geen moment te vervelen!

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be
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ISBN 978-90-8592-525-5

www.geronimostilton.nl
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Toernooi op het Toverslot

ips en

GS_geheim duistermuis omslag.indd 1

1. Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton
978 90 8592 029 8
€ 10,95
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ISBN 978-90-8592-481-4

De Wakkere Muis

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

Een muizenissige vakantie

Heel Rokford is in de ban van de Lucky Mouse-loterij.
Behalve ik, mij interesseert het niet: geld maakt niet
gelukkig. Ook mijn neef Klem heeft een lot en... hij wint!
Van de ene op de andere dag, is hij een rijke muis.
Helaas stijgt het geld hem naar de bol. Hij wil niet meer
met zijn vrienden en familie omgaan, koopt alles wat hij
wil en begint het ene handeltje na het andere.
Maar het blijkt uiteindelijk dat echt geluk onbetaalbaar is!

Gi-ga-geitenkaas, ik heb gewonnen!

bal. Over een
e Voetbalcup
Voetbalclub
tilton, zijn
b van opa
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nacht wakker
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ZOEKT

Een bloedstollende middernacht
Op een gure, stormachtige oktoberavond wordt
Geronimo’s
 rust ruw verstoord door Duifje. Ze staat
erop dat hij zo snel mogelijk met haar meegaat naar
het Schedelslot, waar de gehele familie Duistermuis vol
ongeduld op hun komst wacht. Al snel wordt duidelijk
waarom Geronimo is meegesleurd. Het is de avond
voor Halloween in een schrikkeljaar en het duurt
niet lang meer voor de klok twaalf uur slaat:
dat betekent dat de Speurtocht naar het

Waardevolste Geheim kan beginnen!

Een bloedstollende middernacht

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be
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Het

ISBN 978-90-5924-351-4
ISBN 978-90-8592-504-0

GERONIMO REEKS



Geronimo brengt een bezoek aan het pikdonkere
gangenstelsel dat onder de Botanische Tuin van
Rokford is ontdekt en komt op wonderlijke wijze terecht
in … de Fabelachtige Riddertijd! Daar stuit hij tussen
de pratende meubels, de geheime doorgangen en de
tovenaarsleerlingen op een eeuwenoude schatkaart.
Dapper gaat hij op zoek naar de schat, maar daarvoor
zal hij wirwarrige zwarte wouden moeten doorkruisen
en vervelende vijanden moeten verslaan. Gelukkig
krijgt hij hulp van de fabelfantastische Ridders van de
Orde der Salamanders!

BLOZOSAURUS

Het Toverslot

Blozosaurus zoekt huis
Oei, Rotsfort schudt op zijn grondvesten; de ene
aardbeving volgt de andere op! Wat is er aan de poot?
De inwoners snappen er geen oerbal van.
Zoals gewoonlijk wil Thea er het fijne van weten, dus
gaat ze samen met Geronimo, Klem, oma Wervelwind
en huisdino Luimpje met de metrosaurups de diepte
in. Brrr… ondergronds? In donkere tunnels en grotten?
Geronimo staat niet te springen. Maar dan, na keiveel
angsten te hebben doorstaan, ontdekken ze wat er
daarbeneden wél staat te springen …

Blozosaurus zoekt huis

Het kasteel van de 100 verhalen
Samen met Klem en Thea waagde ik mij door een flinke
storm naar een van de geheimzinnigste uithoeken
van Muizeneiland. Hier zou volgens Thea een kasteel
moeten staan, diep verscholen in een bos vol gemene
doornstruiken waar al eeuwen niemand een poot had
durven zetten. Alleen al de weg ernaartoe vol wolven,
bliksem en regenstormen deed mijn snorharen trillen
van angst. Maar daar stonden we, voor de deur van
het verlaten kasteel. Ik kon nu niet meer terug.
Wat zou ons daarbinnen te wachten staan?

Het kasteel van de 100 verhalen

Mijn naam is Stilton, Geronimo Stilton

ISBN 978-90-8592-029-8

Het Toverslot

De familie Duistermuis
Op een dag sleept Duifje Duistermuis Geronimo mee
naar het Schedelslot, het kasteel waar ze met haar hele
familie woont. Maar het is geen kasteel als alle andere,
niets is er normaal! Bij de ingang staat een vleesetende
plant, in de slotgracht woont een monster genaamd
Het Ding en er zijn zelfs aardbeien die wild in het rond
happen. Als Geronimo op een gegeven moment naar
de wc moet, weet hij helemaal niet wat hem overkomt;
de wc-pot blijkt te leven en dreigt hem op te slokken!
Brrr! Hoe komt hij hier ooit weer weg?

De familie Duistermuis

Na honderden sollicitatiebrieven te hebben
doorgenomen, denkt Geronimo eindelijk de perfecte
assistente gevonden te hebben: Pinky Punk. Ze is jong,
hip en een kei met computers. Maar nadat het contract
getekend is, komt hij erachter dat ze veel ondeugender
en brutaler is dan hij gedacht had!
Geronimo moet enorm wennen aan haar wilde
levensstijl, de harde muziek en de nieuwe snufjes
waarmee ze het kantoor probeert te verhippen. Als
ze dan ook nog een nieuwjaarsfeest op de Noordpool
organiseert waar ze de hele familie Stilton mee
naartoe sleept, is voor Geronimo de maat vol.
Tot hij beseft dat hij ook veel van haar kan leren …

De Wakkere Muis

Met
Het Stilton
schatkistspel!

Reis door de tijd 9
Naar de haaien!
978 90 8592 388 6
€ 25,50

11-05-17 13:59

Reis door de tijd 10
Denderende dino’s
978 90 8592 479 1
€ 25,50

Reis door de tijd 11
De achtervolging van Miss Never
978 90 8592 524 8
€ 19,95

Reis door de tijd 12
Missie Piraat
978 90 8592 549 1
€ 19,95
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PLATGEWALST IN WENEN
Wenen is het paradijs op aarde voor iedereen die van
taartjes, baljurken en dansen houdt! Dus als Pam daar
stage mag gaan lopen in een banketbakkerij kan ze
haar geluk niet op. Het wordt nog muizinniger als haar
vriendinnen ook naar Wenen afreizen en ze gezamenlijk naar het grote bal gaan! Ondertussen staat ook
de jaarlijkse banketbakkerswedstrijd voor de deur en
daarvoor heeft Gustav, de bakker bij wie Pamela stage
loopt, zich ook ingeschreven. Maar er zijn meer kapers
op de kust en die deinzen niet terug voor een beetje
valsbakken door de belangrijkste ingrediënten uit Gustavs voorraadkamer te stelen. Heel Wenen bakt, behalve Gustav? Dat laten de Thea Sisters niet gebeuren!

Luxe-editie met stofomslag,
leeslintje en echt bakkersschort!

Wenen, bakken, mysterie



Vanuit een zolderkamer in een lichtblauw pand ergens
in Rokford runnen de Thea Sisters een heus detectivebureau! Het heet Hart voor de zaak en ieder weekend
trekken de vijf vriendinnen zich daar terug om mysterieuze hartzaken uit te pluizen en op te lossen. Hun
allereerste zaak draait om een verloren notitieboek
dat gevonden wordt door een knager die onmiddellijk smoorverliefd wordt op de onbekende muizin van
wie het dagboek is. Aan de detective-sisters de schone
taak om te achterhalen wie de muizin is en haar het
dagboek terug te geven. Wie weet wil ze ook wel met
de eerlijke vinder kennismaken …

Met luxe stofomslag, geheimzinnige
thermo inkt en leeslint met hartje!

liefde, detective, mysterie

€ 16,99
145 x 215 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 852 6
vanaf 9 jaar
NUR 283
YFCF Kinderen/tieners: fictie:
misdaad en mysterie
verschijnt 1 oktober 2020

  

DETECTIVEBUREAU
HART VOOR DE ZAAK

€ 16,99
145 x 215 mm
192 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 859 5
vanaf 9 jaar
NUR 283
YFCF Kinderen/tieners: fictie:
misdaad en mysterie
verschijnt 1 december 2020

Thea Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
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HET LEVEN OP TOPFORD € 8,95
muizinnen dromen ervan om,
worden! Het leven op het college

muizinnen! “Samen staan we sterk,
knaagsters!” is haar motto.

ISBN-13: 978-90-8592-171-4
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liefdesbrief
978 90 8592 229 2

10. De dierenkliniek
978 90 8592 256 8

170503_TS_LOT_10_Dierenkliniek_restyle_cover.indd 1
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26. Puppy kwijt
978 90 5924 828 1

2001002 BaBo Topford 26 - Puppy kwijt cover.indd 1

2001002 BaBo Topford 27 - Game set match cover.indd 1

27. Game, set, match!
78 90 5924 829 8

27-02-20 16:55

25-02-20 14:54

EEN PRINSHEERLIJK
FEEST

Welkom op Walviseiland

THEA SERIEDELEN € 15,50

Dit eiland ligt ten noordoosten van Muizeneiland, in de Trillende Snorharenzee.
Op Walviseiland, waar de natuur overheerst,
bevinden zich belangrijke onderzoeks- en
studiecentra: het Laboratorium voor Zeebiologie, de Sterrenwacht en bovenal: het oude
en uiterst beroemde Topford College! Ook
ik, Thea Stilton, had het geluk hier te mogen
studeren!
Op Topford hebben vijf bijzondere muizinnen

vriendschap gesloten. Samen beleven ze

vriendschap gesloten. Samen beleven ze

superspannende avonturen.

superspannende avonturen.

ISBN: 978-90-8592-052-6
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6. Het ijzingwekkende
geheim
978 90 8592 091 5

18. Het skikampioenschap
978 90 8592 371 8

D ie fstal op de
O r i ë n t E x p re s s

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS!

Vijf dikke vriendinnen … meer
dan vriendinnen … zussen!
Wij zitten op het beroemde
Topford College en zijn dol op
avonturen en mysteries.

Liefde aan het
hof van de tsaar
De Thea Sisters zijn in Rusland om het
kampioenschap kunstschaatsen bij te
wonen. Hier sluiten ze vriendschap met
Aleksandra, een van de kanshebbers
voor de gouden medaille. Als hun
nieuwe vriendin er plotseling van
wordt beschuldigd een kostbare ring
uit een museum te hebben gestolen,
lijkt het erop dat ze de finale wel
op haar buik kan schrijven.

ISBN 978-90-8592-230-8
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8. Schipbreuk in
de ruimte
978 90 5461 664 1
Thea_10_OrientExpress_bandomslag.indd 1

Thea_8_schipbreuk_in_de_ruimte_bandomslag.indd 1
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10. Diefstal op de
Oriënt Express
978 90 8592 172 1

12-10-11 13:38

TS_serie_15_Viva_flamenco_bandomslag_restyle_052016.indd 1

15. Viva flamenco
978 90 8592 230 8

Megan Love en Matt Heart
De beroemde filmsterren
om een gastcollege te geven.
komen naar Walviseiland
…
en besluiten te trouwen
De twee zijn smoorverliefd
zijn door het dolle heen
op het college! De studenten
van
maar plotseling gaat er
en helpen waar ze kunnen,
nog wel doorgaan?
alles mis. Kan de bruiloft

Sisters kunnen niet wachten
Het is zomer en de Thea
Daar vinden ze een
om naar het strand te gaan.
De vriendinnen wijken
kleine, gewonde dolfijn.
is.
zijde totdat hij weer beter
dagenlang niet van zijn
een geheim, waar ze
En dan ontdekken de Sisters
mee kunnen maken …
iemand wel heel erg blij

Operatie dolfijn

Een droombruiloft

HOI, WIJ ZIJN DE

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS!

OPERATIE DOLFIJN

EEN DROOMBRUILOFT

DE VOETBALSISTERS

Vijf dikke vriendinnen … meer
dan vriendinnen … zussen!
Wij zitten op het beroemde
Topford College en zijn dol op
avonturen en mysteries.

THEA SISTERS!

Carnaval in Venetië
De Thea Sisters zijn door
Italiaanse vrienden uitgenodigd
om carnaval in Venetië te komen
vieren en de stad te verkennen.
Ze genieten met volle teugen van
alles wat de stad te bieden heeft,
totdat ze een aantal diefstallen
van dichtbij meemaken. Telkens
worden er onderdelen van
carnavalskostuums gestolen!
Wat zou hierachter kunnen zitten?

Vijf dikke vriendinnen … meer
dan vriendinnen … zussen!
Wij zitten op het beroemde
Topford College en zijn dol
op avonturen en mysteries.

Schatgraven op
de Bahama’s
De Thea Sisters maken een
studiereis naar … de Bahama’s! Tussen
de wuivende palmen, de azuurblauwe
zee, de hagelwitte stranden en de
flamingo’s vinden ze een oude
piratenkaart. Zou het een echte
schatkaart zijn? Om dat uit te vinden
gaan ze met een zeilboot de Caribische
zee op, maar al snel blijken ze niet de
enigen die op zoektocht zijn …

Met
gratis
masker!

ISBN: 978 90 8592 339 8
ISBN: 978-90-8592-453-1

ISBN-13: 978-90-8592-452-4
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De Wakkere Muis

De Wakkere Muis
TS_LOT_02_Geheime_dagboek_Colette_cover.indd 1

een gi-ga-cool herfstfeest
Op ranch De Horizon is
storten zich samen met
gepland! De Thea Sisters
op de voorbereidingen.
feestplanner Joanna Johns
aan
Sisters iets vreemds op
Maar algauw merken de
geheim met zich mee te
Joanna; ze lijkt een groot
barst de bom en dreigt
dragen. Op de grote dag
flink te verstoren …
juist dat geheim het feestgedruis

Topford
College

studeren!

ISBN-13: 978-90-8592-147-9

www.theastilton.nl
www.geronimostilton.com

DE THEA SISTERS
IN GEVAAR!

Topford College op
Wij zijn studentes aan het
op het college is altijd
Walviseiland . Het leven
verliefdheden en
spannend: vriendschappen,
ons dagelijks bezig.
vele andere dingen houden
de poot!
Er is altijd wel iets aan

CIRCUS HOLDERDEBOLDER

De Wakkere Muis. Ze onderneemt

net als Thea, journaliste te

DE THEA SISTERS IN GEVAAR!

besloten en energieke verslaggeefster
is altijd op zoek naar een scoop voor

HET GEHEIME DAGBOEK VAN COLETTE

LIEFDE IN DE SCHIJNWERPERS

Thea is een superknaagster! Deze vast-

Walviseiland. Deze pittige

muizinnen dromen ervan om,

25

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS!

Topford College op
Wij zijn studentes aan het
op het college is altijd
Walviseiland . Het leven
verliefdheden en
spannend: vriendschappen,
ons dagelijks bezig.
vele andere dingen houden
de poot!
Er is altijd wel iets aan

FEEST OP DE MANEGE

is altijd spannend: de vriend-

600-jarig bestaan van
Ter gelegenheid van het
en de leraren om Romeo
Topford besluiten de rector
een grote auditie krijgen
en Julia op te voeren. In
hun acteertalente n te
de studenten de kans om
knagers zijn de
laten zien. Voor welke twee
weggelegd?
romantische hoofdrollen

HET GEHEIME DAGBOEK
VAN COLETTE

HET LEVEN OP TOPFORD

Walviseiland. Deze pittige
muizinnen dromen ervan om,

pers
Liefde in de schijnwer

24

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS!

De Thea Sisters zijn vijf studentes

aan het Topford College op

DE ZEVEN ROZEN

2

1

HOI, WIJ ZIJN DE

THEA SISTERS!

Topford College op
Wij zijn studentes aan het
op het college is altijd
Walviseiland . Het leven
verliefdheden en
spannend: vriendschappen,
ons dagelijks bezig.
vele andere dingen houden
de poot!
Er is altijd wel iets aan

HET LEVEN OP TOPFORD

BACKLIST

HET LEVEN OP TOPFORD

86

18-01-16 14:10

21. Carnaval in Venetië
978 90 8592 454 8
10-01-18 09:21

22. De Pioenenkoningin
978 90 8592 511 8

www.geronimostilton.nl
www.geronimostilton.be

23. Stripspektakel
Avontuur in Vlaanderen
978 90 8592 551 4
2003002 TS serie 24 Schatgraven_op_de_bahamas bandomslag.indd 1
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24. Schatgraven op
de Bahama’s
978 90 5924 832 8

27-05-2020 17:26
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8+ KIDS

8+ KIDS

BACKLIST

OP ONTDEKKING

DE ANTWOORDEN OP ALLE VRAGEN DIE JE JE OOIT STELDE!

MET
GRATIS
APP

Hoe tem je een draak
De beste uitvindingen
ISBN 978 90 5924 811 3
€ 14,99
Bescherm de natuur!
ISBN 978 90 5924 741 3
€ 17,95

De aarde en de ruimte
ISBN 978 90 5924 539 6
€ 17,95

Waar of niet waar?
ISBN 978 90 5924 666 9
€ 17,99

Paarden
ISBN 978 90 5924 386 6
€ 17,95

Mijn grote boek vol spelletjes
ISBN 978 90 5924 742 0
€ 17,99

De ultieme dinosaurus
encyclopedie
ISBN 978 90 5924 799 4
€ 19,99

Het grote boek over de aarde
ISBN 978 90 5924 567 9
€ 19,95

Dinosaurussen
ISBN 978 90 5924 122 0
€ 17,95

Junior Kids Labo
ISBN 978 90 5924 727 7
€ 14,99

Het menselijk lichaam
ISBN 978 90 5924 500 6
€ 17,95

Hoe tem je een draak
De ultieme drakengids
ISBN 978 90 5924 738 3
€ 14,99

Kids Labo
ISBN 978 90 5924 699 7
€ 19,99

Uitvinders labo
ISBN 978 90 5924 765 9
€ 19,99

Labyrint:
Een mega doolhovenboek
ISBN 978 94 9261 659 3
€ 9,99

Bouw je eigen land
ISBN 978 94 9261 619 7
€14,95

Kittens & Puppy’s
Spelletjesboek
ISBN 978 90 5924 751 2
€ 9,99

Magische eenhoorns
Spelletjesboek
ISBN 978 94 9261 672 2
€ 9,99

Puzzelkids:
Getallenpuzzels
ISBN 978 94 9261 660 9
€ 7,50

Puzzelkids:
Hersenkrakers
ISBN 978 90 5924 756 7
€ € 7,50

Wetenschap en uitvindingen
ISBN 978 90 5924 297 5
€ 17,95

Voetbal
978 90 5924 794 9
€ 17,99

Mijn schaakspel
ISBN 978 94 9261 668 5
€ 12,50

Flapjesboek:
Dierendoolhof
ISBN 978 94 9261 646 3
€ 9,99

Wondere wereld
spelletjesboek
ISBN 978 94 9261 647 0
€ 9,99

Sherlock Honds:
Het plusminus avontuur
ISBN 978 90 5924 658 4
€ 9,99

Sherlock Honds
en de talloze tafels
ISBN 978 90 5924 657 7
€ 9,99

Puzzelkids:
Sudoku
ISBN 978 94 9261 661 6
€ 7,50
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8+ KIDS

BACKLIST
VOOR LIEFHEBBERS VAN EEN LEUK LEESBOEK

Bedtijdverhalen
voor rebelse meisjes
ISBN 978 90 8247 013 0
€ 20,95

Bedtijdverhalen
voor rebelse meisjes 2
ISBN 978 90 8283 434 5
€ 20,95
1

WWW.BAKERMAT.COM

9 789059 246478

Dit boek gaat niet
over Mevrouw Moes
en haar kakkerlakken
ISBN 978 90 5924 398 9
€ 14,95

Dit boek gaat wel
over Mevrouw Moes
en haar kakkerlakken
ISBN 978 90 9524 649 2
€ 14,95

2DE
DRUK!

Manon op de manege
De paardenprinses
ISBN 978 90 5924 260 9
€ 14,99

DE BENGAALSE TIJGER

DE BENGAALSE TIJGER

Daan gaat tegen zijn zin naar Sint-Dysmas, een elitecollege voor rijkeluiskinderen. Zijn afkeer voor de school
wordt er niet beter op wanneer hij Vince, een arrogante
klier, leert kennen. Vince en zijn vrienden laten geen
kans onbenut om Daan het leven zuur te maken. Samen
met Tess, een buitenbeentje, ontdekt Daan dat Vince
de diefstal van de eeuw wil plegen. Wat is
hun doelwit en wat betekent de codenaam
Bengaalse Tijger? Algauw moeten Daan
en Tess alles op alles zetten om hun
tegenstanders een stap voor te blijven.
Zal het hen lukken om hun
plannen te verijdelen?

LUC EMBRECHTS
& ROCíO DEL MORAL

LUC EMBRECHTS

Uit de traphal klonken kreten en geroep.
‘Nu al?’ Daan slikte. ‘Ze zijn in aantocht!’
Tess en Daan keken elkaar nog een
laatste keer vertwijfeld aan.
Daan sloot zijn ogen en knelde
Tess’ hand in de zijne. ‘NU!!’
Tess en Daan sprongen over
de dakrand, de diepte in…

Ik ben een rebels meisje
Werkboek voor revoluties
ISBN 978 90 8300 281 1
€ 15,95

BAKERMAT

BAKERMAT

Rascal
De Bengaalse Tijger
ISBN 978 90 5924 647 8
€ 12,99

2DE
DRUK!

Manon op de manege
Het ponytoernooi
ISBN 978 90 5924 301 9
€ 14,99

Manon op de manege
De ponyshow
ISBN 978 90 5924 564 8
€ 14,99

Rascal
Het Antonov-mysterie
ISBN 978 90 5924 764 2
€ 12,99

2DE
DRUK!

Manon op de manege
De babypony
ISBN 978 90 5924 145 9
€ 14,99

Manon op de manege
Ponyliefde
ISBN 978 90 5924 670 6
€ 14,99

Manon op de manege
Het ponyparadijs
ISBN 978 90 5924 392 7
€ 14,99

Manon op de manege
Dagboek
ISBN 978 90 5924 607 2
€ 12,95

10+

JUNIOR

10+ JUNIOR
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TIP VAN DE UITGEVERIJ!
GERONIMO STILTON • KLASSIEKERS

THEA STILTON • KLASSIEKERS

De Sneeuwkoningin is het langste sprookje dat de beroemde Hans Christian Andersen ooit schreef. Het gaat
over een knager en een knagerin, Kai en Gerda, die elkaars beste vrienden zijn. Op een kwade dag krijgt Kai
een splinter van een toverspiegel in zijn oog. Het is een
scherf uit de kapotgevallen spiegel van Sneeuwwitje,
die door een boze trol is betoverd. De scherf zorgt ervoor dat Kai’s hart versteent en hij niet meer om Gerda
geeft. Niet veel later wordt Kai meegenomen door de
Sneeuwkoningin, die hij de liefste en mooiste knagerin
vindt die hij ooit heeft ontmoet. Gerda is ontroostbaar
en besluit Kai te gaan zoeken. Het wordt een lange reis
vol geweldige én gevaarlijke avonturen …

Het weesknagerinnetje Christine Daaé zingt in het
koor van de beroemde Opéra Garnier in Parijs. Daar
doen de vreemdste geruchten de ronde over een
spook dat er door de gangen zou dwalen en allerlei
ongelukken zou veroorzaken. In werkelijkheid is het
spook de mismaakte architect Erik, die in het ondergrondse gangenstelsel van de opera woont. De gemaskerde Erik doet zich aan Christine voor als de Engel der
Muziek en stelt voor om haar zangles te geven. Christine is diep onder de indruk van deze donkere figuur
en laat zich overhalen. De zanglessen leiden ertoe dat
Christine zo prachtig gaat zingen dat ze op een dag de
hoofdrol mag overnemen van een ziek geworden zangeres. Het maakt haar in één klap beroemd en een jonge edelmuis, Raoul, wordt tot over zijn oren verliefd
op haar. Maar inmiddels is Erik ook als een blok voor
haar gevallen. Christine moet kiezen tussen een leven
in de duisternis met Erik, of in het licht met Raoul. Dan
wordt ze door Erik ontvoerd en ontdekt ze zijn vreselijke geheim …

DE SNEEUWKONINGIN

HET SPOOK VAN DE OPERA

vriendschap, spanning, avontuur

€ 16,99
145 x 19 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 855 7
vanaf 9 jaar
NUR 282/283
YF Kinderen / tieners:
fictie en waargebeurde verhalen
verschijnt 1 november 2020







beroemd verhaal, theater klassieker

Luxe uitgave met stofomslag, leeslintje
en een ijskoude surprise!

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved

Luxe uitgave met stofomslag, leeslintje
en de prachtige verlovingsring die Erik
ooit aan Christine schonk …

€ 16,99
145 x 190 mm
224 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 856 4
vanaf 10 jaar
NUR 282/283
YFM Kinderen/tieners: fictie:
romantiek, liefde en relaties:
verschijnt 1 november 2020

9

789059

248564
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BACKLIST

10+ JUNIOR

DE WERELDVERHALEN VAN GERONIMO STILTON:
ONMISBAAR OP ELKE BOEKENPLANK!

€ 13,95
PER DEEL

Fantasy page-turner voor meiden!

THEA STILTON • NEMIS (DEEL 2)

PRINSESSEN VAN DE DAGERAAD
Het monster
van Frankenstein
Mary Shelley
ISBN 978 90 8592 282 7

De reis om de wereld
in 80 dagen
Jules Verne
ISBN 978 90 8592 085 4

De Zwarte Piraat
Emilio Salgari
ISBN 978 90 8592 343 5

Schateiland
R. L. Stevenson
ISBN 978 90 5461 397 8

Robin Hood
Alexandre Dumas
ISBN 978 90 8592 130 1

Twintig duizend mijlen
onder zee
Jules Verne
978 90 8592 150 9

De zes Prinsessen van de Dageraad zijn op weg naar de Zwarte Toren, waar hun grote vijand Ivarr woont, die alles in het
werk stelt om te voorkomen dat de prinsessen de Kroon van
Licht zullen vinden. Want als dat ze zou lukken, dan kunnen
ze daarmee een einde maken aan Ivarrs schrikbewind. Daarom is hij eropuit om de prinsessen en de zegels die ze dragen te vernietigen. Hij bedenkt een duivels plan om Argyria,
de beschermster van de meisjes, als eerste aan te pakken.
Zonder haar zijn de meisjes immers volstrekt kansloos …

Reis naar het middelpunt
van de aarde
Jules Verne
ISBN 978 90 8592 455 5

€ 16,99
145 x 205 mm
288 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 853 3
vanaf 10 jaar
NUR 282/283
YFH Kinderen/tieners: fictie:
fantasy
verschijnt 1 oktober 2020

Gullivers reizen
Jonathan Swift
ISBN 978 90 8592 246 9

  



prinsessen, spanning, magie

Alice in Wonderland
Lewis Carroll
978 90 8592 178 3

De avonturen van
Robinson Crusoe
Daniel Defoe
978 90 8592 210 0

De drie muisketiers
Alexandre Dumas
978 90 8592 084 7

De tovenaar van Oz
Lyman Frank Baum
978 90 8592 226 1

EERDER VERSCHENEN
Prinsessen van
de Dageraad
deel 1: Elin
978 90 8592 535 4
€ 16,95
Heidi
Johanna Spyri
978 90 8592 149 3

Het Jungleboek
Joseph Rudyard Kipling
978 90 8592 103 5

Moby Dick,
de witte walvis
Herman Melville
978 90 8592 302 2

Peter Pan
James Matthew Barrie
978 90 5461 674 0
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WAT ALS PREHISTORISCHE DIEREN
VANDAAG LEEFDEN?
Matthew Rake
met illustraties van Simon Mendez
Dinosaurussen kent iedereen. Maar wist je dat er in
de oertijd ook een heleboel andere kolossale dieren
leefden? Wel, stel je nu eens voor dat die vandaag nog
bestonden. Dat kan niet, of wel? Die beesten stierven
toch miljoenen jaren geleden uit? Maar wat als dat
niet was gebeurd, en de 8 ton zware sarcosuchus verscheen in een metrostation? Of wat als de megalania,
een 7 meter lange hagedis, bij je thuis langskwam voor
een lekker hapje? Je ziet het op de waanzinnig gephotoshopte beelden in dit boek!
Verbluffende foto’s die net echt lijken
Meer dan 40 dieren waar je nog nooit
van hebt gehoord
Vol interessante feiten en grappige weetjes

IJS
met voorwoord van Gordon

Buchanan

Op de steenkoude ijskappen op de polen, hoog in de
winderige bergen en diep onder de bevroren zeeën
gaat het leven zijn gangetje in de minst herbergzame
streken van onze planeet. Ga op een ware ontdekkingsreis doorheen de geschiedenis van ’s werelds
koudste gebieden, van de poolkappen tot de toendra
en taiga. Leer hoe het leven op aarde en in het water
zich heeft aangepast aan deze barre omstandigheden,
en ontdek de planten en dieren die zich door de meest
extreme weersomstandigheden weten te slaan. Een
uiterst leerrijk naslagwerk over een prachtig stuk van
de wereld, dat helaas ook steeds meer wordt bedreigd.

Focus op fauna en flora
Prachtige foto’s
Voor fans van Frozen Planet
en Blue Planet (BBC)

natuur, ijsgebieden, dieren

prehistorisch leven, dieren

€ 13,99
210 x 270 mm
96 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 786 4
vanaf 9 jaar
NUR 223
YNNA Kinderen / tieners: algemeen:
dinosaurussen en prehistorische wereld
YNNB Kinderen / tieners: algemeen:
wilde dieren en territorium
verschijnt 1 september 2020

9 789059 247864

EERDER VERSCHENEN
De ultieme
dinosaurusencyclopedie
ISBN 978 90 5924 799 4
€ 19,99

€ 19,99
276 x 216 mm
160 blz. gebonden
volledig in kleur
ISBN 978 90 5924 803 8
vanaf 10 jaar
NUR 223 - 210 YNN
Kinderen / tieners: algemeen:
natuur, dieren, de natuurlijke wereld
verschijnt 25 september 2020

9 789059 248038
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fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

WARRIORCATS
HET ONTSTAAN VAN DE CLANS

WARRIORCATS
SUPEREDITIE

Erin Hunter
vertaald door Pauline Akkerhuis

Erin Hunter
vertaald door Ans van der Graaff

DE FELLE STER

BROKKELSTERS BELOFTE
In deze Supereditie krijg je een kijkje in het verleden
van de leider van de RivierClan, Brokkelster. Als kleine
kit droomde deze kater er al van om leider van zijn
Clan te worden. Dan verschijnt er een mysterieuze
kat in zijn dromen. Die fluistert beloftes van eeuwige roem, zolang Brokkelkit maar zijn onfeilbare trouw
zou zweren aan zijn Clan. Geen enkele kat had kunnen
voorspellen hoeveel terreur en verwoesting zou kunnen volgen van zo’n schijnbaar onschuldige belofte…

De nieuwe serie Het ontstaan van de Clans neemt de
lezer mee terug naar het begin van de Clans, toen de
katten zich vestigden in het bos en de krijgscode begonnen te smeden. De felle ster is het vierde deel in
de prequelserie. Na het eerste grote gevecht, besluiten
de verschillende kattengroepen vrede te sluiten. Maar
er is meer nodig dan alleen vrede om te overleven…
Wanneer een dodelijke ziekte dreigt toe te slaan in
verschillende kampen, moeten de katten samenwerken om de redding te vinden: de mysterieuze felle ster.

Nieuw superdik exemplaar!

Deze prequel is de perfecte introductie voor nieuwe
lezers van WarriorCats. Ook trouwe fans van Erin Hunter zullen dit nieuwe verhaal over de oorsprong van de
Clans verslinden.

Uiterst geschikt voor nieuwe lezers
Ideaal voor fans van de serie

Vierde deel van nieuwe reeks!
Ontdek alles wat gebeurde vòòr De wildernis in
Met bonusepisode: voorproefje van boek 5

fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

€ 17,99
130 x 206 mm
400 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 910 3
vanaf 10 jaar
NUR 283-284
YFP Kinderen / tieners: fictie:
natuur- en dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy
verschijnt 19 november 2020

9 789059 249103

EERDER VERSCHENEN

Het Zonnepad
ISBN 978 90 5924 637 9
€ 17,99

EERDER VERSCHENEN

*Prijswijziging zal ingaan vanaf 1 oktober 2020

Donderwolken
ISBN 978 90 9524 675 1
€ 17,99

Het eerste gevecht
ISBN 978 90 5924 676 8
€ 17,99

Vuursters missie
ISBN 978 90 5924 264 7
€ 24,99*

De terugkeer van
Blauwsters Voorspelling
Geeltands geheim
de Hemelclan
ISBN 978 90 5924 450 4 ISBN 978 90 5924 643 0
ISBN 978 90 5924 599 0
€ 24,99*
€ 24,99*
€ 24,99*

€ 24,99
130 x 206 mm
560 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 802 1
vanaf 10 jaar
NUR 283-284
YFP Kinderen / tieners: fictie:
natuur- en dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy
verschijnt 21 oktober 2020

9 789059 248021
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Los te lezen verhalen

fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

Leuk als extraatje aan de kassa

WARRIORCATS

ROODSTAARTS SCHULD

WARRIORCATS BOX

TEKEN VAN DE STERREN

Erin Hunter
vertaald door Ans van der Graaff

Erin Hunter
vertaald door Pauline Akkerhuis

Als jonge leerling werd Roodpoot door Tijgerklauw van
een havik gered. Wanneer hij eenmaal de krijger Roodstaart is, verlangt Tijgerklauw nog steeds onvoorwaardelijke trouw van hem, maar Roodstaart gaat steeds
meer twijfelen…

Gedurende vele manen hebben vier kattenclans het
land rond de meren gedeeld als gelijken. Maar een
mysterieuze voorspelling van de SterrenClan brengt
drie jonge katten tegen wil en dank samen. De kwetsbare balans tussen de Clans staat op het spel, en de
katten zullen alles op alles moeten zetten om de mysteries die hen verbinden te ontrafelen.

€ 7,50
125 x 178 mm
112 blz. paperback
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 787 1
vanaf 10 jaar
NUR 283-284

Nieuwe, langverwachte box

YFP Kinderen / tieners:
fictie: natuur- en
dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy
verkrijgbaar vanaf
15 december 2020

Bevat zes paperbacks
Ideaal Kerstcadeau!

€ 59,95
slipcase met 6 paperbacks
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 911 0
vanaf 10 jaar
NUR 283-284

9 789059 247871

YFP Kinderen / tieners:
fictie: natuur- en
dierenverhalen
YFH Kinderen / tieners:
fictie: fantasy
verschijnt 21 oktober 2020

9 789059 249110

OPNIEUW VERKRIJGBAAR

WarriorCats Box Serie I
ISBN 978 90 5924 441 2
€ 59,95

fantasy, wildernis, avontuur, mythische krachten

EERDER
VERSCHENEN
Wolksters Reis
ISBN 978 90 5924 591 4
€ 7,50

WarriorCats Box Serie II
De nieuwe profetie
ISBN 978 90 5924 125 1
€ 59,95

WarriorCats Box Serie III
De macht van drie
ISBN 978 90 5924 641 6
€ 59,95

De wereld van de Clans
ISBN 978 90 5924 592 1
€ 14,95

Tijgerklauws Woede
ISBN 978 90 5924 623 2
€ 7,50

Oorlogen van de Clans
ISBN 978 90 5924 760 4
€ 14,95

WarriorCats Dagboek
ISBN 978 90 5924 446 7
€ 13,99

Gansveders Vloek
ISBN 978 90 5924 624 9
€ 7,50

WarriorCats Schetsboek
ISBN 978 90 5924 333 0
€ 13,99

Spikkelblads Hart
ISBN 978 90 5924 759 8
€ 7,50

De wildernis in, luxe-editie
ISBN 978 90 5924 672 0
€ 24,99
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- EERDER VERSCHENEN -

- EERDER VERSCHENEN -

WARRIORCATS - SERIE I

DE WILDERNIS IN

Hardcover 978 90 7834 517 6 • € 17,99

VOOR DE STORM

Hardcover 978 90 7834 531 2 • € 17,99

WATER EN VUUR

Hardcover 978 90 7834 519 0 • € 17,99

GEVAAR!

Hardcover 978 90 7834 547 3 • € 17,99

WARRIORCATS - SERIE II
DE NIEUWE PROFETIE

GEHEIMEN

Hardcover 978 90 7834 527 5 • € 17,99

VUURPROEF

Hardcover 978 90 7834 554 1 • € 17,99

MIDDERNACHT

Hardcover 978 90 5924 069 8 • € 17,99

STERRENLICHT

Hardcover 978 90 5924 035 3 • € 17,99

MAANNACHT

Hardcover 978 90 5924 072 8 • € 17,99

SCHEMERING

Hardcover 978 90 5924 066 7 • € 17,99

DAGERAAD

Hardcover 978 90 5924 074 2 • € 17,99

ZONSONDERGANG

Hardcover 978 90 5924 092 6 • € 17,99
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- EERDER VERSCHENEN -

- EERDER VERSCHENEN -

WARRIORCATS - SERIE III
DE MACHT VAN DRIE

HET TWEEDE GEZICHT

Hardcover 978 90 5924 421 4 • € 17,99

ECLIPS

Hardcover 978 90 5924 204 3 • € 17,99

DUISTERE RIVIER

Hardcover 978 90 5924 448 1 • € 17,99

LANGE SCHADUWEN

Hardcover 978 90 5924 263 0 • € 17,99

WARRIORCATS - SERIE IV
TEKEN VAN DE STERREN

VERBANNEN

Hardcover 978 90 5924 168 8 • € 17,99

ZONSOPGANG

Hardcover 978 90 5924 288 3 • € 17,99

DE VIERDE LEERLING

Hardcover 978 90 5924 471 9 • € 17,99

SPOOR VAN DE MAAN

Hardcover 978 90 5924 598 3 • € 17,99

ECHO IN DE VERTE

Hardcover 978 90 5924 508 2 • € 17,99

DE VERMISTE KRIJGER

Hardcover 978 90 5924 639 3 • € 17,99

STEMMEN VAN DE NACHT

Hardcover 978 90 5924 556 3 • € 17,99

DE LAATSTE HOOP

Hardcover ISBN 978 90 5924 640 9 • € 17,99
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Herontdekking van een wereldklassieker!

KAPOEREM KAPOEROWITZJ

LEERT DE GESCHIEDENIS EEN LESJE

BLACK BEAUTY

Bies van Ede

Anna Sewell en Natasza Tardio
met illustraties van Charlotte Dematons

met illustraties van Roel

Seidell

Lang geleden leefde er een eenvoudig vissersjongetje
dat de geschiedenis zou veranderen. ‘Alles wat je aanraakt verandert in lood’, zuchtte zijn moeder. Maar hij
zou de geschiedenis veranderen. Kapoerem Kapoerowitzj heet dit jongetje.
Hij woont in het land van de Roes. De geschiedenis
moet nog beginnen en de aarde is nog plat.
Kapoerem gaat op zoek naar zijn verdwenen vader. Hij
komt terecht in een vreemde wereld waar prinsen en
tovenaars heel gewoon zijn en waar ene Djengis Kahn
de wereld wil veroveren en een zekere Napoleon op
weg naar Moskou verdwaald raakt. Kapoerem spreekt
bouwers van piramides en helpt iemand op weg die
een land zoekt dat Indië heet.
En zijn vader, vindt hij die? Jawel, maar hij is betoverd.
Ze herkennen elkaar niet. Gelukkig blijft bij iemand als
Kapoerem zelfs een betovering niet heel...

Voorlopige Cover
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TikTok campagne
Ideaal voor thema Kinderboekenweek
En toen?

Black Beauty, de aangrijpende klassieker uit 1877,
speelt zich af in het Engeland van eind negentiende
eeuw, een periode waarin paarden nog een grote rol
speelden in het leven van mensen. Auteur Anna Sewell
koos ervoor om het verhaal vanuit het perspectief van
het paard te schrijven, iets wat tot dan toe nog niet
eerder gedaan was. Het trok de lezer echter direct in
de belevingswereld van Black Beauty.
Het verhaal begint als Black Beauty nog een veulen
is en omgeven wordt door de liefde van zijn moeder
en eigenaar. Hij groeit op tot een prachtig, zachtaardig en sterk paard dat geniet van het leven in de
wei, maar dan slaat het noodlot toe. Zijn eigenaar
moet afstand doen van zijn geliefde paarden en Black
Beauty belandt in een wereld waar paarden niet altijd
goed worden behandeld. Hij wisselt meerdere keren
van eigenaar, ontmoet en verliest vrienden en krijgt
het als werkpaard zwaar te verduren. Verlies, verdriet
en wreedheid vormen een groot deel van zijn bestaan.
Toch zorgen zijn goede afkomst, zachte natuur, doorzettingsvermogen en positieve instelling ervoor dat hij
niet opgeeft. Lukt het Black Beauty om ondanks alles
te overleven en uiteindelijk het geluk weer te vinden?

POS materiaal beschikbaar

avontuur

€ 15,00
140 x 210 mm
160 blz. gebonden
ISBN 978 90 8183 728 6
vanaf 10 jaar
NUR 283
YF Kinderen / tieners:
fictie en waargebeurde verhalen
verschijnt 1 september 2020
verdeling in NL door Ezo Wolf

9 789081 837286

TIP VAN DE UITGEVERIJ!

Deze hertaling sluit aan bij de beleving van kinderen
en jongeren vandaag de dag en laat Black Beauty en
de tijd waarin hij leefde opnieuw tot leven komen. Het
verhaal wordt door Natasza Tardio opnieuw verteld in
moderne taal, zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke verhaal, en geïllustreerd door Charlotte
Dematons.

2020: Hollywoodfilm met Kate Winslet
Anna Sewell werd precies 200 jaar geleden geboren
POS materiaal beschikbaar

avontuur , paarden

€ 15,00
160 x 210 mm
224 blz. gebonden
ISBN 978 90 8183 729 3
vanaf 10 jaar
NUR 283
YF Kinderen / tieners:
fictie en waargebeurde verhalen
verschijnt 1 september 2020
verdeling in NL door Ezo Wolf

Social media campagnes

9 789081 837293
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WE LOVE BILLIE EILISH
Zangeres Billie Eilish is één van de meest gestreamde
artiesten van het moment, heeft miljoenen fans en
is nog maar achttien. In dit fanboek lees je alles wat
je weten moet over de belangrijkste popster van het
moment. Ontdek hoe Billie het schrijven van een song
aanpakt, waar ze haar inspiratie vandaan haalt, hoe ze
haar unieke stijl weet vorm te geven, en nog veel, veel
meer!
ISBN 978 90 5924 894 6
€ 14,99

In het voorjaar van 2021
komt het langverwachte
derde en laatste deel uit!

IE
STORMWACHTER-SER
WORDT VERTAALD IN
19 TALEN!

Stormwachter
De kaarsenmaker van Arranmore
ISBN 978 90 5924 583 9
€ 17,99

Stormwachter
De verdwenen zeekrijgers
ISBN 978 90 5924 642 3
€ 17,99

‘Catherine Doyle heeft een erg aangename schrijfstijl. Ze neemt je helemaal mee in het verhaal en de leefwereld van de personages. Door haar beeldende manier van vertellen lijkt het alsof je naast Fionn wandelt tijdens zijn avontuur en dat deed me vaak op
het puntje van mijn stoel zitten. Nieuwsgierigheid, egoïsme en domme acties van de personages zorgen voor heel wat spanning.
En met ook nog eens aantrekkelijke cover heeft dit boek alles wat een goed jeugdboek moet hebben!’ – The World of a Bookworm
‘Een origineel fantasy verhaal met diepgang, humor en een hart.’ – Kirkus review
‘Wil jij een keertje een boek lezen dat anders in dan alle andere boeken? Waarin magie, geschiedenis en familie een belangrijke rol
spelen? Waarbij je verrast en omver geblazen wordt? Dan is Stormwachter: De kaarsenmaker van Arranmore van Catherine Doyle
het boek dat je binnenkort moet gaan lezen!’ – Magic of Books
– Hebban.nl

– Bol.com

- Goodreads

12+
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LEESFRAGMENT

Wanneer Laila, de dochter van een Finse diplomaat,
wordt opgenomen in een ziekenhuis in Lima, blijft ze niet
onopgemerkt: de jonge patiëntjes van de kinderafdeling
zijn nieuwsgierig naar dat blonde meisje. Vooral El Rato, het
jongetje met de langste tong die Laila ooit heeft gezien, wil
meer over haar weten.
Steeds vaker trekken de twee samen op, tot ze per toeval
een vreemd dagboek vinden. Het is in 1941 geschreven
door ene dokter Clarke, maar Laila en El Rato zijn vooral
geïnteresseerd in een tekening van een zeldzame bloem
die vroeger werd gebruikt door de sjamanen van de stam
van K. Volgens Clarkes aantekeningen zou deze bloem een
geneeskrachtige werking hebben.

rm insecten. Aangevreten. Uitge
een zwe
doo
fd. Gruwelijk.

Peru, 1986.

En in die vloeistof… zaten hersenen. Mijn god. Ech

n. Sommige compleet, sommige in plak
ense

Davide Morosinotto
vertaald door Manon Smits en
Pieter van der Drift

We liepen naar een gebouwtje achter het ziekenhuis.
Er zat een ijzeren deur in, we probeerden de klink. Niets. Op slot.
‘Wat een pech…’
‘Ach nee, dat is geen probleem.’
Hij haalde een sleutelbos uit zijn zak.
‘Van wie heb je die gekregen?’
‘Ik heb overal een oplossing voor! Ik ben niet voor niets El Rato!’
We kwamen in een donkere ruimte die helemaal vol stond met
hoge houten kasten, tot aan het plafond.
‘Je hebt gelijk,’ mompelde ik. ‘Dit is echt een akelige plek.
En het ruikt heel muf. Maar om nou te zeggen dat het om te
griezelen is…’
‘Wacht maar,’ zei hij, en hij maakte de dichtstbijzijnde kast open.
Ik ging dichterbij staan. In de kast stonden glazen potten.
Tientallen glazen potten, allemaal naast elkaar, die waren gevuld
met een gelige vloeistof.

als

EEN ONGELOOFLIJKE REIS VAN DE ANDES NAAR AMAZONIË

Kom mee,’ zei El Rato.

ersenen. Van m
te h

DE VERLOREN BLOEM VAN DE SJAMAAN

ote, kleine. Zieke, met allemaal zwarte vlekjes erop,
ken. Gr
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Juist op dat moment krijgt Laila haar diagnose: de artsen
hebben eindelijk een naam kunnen geven aan haar ziekte,
een naam die alle hoop wegslaat. Toch gaan de twee
vrienden, misschien tegen beter weten in, samen op zoek
naar de Verloren Bloem, want wie weet kan Laila daarmee
alsnog genezen. Zo begint een lange, ongeplande reis die
hen van het Andesgebergte naar het Amazonewoud voert.
Onderweg moeten ze het opnemen tegen terroristen,
drugshandelaars en de overweldigende, angstaanjagende
natuur van Peru.

€ 19,99
130 x 206 mm
480 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 789 5
vanaf 12 jaar
NUR 284
YFT Kinderen / tieners:
historische fictie
verschijnt 27 november 2020

9 789059 247895

‘Morosinotto deinst er niet voor terug de beide hoofdpersonen een ware heldenrol
te geven, net zoals in zijn vorige boek Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn.
Het vertrouwen in zichzelf en elkaar is bemoedigend en ontroerend. Twee fonkelrode
sterren in de blinkend witte sneeuw is een eigenzinnige vertelling waarbij de kwalificering ‘meeslepend’ een understatement is.’ – Jaapleest.nl over Twee fonkelrode sterren
‘Twee fonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw is een wonder van vertelkunst.
Morosinotto trekt je van de ene bladzijde naar de ander, het verhaal is enorm spannend, maar ook soms ontroerend en altijd genuanceerd. Je zult erin verdwijnen, je
kinderen zullen erin verdwijnen, lees het en lees het voor. Het zal de wereld om jullie
heen voor vele fijne uren doen vervagen.’ – Edward van de Vendel over Twee fonkelrode
sterren

Nieuw boek van de schrijver van
Het mysterieuze horloge van
Walker & Dawn en Twee fonkelrode
sterren in de blinkend witte sneeuw
Aangrijpende historische roman
Prachtig binnenwerk
Promomateriaal beschikbaar

Het mysterieuze horloge
van Walker & Dawn
ISBN 978 90 5924 600 3
€ 16,95

Twee fonkelrode sterren
in de blinkend witte sneeuw
ISBN 978 90 5924 726 0
€ 19,99
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JANE DOE

DE DOOLHOF DER DIMENSIES
Jeremy Lachlan
vertaald door Sandra Hessels
Wanneer een hevige aardbeving het afgelegen
eiland Bluehaven treft en haar vader verdwijnt,
begint voor Jane Doe een koortsachtige zoektocht.
Al snel blijkt het meer dan een eenvoudige reddingsmissie… Haar vader is verdwaald geraakt in een
gebied dat diverse werelden met elkaar verbindt;
een levensgevaarlijk labyrint van constant veranderende kamers, dodelijke valstrikken en geheime doorgangen. In deze doolhof is een wrede, heerszuchtige
man doorgedrongen die ook op zoek is naar Jane’s
vader… maar dan wel met een heel leger. Hij kent de
geheimen die John Doe nooit aan zijn dochter heeft
kunnen vertellen…
€ 19,99
ISBN 978 90 5924 710 9
avontuur, humor, mysterie, geschiedenis

Episch avontuur
Sterk vrouwelijk hoofdpersonage
Winnaar 2019 Australian Book Industry Award

JANE DOE

SLEUTEL DER ZIELEN
Jeremy Lachlan
vertaald door Sandra Hessels
Jane Doe verkeert in groter gevaar dan ooit. Haar vader zit nog steeds gevangen. Het Slot, die heilige plek
tussen alle dimensies, is stervende. De kwaadaardige
Roth is naargeestig op zoek naar de mythische Bron
van alle Dimensies met daarin de Oerzee. Alsof dat
niet erg genoeg is, heeft Jane ontdekt dat zij de sleutel
vormt die hem kan tegenhouden en de Anderwerelden
kan redden. Het probleem? Ze is terechtgekomen in
Arakaan, een van de Wegkwijnende Landen én Roths
thuiswereld. De inwoners daar hebben ook nog een
aantal verrassende geheimen…
€ 19,99
ISBN 978 90 5924 711 6
verschijnt op 25 oktober 2020

Treed binnen. Kijk niet meer om.
Je kunt maar één kant op en dat is vooruit.
Lof voor Jane Doe – Doolhof der dimensies
‘His Dark Materials meets Mad Max in this unforgettable blockbuster
adventure about the world between worlds.’ – Booktopia
‘A breathless, fun crawl through a maze of twisty passages’ – Kirkus review
‘Move over, Indiana Jones. Your escapades seem trivial in comparison to Jane’s. I
didn’t want to put (the book) down. Neither will you.’ – Kids’ Books Review
‘The Jane Doe Chronicles (are) a masterpiece…’ – Book Murmuration
‘Doolhof der dimensies is zo’n spannend en leuke jeugdfantasy dat ik er super
hard van genoten heb om dit te lezen. Ik ben dan ook al super benieuwd naar
het vervolg hierop, want dat einde…!’ – Axelles Books
‘Het verhaal is ontzettend avontuurlijk opgezet, toont de rijke fantasie van de
auteur en neemt de lezer mee met Jane, om samen de zoektocht te doen. Het
boek zit vol actie en het einde vond ik sterk!’ – My Perfect Book Life
‘Jane Doe – Doolhof der dimensies is dus zeker een boek vol avontuur en spanning en een echte aanrader voor de jeugd. Laat je dus vooral ook niet afschrikken van het aantal pagina’s aangezien deze voorbij vliegen!’ – Lees mee met mij
‘Dit boek… phiew. Als iemand mij zou vragen wat het meest originele boek is
dat ik ooit heb gelezen, zou dit boek als eerste in gedachten komen.’ – Sleeping
Books
‘Dit verhaal bezit spanning, liefde, toffe personages en een unieke wereld om
te ontdekken. Deze ingrediënten, in combinatie met een vlot lezende schrijfstijl,
creëren een prachtig boek dat emoties los maakt en leest als een sneltrein.’ –
Leen Gilis

- Goodreads
- Amazon
- Hebban.nl
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ONTDEK DE HELE SERIE
EEN LEEUW

Verbannen uit zijn troep.

EEN OLIFANT

Kan de beenderen van de doden lezen.

Bravelands 1 • De Outsider
ISBN 978 90 5924 507 5
€ 17,99

Bravelands 3 • De Opstand
ISBN 978 90 5924 588 4
€ 17,99

EEN BAVIAAN

Rebellerend tegen zijn lotsbestemming.

Bravelands 2 • De Regelbrekers
ISBN 978 90 5924 547 1
€ 17,99

Bravelands 4 • De Schaduwen
ISBN 978 90 5924 713 0
€ 17,99

Bravelands 5 • De Zielvreters
ISBN 978 90 5924 761 1
€ 17,99

‘Ik heb dit boek in 1 dag uitgelezen!’
– Juf Willemijn op All Stars over Bravelands – De Opstand

‘Het is een verslavend boek
én het is spanning van het begin tot het einde.‘
- Een lezer op standaardboekhandel.be
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‘Een geniaal boek. Sterke genuanceerde
personages, veel spanning, geheimen en
een spectaculair einde. Best of the best!’
– Lezer op Goodreads over De Slaventocht

TEAM MORTIS

STILLE WATERS
Omslag volgt

Bjorn Van den Eynde

thriller, spanning, coming of age, undercover

€ 17,99
155 x 120 mm
272 blz. paperback
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 914 1
vanaf 14 jaar
NUR 284 YFCB Kinderen / tieners:
fictie: thrillers
verschijnt 30 oktober 2020

Diep verscholen in de ongerepte Spaanse Sierra Nevada, wordt het lichaam van klimaatactivist Abran Melendez gevonden. Zijn lijk werd met takken doorboord,
alsof de boom waarin hij is opgehangen hem het leven
ontnam. Zijn vriendin Coco lijkt te zijn ontvoerd, tot
beelden van het meisje enkele dagen later opduiken
op social media: als deel van een groep gemaskerde
strijders ontneemt ze de corrupte uitbater van een
slachthuis het leven. En Coco is niet de eerste ontvoerde tiener die plots weer opduikt als dader.
De zwaar getraumatiseerde en revaliderende jeugdspionne Erika Storm ziet hoe haar beste vriend en teamlid
Felix de opdracht krijgt het tentenkamp van de ontvoerde tieners te infiltreren. Is deze klimaatbeweging
een kweekvijver van losgeslagen moordenaars, of is er
meer aan de hand?
Maar de Franse jongen is hypernerveus voor de eerste
opdracht waarin hij de leiding moet nemen. Erika beseft dat ze haar verdriet en angst moet overstijgen en
haar beste vriend moet ondersteunen voor hij, net zoals alle betrokken klimaatjongeren, slachtoffer wordt
van een lugubere tegenstander.
Ze kan niet opnieuw iemand verliezen.

LEESFRAGMENT

Zoute tranen rolden als schuurpapier over Coco’s uitgedroogde huid. Scherpe takken haakten zich in haar donkere lokken voor het

bos haar uitspuwde. Gillend kwam ze ten val op de tegels van het vergeten dorpsplein. De scherpe stenen reten haar knieën open,
bloed droop op de eens zo fijne mozaïek.
De huizen rondom Coco zagen er doods uit, net zoals het onkruid dat langs de vuilwitte gevels opschoot en met de stengels in de
lucht de verzengende zon om genade smeekte.
Coco streek haar bruine haren voor haar ogen weg. Wat had ze dorst. Wat snakte ze naar zuurstof.
Wild ging haar borstkas op en neer, net zoals haar door zweet en zand smerig geworden T-shirt. De lucht hier was nog zuiver
en zacht van smaak, maar droog en warm als een brandende steenoven die werd opengegooid. De Spaanse Sierra Nevada was
dankzij zijn hoge bergtoppen en de nabijheid van de Middellandse Zee nog enigszins gevrijwaard van de roetwolken en CO2 die
multinationals en allerhande vervuilers elke dag de lucht in pompten. Maar dit verloren dorpje, ten westen van Trévelez, was wel
opgedroogd en uitgestorven ten gevolge van de toenemende hitte in de regio. En dan te denken dat zovelen de opwarming van de
aarde nog steeds ontkenden.
Enkele meters bij haar vandaan sukkelde een tienerjongen de bossen uit en sloeg tegen het eerste huisje van het spookdorp. Abran
Melendez steunde met zijn handen op zijn knieën. Hij kreunde in een poging naar adem te happen. Moeizaam kwam hij dichterbij en
nam zacht haar linkerpols vast. Rode schaafwonden vertelden hoe Coco nog maar net een twintigtal meter ongecontroleerd langs
een bergwand naar beneden was geschoven en met een zware klap op de rotsen was gebotst.
‘Doet het nog pijn?’
Coco kon huilen, maar loog en schudde haar hoofd. Ze durfde hem niet in de ogen te kijken. Alsof ze het niet verdiende.
Jachtig keek Abran om zich heen en trok Coco aan haar hand mee het dorp uit. Door de ruïnes van een oud vissershuisje kwamen ze
bij een door bossen en rotswanden omsloten meer. Abran dronk gulzig van het water en sloeg het rijkelijk in zijn gezicht. Coco liet
wat van het koele goud in haar handpalm rollen. Toch bleven haar ogen over de kapotte gevels en muren van bomen en struikgewas
glijden. Het grootste kwaad kon elk moment zomaar weer vlak bij hen staan.
‘Maak je geen zorgen’, zei Abran. ‘We hebben voorsprong.’
Maar Coco staarde als versteend naar het meer. Haren leken door het donkere water te wapperen, net zoals twee ogen die vanuit de
onmetelijke diepte dichterbij schenen te komen.
Krijsend kroop Coco achteruit, sukkelde op handen en voeten tot bij Abran en trok hem mee de bossen in. Over haar schouder kijkend
zag ze het water van het meer steeds nerveuzer golven.

‘Wat. Een. Rit. Bjorn Van den Eynde heeft weer een
geweldig avontuur op poten gezet. De spanning bleef
gedurende het hele verhaal op een hoog niveau, tot in
het allerlaatste hoofdstuk, zelfs de allerlaatste zin.’

Nieuw deel in succesvolle serie
Acties op sociale media
Los te lezen

– LaurianneBooks over De Slaventocht

9 789059 249141

EERDER VERSCHENEN

Goodreads*****

De Noorse tienersterren en influencers Livia Holt en Finn Thorsen worden ontvoerd en
zijn beiden gedoemd te sterven tijdens een luguber spelletje. Slechts één van hen kan
aan de dood ontsnappen, als de andere beslist om zijn leven te offeren voor zijn geliefde.
De hoop dat het om een eenmalige vergelding gaat, sterft snel uit. Nadat opnieuw twee
geliefden de dodelijke test moeten doorstaan, krijgt een derde potentieel slachtoffer een
vreemde post op haar sociale media. Ruth Bentzen weet op dat moment niet eens dat ze
binnen 48 uur dood zal zijn.
Teamleidster Celine Schield zit met de handen in het haar. Het enige teamlid dat snel
genoeg kan infiltreren om een nieuw drama te voorkomen, wordt actief gezocht voor
moord en is voortvluchtig. Kunnen de jongens uit Erika’s ex-team haar snel genoeg
vinden? En is het überhaupt wel een slim idee het tienermeisje compleet off the record in
te schakelen?

DE SLAVENTOCHT

De risico’s en de inzet waren voor Erika nooit zo hoog…

Jongeren die voor het team werken,
moeten alles en iedereen achterlaten.
Hun dood wordt in scène gezet en al
hun sporen voorgoed uitgewist.

Bjorn Van den Eynde is een
jeugdauteur, scenarist en regisseur
uit Lier, België. Hij schreef naast Team
Mortis ook films en tv-scenario’s. De
eerste film die hij schreef, won de Ensor
voor beste jeugdfilm.

www.teammortis.be
www.team-mortis.nl

Kristalkinderen
De Zwarte Zon
Het Dodenspel
ISBN 978 90 5924 054 4 ISBN 978 90 5924 089 6 ISBN 978 90 5924 136 7
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99

Bloedlijst
ISBN 978 90 5924 262 3
€ 17,99

De Spiegelmoorden
ISBN 978 90 5924 451 1
€ 17,99

9 789059 247321

Blind Verdriet
Engel des Doods
ISBN 978 90 5924 610 2 ISBN 978 90 5924 683 6
€ 17,99
€ 17,99
team mortis 3.indd Alle pagina's

BJORN
VAN DEN
EYNDE

Het Romeo &
De Bende van Venus
Juliet Mysterie
ISBN 978 90 5924 007 0
ISBN 978 90 7782 684 3
€ 17,99
€ 17,99

BJORN VAN DEN EYNDE

‘Eén van de beste boeken
die ik ooit las. Sprakeloos.’

12/09/19 14:03

De Slaventocht
ISBN 978 90 5924 732 1
€ 17,99
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OOK VERKRIJGBAAR ALS E-BOOK

ISBN 978 94 6349 092 4 • € 9,99

Eerste deel in nieuwe serie
De Braeckeleers YA-boek ‘Adem’ werd
door jongeren verkozen tot winnaar
van de KJV 2020!

9 789463 490924

Acties via sociale media

Voor de fans van Marissa Meyer

BRON

EEN VLOEK ZO EENZAAM

ZIEL

Brigid Kemmerer
vertaald door Merel Leene

Nico De Braeckeleer
De energieke Zoë heeft alles wat haar hartje begeert.
Ze behaalt goede schoolresultaten, is een artistiek talent, leeft zich als dj uit op feestjes, en haar ouders
steunen haar in alles wat ze doet. Bovendien heeft ze
ook haar eerste vriendje: Justin.

Toen Blossom Books bekendmaakte dat ze Een vloek zo
eenzaam gaan uitgeven, werd de uitgeverij overladen
met enthousiaste reacties. Lezers vertelden dat ze hier
zo op gehoopt hadden, dat dit het beste boek was dat
ze ooit gelezen hadden, of dat het al tijden op hun
leeslijst stond. Ook wij kunnen niet wachten tot deze
bewerking van Belle en het beest in de Vlaamse boekhandels ligt!
Prins Rhen is vervloekt: hij beleeft de herfst van zijn
achttiende levensjaar telkens opnieuw. In het begin
maakte hij zich niet veel zorgen want het leek gemakkelijk de vloek op te heffen: deze zou verbroken worden als er een meisje verliefd op hem werd. Maar dat
was voordat hij merkte dat hij aan het eind van iedere
herfst veranderde in een bloeddorstig monster dat alles en iedereen om zich heen verscheurde, inclusief zijn
familie. Na 327 herfsten is hij alle hoop verloren. Totdat de onschuldige Harper Lacy zijn wereld in wordt
gezogen.
Lezers wachten vol ongeduld op
de Nederlandstalige editie

Nadat ze betrokken raakt in een auto-ongeluk, krijgt
ze echter plots vreemde herinneringen. Herinneringen
aan een leven dat ze niet heeft geleefd. Zijn het alleen
maar nachtmerries, of is er meer aan de hand? Stilaan
kan ze de waarheid ontrafelen… een waarheid die heel
haar wereld door elkaar schudt.
Een meisje met een mysterieus verleden gaat
op zoek naar haar identiteit, haar ziel…

Nico De Braeckeleer (1974) is auteur van tientallen romans, zowel voor
jeugd, young adults, als volwassenen. Daarnaast is hij scenarist van heel wat
bekende televisieseries en films, zoals bijvoorbeeld Familie, F.C. De Kampioenen, Nachtwacht en K3 Love Cruise. Met de nieuwe serie BRON richt hij zich
meer tot het science fiction genre.

Eerste deel van een tweeluik
sprookje, vloek, romantiek, fantasy, liefde

€ 19,99
135 x 210 mm
ca. 400 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 94 6349 173 0
vanaf 14 jaar
NUR 285
YFHR Tieners: fictie:
fantasy romantiek
verschijnt 25 oktober 2020
verdeling in NL door Blossom Books

9 789463 491730

Limited edition eerste druk

Dit vinden de lezers op Goodreads:
– Let it be stated for the record that I read this book in one sitting.
I went to sleep at almost 3am reading this. I had to be at work at
exactly 9am. Do I have any sense of ‘adult responsibilities’ or any
real concept of priorities?? Clearly not. And I regret nothing!
– I’ve been reading this book all day and I mean all.friking.day.
My eyes are burning and so very tired but it was worth it. So worth it!
– This book is great, if not flawless. Strongly recommended for people
who love retellings, romantic storylines (but without anything
smutty), strong-willed female leads, and character-driven stories.

spanning, coming of age, sci-fi, thriller

KJV-lezers reageren op Tsunami, winnaar KJV 2020:
‘Het feit dat dit echt kan gebeuren en dat, als we zo
verder gaan, dit realiteit wordt, vind ik heel interessant.’

€ 17,99
130 x 206 mm
256 blz. gebonden
zwart-wit
ISBN 978 90 5924 776 5
vanaf 14 jaar
NUR 284 YFCB Kinderen / tieners:
fictie: thrillers
verschijnt 25 oktober 2020

9 789059 247765

‘Als je van actie en spanning houdt, dan zou ik dit
boek aanraden.’
‘Het is een mooi verhaal, het lijkt of je er echt inzit.’

PRIJSACTIE 5 + 1 GRATIS
Actie geldig op aanbieding
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14+ YA

DOR

BACKLIST

Neal en Jarrod Shusterman
Binnenkort verfilmd door Paramount Pictures
Dor
ISBN 978 90 5924 667 6
€ 22,50

ADEM

Actueel en relevant thema
Lesbrief beschikbaar

Tsunami nu ook als paperback aan € 10
Actueel thema: klimaatopwarming

Nico de Braeckeleer

Adem 1 – Tsunami
(paperback)
ISBN 978 90 5924 796 3
€ 10,00

‘Ijzersterke YA’ – Nienke Kinderboeken

Adem 2 – IJs
ISBN 978 90 5924 612 6
€ 15,99

Adem 3 – Vuurstorm
ISBN 978 90 5924 685 0
€ 15,99

Adem 4 – Oase
ISBN 978 90 5924 686 7
€ 15,99

HET COLLEGE

Covers van Eleni Debo, winnaar World Illustration Award 2019

Tine Bergen

Psychologische thrillerreeks

Het College 1
Onderbuik - UITVERKOCHT
ISBN 978 90 5924 453 5
€ 15,99

Onderbuik geselecteerd voor KJV

Het College 2
Onderstroom
ISBN 978 90 5924 523 5
€ 15,99

Het College 3
Ondergang
ISBN 978 90 5924 734 5
€ 15,99

TOYS
Het College
box
ISBN 978 90 5924 735 2
€ 29,99

TOYS

TOYS

Muizenissige puzzels voor het hele gezin
Ideaal cadeautje voor jonge knagers
Sluit aan bij de waanzinnig populaire boeken

NIEUW!

PUZZEL

DAG SINTERKLAAS

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 24 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501466
Productcode BABOS030
vanaf 3 jaar
verschijnt 20 oktober 2020

5 407006 501466

PUZZEL
DE FAMILIE STILTON

PUZZEL
DE WAKKERE MUIS

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501367
Productcode BABOS021
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

CAP € 16,99
PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501374
Productcode BABOS022
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501367

Geronimo Stilton © 2020 Atlantyca S.p.A. All Rights Reserved
*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan!
Deze leuke plaat van Dag Sinterklaas is perfect voor
de allerkleinste puzzelaars. Leg snel alle stukjes op de
juiste plek en aanschouw de intrede van Sinterklaas
en zijn trouwe Pieten.
Voorlopig ontwerp
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PUZZEL
DE ZEVEN ROZEN

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501381
Productcode BABOS023
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501381

5 407006 501374

PUZZEL
LANG LEVE FANTASIA

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501398
Productcode BABOS024
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501398
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TOYS

TOYS

125

*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs

puzzelen, ontspanning, humor, voetbal

CLOUDBERRIES PUZZELS
PUZZEL
CARNAVAL
Ideaal geschenk voor alle fans
van F.C. De Kampioenen
Puzzelplezier voor het hele gezin
Sluit aan bij de razend populaire tv-serie
Kampioen zijn is plezant!

CAP € 16,99
PPD € 14,40
Doos met puzzel van 500 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501343
Productcode BABOS019
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

Verschijnt
17 september 2020

PUZZEL POOLSIDE

EAN 5060602330047
Een gewone legpuzzel? Nee, dat is deze puzzel van
Cloudberries niet! Volg de zachte kleurovergangen en
laat je intuïtie je naar de top van de berg leiden!

5 060602 330047

PUZZEL CROSSROADS

EAN 5060602330139
Het levendige stratenplan van deze puzzel bevat allerlei
leuke details zoals parken, boerderijen, drukke spoorwegen
en nog véél meer. Je weet niet waar eerst kijken!

5 407006 501343

Verrassende ontwerpen
Hoogstaande kwaliteit, made in Europe
Voor liefhebbers van uitdagingen en een mooi design

PUZZEL
HET CIRCUS

CAP € 12,99
PPD € 11,00
Doos met puzzel van 99 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501336
Productcode BABOS018
vanaf 5 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501336

PUZZEL
VOETBAL

CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
328 x 235 x 40 mm
EAN 5407006501350
Productcode BABOS020
vanaf 8 jaar
reeds beschikbaar

5 407006 501350

puzzelen, ontspanning

5 060602 330139

Cloudberries puzzels
CAP € 19,99
PPD € 16,94
Doos met puzzel van 1000 stukjes
250 mm x 250 mm x 65 mm
voor volwassenen
PPD: bruto prijs per deel,
waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs.

EERDER VERSCHENEN

Puzzel Gradient
EAN 5060602330030

Verschijnt
17 september 2020

Puzzel Pixels
EAN 5060602330153

Puzzel Botany
EAN 5060602330023

Puzzel Flowers
EAN 5060602330061

Puzzel Symmetry
EAN 5060602330160

Puzzel Origami
EAN 5060602330092

Goodbye, boring puzzles. Hello Cloudberries.

TOYS

TOYS

REIZEN WAES
BORDSPEL

Reis mee met Tom Waes en zijn team naar alle
windstreken en ontdek de meest fantastische
plekken, dichtbij en heel ver weg. Reizen met Tom
is altijd avontuurlijk en leerrijk, maar soms ook een
tikkeltje frustrerend en zeker niet gemakkelijk.
voorlopig ontwerp
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CAP € 29,99
PPD € 25,41
2 tot 4 spelers
60 minuten speeltijd
Doos met spelbord, 100 quizkaarten,
tokens, pionnen, dobbelstenen en
handleiding
vanaf 9 jaar
EAN 5407006501404
BABOS025
verschijnt 15 oktober 2020

5 407006 501404

Herbeleef zelf Toms avonturen met dit spannende
bordspel en ga de uitdaging aan. Ontpop je tot
een rasechte wereldreiziger, beantwoord de
quizvragen, verzamel tijdig alle crewleden en win!

Voor alle fans van Reizen Waes
Een uitdagende reis rond de wereld
Speelplezier voor jong en oud

Reizen Waes, gezelschapsspel, spelen, reizen

*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs

127

TOYS

TOYS

ALLES KAN ERGER
Alles kan erger is een kaartspel waarbij jij fake
news nóg faker maakt. Het nieuws was al fake
toen het online geboren werd, maar kan jij het
nog faker, dramatischer of meer hilarisch maken?
Vul de fake stelling aan met een doldwaas vervolg
en laat al je medespelers een beetje in hun broek
doen. Van het lachen, ah ja.
Leg een fake stelling, vul aan met de lolligste
kaart in jouw hand en win elke ronde opnieuw. Zie
jij de fun en humor van de dingen wel in? Kan je
als geen ander leugens nog onthutsender maken?
Heb jij op alles een pasklaar antwoord dat je
vrienden over de grond laat rollen van het lachen?
Ontdek snel wie van jullie het grappigst uit de
hoek kan komen en kroon jezelf tot koning(in) van
het fake news!

voorlopig ontwerp
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CAP €24,99
PPD €21,17
189 x 136 x 65 mm
Doos met 300 speelkaarten
en handleiding
EAN 5407006501442
BABOS029
vanaf 12 jaar
verschijnt 8 oktober 2020

5 407006 501442

Uitdagend spel boordevol fake news én fun
Ideaal om familiefeesten en avonden
met vrienden op te leuken
Compact, kleurrijk kaartspel

kan het ook faker?
fake news, kaartspel, MNM

*PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs
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TOYS

BACKLIST

STEM Puzzelbox
EAN 5407006500391
BABOS001
€ 17,99

STEM Puzzel Wiskunde
EAN 5407006500407
BABOS002
€ 12,99

STEM Puzzel Bouwkunde
EAN 5407006500414
BABOS003
€ 12,99

STEM Puzzel Technologie
EAN 5407006500421
BABOS004
€ 12,99

Tech Will Save Us
Creatief Coderen
EAN 5 060 402 301 025
€ 59,95

Tech Will Save Us
Elektro Fun
EAN 5 060 402 301 629
€ 24,95

Tech Will Save Us
Elektrische Gitaar Box
EAN 5 060 402 301 643
€ 34,95

Tech Will Save Us
Race Flash
EAN 5 060 402 300 783
€ 24,95

Heksensoep
ISBN 978 90 5924 246 3
€ 16,95

Vijf bollen roomijs
ISBN 978 90 5924 223 4
€ 16,95

De grote buzzer quiz
EAN 5407006500438
Artikelcode: BABOS005
€ 16,99

De Buurtpolitie Bordspel
EAN 5407006500513
€ 34,99

Doodle duel
EAN 5407006500445
Artikelcode: BABOS006
€ 16,99

Passaportas Standaard
EAN 5430000772013
PPD € 33,88 - CAP € 39,99
Passaportas Omdoos 10x STD
EAN 5430000772037
Passaportas Reisversie
EAN 5430000772044
PPD € 5,92 - CAP € 6,99
Passaportas Omdoos 20x Reis
EAN 5430000772051
PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.

Smiley Display
ISBN 978 90 5924 806 9
€ 80,00

De grote LOL buzzer
EAN 5407006500452
Artikelcode: BABOS007
€ 16,99

Woblet
EAN 5430000772112
PPD € 21,17 - CAP € 24,95
Ook verkrijgbaar
in het Frans!
EAN 5430000772150
PPD € 21,17 - CAP € 24,95

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

BACKLIST

9 789059 246737

VOOR LIEFHEBBERS VAN HET BETERE PUZZELWERK!
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WOORD300

ZOEKERS

9 789059 246744
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WWW.BAECKENSBOOKS.BE

Pijnig je hersenen
en breek je hoofd op
deze 300 puzzels!

WWW.BAECKENSBOOKS.BE

PROBEER ZEKER OOK DEZE PUZZELBOEKEN

WWW.BAECKENSBOOKS.BE

Pijnig je hersenen
en breek je hoofd op
deze 300 puzzels!

9 789059 246331

Het boek is opgebouwd volgens 5 niveaus:
van eenvoudig tot aartsmoeilijk.

PROBEER ZEKER OOK DEZE PUZZELBOEKEN
WWW.BAECKENSBOOKS.BE

9 789059 246331

Het boek is opgebouwd volgens 5 niveaus:
van eenvoudig tot aartsmoeilijk.

300 PUZZELS

TRAIN JE BREIN

Woordzoekers
ISBN 978 90 5924 771 0

verschijnt 25 oktober 2020

ien

300

JE BREIN
PUZZELS

PUZZELS

VAN NIVEAU 1 TOT NIVEAU 5

VAN NIVEAU 1 TOT NIVEAU 5

300 train je brein puzzels
978 90 5924 674 4
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Pijnig je hersenen
en breek je hoofd op
deze 300 puzzels!

Opvallende fluo covers
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TRAIN

VAN NIVEAU 1

Goed voor uren puzzelplezier

300 Zweedse puzzels
978 90 5924 632 4

300
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Leuk, handzaam formaat

300 woordzoekers
978 90 5924 633 1

pre Am.
side
nt
vru
cht

VAN NIVEAU 1

n
e
l
e
pti
e
r
n
e
n
ë
e
i
b
A mﬁ
LEON

3

m
sch aatin o
lijke appe
rde
stan d sch
il
linndersen
TOT NIVEAU 5

Peter de Schepper en Frank Coussement zijn professionele spellenmakers, puzzelkampioenen
en probleemoplossers. Ze ontwikkelden het internationaal geregistreerde merk BrainSnack®,
een gamma van uitdagende spelletjes voor kinderen en volwassenen. De puzzels en spelletjes
die Peter en Frank maken worden steeds uitgebreid getest door het doelpubliek.

Pijnig je hersenen en breek je
hoofd op deze woordzoekers,
Zweedse puzzels, sudoku’s
en nog veel meer puzzels!

PUZZELPLEZIER VOOR ELKE DAG!

9 789059 248267

WOORD300 ZOEKERS

WOORD300 ZOEKERS

puzzelen

verschijnt 25 oktober 2020
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300 varia puzzels
978 90 5924 673 7
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Sudoku & Samurai
ISBN 978 90 5924 772 7
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Peter De Schepper & Frank Coussement

WE
BINAIRO®
Peter De Schepper & Frank Coussement

WE
Binairo®
oort
leers

HET BETERE PUZZELWERK NU OOK IN COMPACT FORMAAT AAN MEENEEMPRIJS

PUZZELEN!

Een hele reeks puzzelboeken in allerlei disciplines, voor uren puzzelplezier. Geef de puzzelaar in jezelf het laatste
woord en laat die hersens maar kraken. Denksport is goed voor je: het ontspant de geest en houdt je brein fit.
Bye-bye verveling!
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WE LOVE SUDOKU
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VERZAMEL ALLE SEIZOENEN!
NIEUW
LUXEBOX F.C. DE KAMPIOENEN
VIVA BOMA
Voor alle ijverige F.C. De Kampioenen fans
werd naast de DVD ook een leuke cadeauset
gemaakt. Een box met de DVD van de film,
een notebook met bijhorende pen en een
exclusief fotoboekje. Een musthave voor de
echte liefhebber!

BABOF017
PPD € 26,70
CAP € 29,90
EAN 5407006501152

5 407006 501152

EVENEENS VERKRIJGBAAR

F.C. De Kampioenen
Kampioen zijn is Plezant !
PPD €8,50 – CAP €9,99

F.C. De Kampioenen
Tournee General
PPD €8,50 – CAP €9,99

F.C. De Kampioenen
Forever
PPD €8,50 – CAP €9,99

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.

F.C. De Kampioenen
Viva Boma!
PPD € 16,94 – CAP € 19,99

De complete
verzamelbox
BABOB029
EAN 5.407.006.500.353
PPD € 127,11 – CAP € 149,99

Seizoen 1
BABOB007
EAN 5.407.006.500.131
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 2
BABOB008
5.407.006.500.148
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500353

5 407006 500131

5 407006 500148

Seizoen 3
BABOB009
EAN 5.407.006.500.155
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 4
BABOB010
EAN 5.407.006.500.162
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 5
BABOB011
EAN 5.407.006.500.179
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 6
BABOB012
EAN 5.407.006.500.186
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500155

5 407006 500162

5 407006 500179

5 407006 500186

Seizoen 7
BABOB013
EAN 5.407.006.500.193
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 8
BABOB014
EAN 5.407.006.500.209
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 9
BABOB015
EAN 5.407.006.500.216
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 10
BABOB016
EAN 5.407.006.500.223
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500193

5 407006 500209

5 407006 500216

5 407006 500223

Seizoen 11
BABOB017
EAN 5.407.006.500.230
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 12
BABOB018
EAN 5.407.006.500.247
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 13
BABOB019
EAN 5.407.006.500.254
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 14
BABOB020
EAN 5.407.006.500.261
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500230

5 407006 500247

5 407006 500254

5 407006 500261

Seizoen 15
BABOB021
EAN 5.407.006.500.278
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 16
BABOB022
EAN 5.407.006.500.285
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 17
BABOB023
EAN 5.407.006.500.292
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 18
BABOB024
EAN 5.407.006.500.308
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500278

5 407006 500285

5 407006 500292

5 407006 500308

Seizoen 19
BABOB025
EAN 5.407.006.500.315
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 20
BABOB026
EAN 5.407.006.500.322
PPD €8,50 – CAP €9,99

Seizoen 21
BABOB027
EAN 5.407.006.500.339
PPD €8,50 – CAP €9,99

5 407006 500315

5 407006 500322

5 407006 500339
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NIEUW
LUXEBOX DE BUURTPOLITIE
HET CIRCUS
Voor alle Buurtpolitie fans werd naast de DVD
ook een leuke cadeauset gemaakt. Een box
met de DVD van de film, een notebook met
bijhorende pen en een exclusief fotoboekje.
Een musthave voor de echte liefhebber!

Seizoen 1
BABOB032
EAN 5.407.006.500.520
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

Seizoen 2
BABOB033
EAN 5.407.006.500.537
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500520

5 407006 500537

Seizoen 3
BABOB034
EAN 5.407.006.500.544
PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500544

Seizoen 5
Seizoen 4
BABOB036
BABOB035
EAN 5.407.006.500.568
EAN 5.407.006.500.551
PPD € 21,17 - CAP € 24,99 PPD € 21,17 - CAP € 24,99

5 407006 500551

5 407006 500568

BABOF016
PPD € 26,70
CAP € 29,90
EAN 5407006501138
DVD 46 / BPS1001
EAN 5.413.660.742.312
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 407006 501138

5 413660 742312

EVENEENS VERKRIJGBAAR

De Buurtpolitie
De grote Geldroof
PPD €8,50 – CAP €9,99

De buurtpolitie
De Tunnel
PPD €8,50 – CAP €9,99

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.

DVD 47 / BPS1002
EAN 5.413.660.742.411
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742411

DVD 48 / BPS1003
EAN 5.413.660.742.510
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742510

DVD 49 / BPS1004
EAN 5.413.660.742.619
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

DVD 50 / BPS10015
EAN 5.413.660.742.718
PPD € 8,50 - CAP € 9,99

5 413660 742619

5 413660 742718

De Buurtpolitie Verzamelbox seizoen 1 tot 5
PPD € 84,73 - CAP € 99,99
26 DVD’s
BABOB037
EAN 5.407.006.500.575
5 407006 500575

Film 3: Het circus
BABOF008
EAN 5.407.006.501.060
PPD €16,94
CAP € 19,99

5 407006 501060

De Buurtpolitie Bordspel
PD € 29,65 - CAP € 34,99
2 tot 6 spelers - 60 minuten speeltijd - 9 tot 99 jaar
BABOS013
EAN 5.407.006.500.513

5 407006 500513

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.
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MIDSOMER MURDERS
Midsomer is een graafschap op het Britse
plattenland. Het is er rustig en vreedzaam en
de natuur is er prachtig. Achter de authentieke
gevels schuilen echter veel schandalen en
donkere geheimen. Werk aan de winkel dus
voor inspecteur Barnaby en zijn assistent. De
twee tegengestelde persoonlijkheden hebben
ieder hun eigen werkwijze en dit resulteert
in het oplossen van de meest complexe
moordzaken. De verhalen zijn gebaseerd op
de romans van Caroline Graham. De eerste
20 seizoenen nu te verkrijgen in boxvorm per
5 seizoenen

Midsomer murders box 1 – 5
PPD € 99,99
CAP € 84,73
productcode BABOB075
EAN 5407006501176
reeds verkrijgbaar

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven.
CAP: consumentenadviesprijs.

Midsomer Murders Box 6 – 10
PPD € 99,99
CAP € 84,73
productcode BABOB076
EAN 5407006501473
verkrijgbaar 5 november 2020

Seizoen 1
BABOB040
5407006500643
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 6
BABOB045
5407006500698
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 7 deel 1
BABOB046
5407006500704
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 7 deel 2
BABOB047
5407006500711
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 8 deel 1
BABOB048
5407006500728
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 8 deel 2
BABOB049
5407006500735
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 9 deel 1
BABOB050
5407006500742
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 9 deel 2
BABOB051
5407006500759
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 10 deel 1
BABOB052
5407006500766
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 10 deel 2
BABOB053
5407006500773
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 11 deel 1
BABOB054
5407006500780
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 11 deel 2
BABOB055
5407006500797
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 12 deel 1
BABOB056
5407006500803
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Midsomer Murders Box 11 – 15
PPD € 99,99
CAP € 84,73
productcode BABOB077
EAN 5407006501480
verkrijgbaar 5 november 2020

Seizoen 2
BABOB041
5407006500650
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 5
BABOB044
5407006500681
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Midsomer Murders Box 16 – 20
PPD € 99,99
CAP € 84,73
productcode BABOB078
EAN 5407006501497
verkrijgbaar 5 november 2020

Seizoen 3
BABOB042
5407006500667
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 4
BABOB043
5407006500674
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 12 deel 2
BABOB057
5407006500810
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 13 - deel 1
BABOB058
5407006500827
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 13 deel 2
BABOB059
5407006500834
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 14 - deel 1
BABOB060
5407006500841
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 14 - deel 2
BABOB061
5407006500858
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 15 - deel 1
BABOB062
5407006500865
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 15 - deel 2
BABOB063
5407006500872
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 16
BABOB064
5407006500889
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 17
BABOB065
5407006500896
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 18 deel 1
BABOB066
5407006500902
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 18 deel 2
BABOB067
5407006500919
PPD € 21,17 – CAP € 24,99

Seizoen 19 deel 1
BABOB038
5407006500629
PPD € 26,70 – CAP € 29,99

Seizoen 19 deel 2
BABOB039
5407006500636
PPD € 26,70 – CAP € 29,99

seizoen 21
BABO070 - EAN 5407006500940
PPD € 29,65 – CAP € 34,99

seizoen 20 deel 1
BABOB068
EAN 5407006500926
PPD € 29,65 – CAP € 34,99

seizoen 20 deel 2
BABOB069
EAN 5407006500933
PPD € 29,65 – CAP € 34,99

Verwacht in september 2020
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NIEUW!
BEN X
Ben is anders. Hij lijkt te leven in zijn eigen universum,
dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld
van online computergames. De echte, harde wereld is
voor hem een dagelijkse hel. Twee kerels maken zijn
leven ondraaglijk. Maar Ben heeft een plan. Een plan
van één woord: moord. Dan komt zijn internetvriendin
Scarlite in zijn leven… Dat behoorde niet tot het plan.

BACKLIST DVD’S
Koko Flanel
PPD € 6,77* - CAP € 7,99*
BABOF002
EAN 5.407.006.500.056

PPD € 8,50*
CAP € 9,99*
BABOF019
EAN 540700651503

Hector
PPD € 6,77* - CAP € 7,99*
BABOF003
EAN 5.407.006.500.063

5 407006 500056

5 407006 500063

DE WITTE VAN SICHEM
De Witte van Sichem is een schrijnend portret van
de armoedige levensomstandigheden in het landelijke Vlaanderen van 1900. Lewie Verheyden krijgt
‘meer slaag dan eten’ en werkt hard op het land van
de tirannieke boer Coene. Zijn kwajongensstreken, literatuur en verbeelding bieden hem kortstondig een
vluchtroute uit de harde realiteit. Even maar, want dan
eisen het grauwe heden en deuitzichtloze toekomst
opnieuw zijn aandacht op…

PPD € 8,50*
CAP € 9,99*
BABOF020
EAN 5407006501510

5 407006 501510

VLAAMSE KLASSIEKERSBOX
Deze prachtige boxset verzamelt een
aantal van Vlaanderen’s belangrijkste en
opvallendste films in de geschiedenis van het
zilveren scherm. In de box zitten maar liefst
40 DVD schijfjes.

PPD € 84,73
CAP € 99,99*
BABOB074
5407006501053
Drama/komedie
verschijnt in november 2020

1. De Zaak Alzheimer - 2. Oeroeg - 3. Boerenpsalm - 4. Brugge, Die
Stille - 5. De Leeuw van Vlaanderen - 6. De Loteling - 7. Pallieter - 8.
De Vlaschaard - 9. Het Gezin van Paemel - 10. Mira - 11. Het Afscheid
- 12. Vrijdag - 13. Dokter Vlimmen - 14. Istanbul - 15. De Verbrande
Brug - 16. Meeuwen Sterven in de Haven - 17. De Bloedbruiloft - 18.
De Vijanden - 19. Zaman - 20. Hellegat - 21. De Kollega’s Maken de
Brug - 22. Rolande met de Bles - 23. Hector - 24. Max- 25. Brussels by
Night - 26. Het Sacrament - 27. Het Verloren Paradijs -28. Het Einde
van de Reis - 29. Princess - 30. Wildschut - 31. Ben X - 32. In Kluis - 33.
Springen - 34. Slachtvee - 35. De Witte van Zichem - 36. Koko Flanel 37. Crazy Love - 38. De Zevende Hemel - 39. Wait Until Spring Bandini
-40. Windkracht 10

De Leeuw van Vlaanderen
PPD € 6,77 – CAP € 7,99*
BABOF005
EAN 5.407.006.500.087

5 407006 500087

De Vlaschaard
PPD € 6,77 – CAP € 7,99*
BABOF004
5.407.006.500.070

5 407006 500070

Het Sacrament
PPD € 6,77 – CAP € 7,99*
BABOF006
5.407.006.500.094

5 407006 500094

Het Verdriet van België
PPD € 8,50 – CAP € 9,99*
BABOB004
5.407.006.500.100

5 407006 500100

DE COMPLETE SERIE EN FILM IN ÉÉN BOX!
PPD € 42,36*
CAP € 49,99*
BABOB006
EAN 5.407.006.500.124

PPD € 33,88
CAP € 39,99
BABOB030
EAN 5.407.006.500.360

5 407006 500124

5 407006 500360

PPD: bruto prijs per deel, waarop korting wordt gegeven. - CAP: consumentenadviesprijs.
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DE TOTEBAGS VAN BAECKENS BOOKS:
EEN LEUKE EXTRA VOOR JE WINKEL!

Tote bag
Lees! (pakket van 5)
€ 24,95
BABOM001
EAN 540.70.0650.058.2
Adviesprijs: € 4,99

5 407006 500582

Tote bag
Lettervreter (pakket van 5)
€ 24,95
BABOM002
EAN 540.70.0650.059.9
Adviesprijs: € 4,99

5 407006 500599

Tote bag
Lezen en laten lezen (pakket van 5)
€ 24,95
BABOM004
EAN 540.70.0650.061.2
Adviesprijs: € 4,99

5 407006 500612

Tote bag
Boekiemonster (pakket van 5)
€ 24,95
BABOM003
EAN 540.70.0650.060.5
Adviesprijs: € 4,99

5 407006 500605

ONTDEK OOK ONZE NOTEBOOKS!

Notebooks tafeldisplay gevuld
€ 400
BABOM009
EAN 5407006501015
Tafeldisplay met 15 x 3 notebooks

5 407006 501015

