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Geachte boekverkoper,
Dit is de eerste aanbieding die we maken in een nieuwe werkelijkheid.
Als deze tijd ons iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat we andere, creatieve manieren moeten vinden om lezers te laten weten welke boeken er verschijnen en ze naar de
boekhandel te laten komen. Daar zijn we dus hard mee aan de slag gegaan.
Op de pagina hiernaast ziet u een lijstje met al het onlinemateriaal dat we inmiddels voor
onze boeken – en onze auteurs en illustratoren – maken en verzamelen. Materiaal dat lezers thuis, maar ook scholen en bibliotheken moet prikkelen, verleiden en uitdagen naar
de boekhandel te gaan.
Want dat is ons idee: door lezers online te lokken, krijgen we ze uw zaak binnen.
In deze aanbieding vindt u een aantal auteurs die filmpjes maken voor in de klas om
kinderen te verleiden hun boek te kopen. En als scholen die boeken via u aanschaffen,
zorgen wij voor door de auteur gesigneerde ex-librissen voor ieder boek. Uiteraard alleen
via de échte boekhandel.
In al onze uitingen blijven we het benadrukken: ga naar je eigen boekhandel. Vraag
jouw boekverkoper om advies. Want in de échte boekhandel koop je de echtste boeken.
Wij steunen u. Dat hebben we altijd gedaan, en zullen we altijd blijven doen.
Laat het dus ook vooral weten als we meer voor u kunnen betekenen. Een gepersonaliseerde poster? Met Boekhandel [XYZ] ziet Gozert ook vliegen, bijvoorbeeld? Wij maken
het voor u.
Een actie rondom een boek waarbij de auteur uw boekhandel virtueel bezoekt? Wij

Wij zorgen voor digitale promotiematerialen bij alle titels:

regelen het.

• Q&A over boek met auteur, of blog van auteur over schrijfproces

Omdat we weten dat u een pittig eerste halfjaar achter de rug heeft, bieden we nu een

• Kort filmpje van auteur die iets over zijn/haar boek vertelt
• Boektrailer bij prentenboeken

kleine, uitgelezen aanbieding met twaalf onmisbare titels. Én een De Gruffalo in dialecten

• Eventueel: eerste hoofdstuk voorgelezen door auteur (audio of video)

en streektalen-aanbieding waar uw ogen oranje van zullen oplichten.

• Digitale voorpublicatie

Wij wensen u een mooi najaar toe,

• Instagrammable/Pinterest-worthy quotes
• Lessuggesties bij alle boeken
• Leesclubvragen bij 12+-titel

Jean Christophe Boele van Hensbroek

• Kleurplaat bij prentenboeken

Lemniscaat

• Playlist in overleg met de auteur

illustratie: Evelien Jagtman, uit: Een ster voor iedereen

illustratie: Sam Caldwell, uit: Gek, Gaaf, Geweldig!
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Tim Flannery & Sam Caldwell

Gek, Gaaf, Geweldig!
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• Lessuggesties op lemniscaat.nl
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• Socialmediacampagne met
dierenfeitjes
• Advertentie in Boekenkrant
• Printable boekenlegger te
downloaden via de lemniscaat.nl

Het Groot-Niet-Te-Vermijden‒
Dierenfeitjes-Boek!

De pers over Gek, Gaaf, Geweldig!:
‘Barstend van de buitengewone
wetenswaardigheden, boordevol levendige
illustraties en begeleid door een van de grootste
nog levende wetenschappers van de wereld zal
deze diepe duik in de wereld van de
natuur lezers weten te boeien en te
verbazen.’
‒ Books & Publishing Australia
‘Gek, Gaaf, Geweldig!
is precies dat. Een
eigentijdse, leerzame
ontdekkingsreis naar
fascinerende dieren
vol verbazingwekkende
feiten.’
‒ Kids’ Book Review

tim flannery is een van de belangrijkste natuurwetenschappers

Gek, Gaaf, Geweldig! Niet eerder was een titel zó van toepassing op een boek! 256

ter wereld. Hij is zoogdierkundige,

kleurige bladzijden met het ene na het andere wonder uit de natuur. Je blijft je ver-

fossieldeskundige, milieukundige

bazen!

en klimaatactivist. Hij is zelfs de Kli-

Tim Flannery is een dierenexpert en ontdekkingsreiziger die al tientallen die-

maatcommissaris van Australië! Hij

ren heeft ontdekt die geen mens ooit eerder zag. Hij heeft het boek geschreven

heeft al meer dan dertig boeken ge-

waar hij als kind altijd al van droomde. Een boek waar je je over blijft verbazen en

schreven en presenteert natuurpro-

dat je de meest bijzondere wonderen van de natuur laat zien.

gramma’s voor onder meer de BBC

Flannery neemt je mee op reis over land, door bossen, woestijnen en graslanden, door de lucht en duikt met je het water in. Je leert welk insect tranen drinkt,

en Documentary Channel. Gek, Gaaf,
Geweldig! is zijn eerste kinderboek.

wat adelaars eten, waarom een stinkdier strepen heeft – je ontdekt dieren die je
wildste dromen overtreffen – je hoort verhalen over de avonturen die Flannery op

sam caldwell is tekenaar en ontwer-

zijn tochten beleefde – je komt, kortom, van alles te weten over honderden dieren!

per. Hij studeerde schilderkunst aan

En alle verhalen en feitjes zijn ook nog eens vrolijk geïllustreerd door Sam Cald-

de Edinburgh College of Art en woont

well.

nu in Glasgow. Zijn tekeningen verschijnen onder meer in The Guardian,

Na het lezen van dit boek wil iedereen bioloog worden, of paleontoloog, of eco-

The Independent en The Sydney Morning

loog… In ieder geval wordt elke lezer een natuurliefhebber. Want dit boek is on-

Herald.

weerstaanbaar.

samcaldwell.co.uk
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Lees een stukje
oorspronkelijke titel: Explore Your World: Weird, Wild, Amazing! | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 19 x 25 cm |
[gebonden], 256 pag. | prijs: eerste drie maanden € 19,95, daarna € 24,95 | ISBN: 978 90 477 1224 4 | leeftijd: 9+ |
NUR: 223 | verschijnt: oktober
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Mireille Geus

Mijn dagen met Niets
Mireille

Geus
promotie
• Lessuggesties op lemniscaat.nl
prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 563 7736 6

• Auteur beschikbaar voor

prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1044 8

online school-, boekhandel- en
bibliotheekbezoek
• Downloadable auteursfolder
• Printable TO DO-list in tijden van
Niets
• Tekenwedstrijd: teken Niets!
• Alle Elshontely’s van Nederland
krijgen een gratis boek
• Voorpublicatie-omkeerboekje met
Gevonden
• Advertentie in Kinderboekenpodium

Over Dans!:

• Advertentie in Boekenkrant

‘Ontroerend en verpletterend.’
‒ de Volkskrant
‘Subliem.’
‒ Dagblad van het Noorden

Iedereen zal Niets in zijn hart sluiten!

‘Vrijuit geschreven en toch mooi in balans.’
‒ Trouw

Elshontely verveelt zich verschrikkelijk. Ze zit thuis met haar moeder. Achthoog.
In een flat die zo klein is dat ze zelf in het berghok slaapt. Het is best gezellig, maar
als je niet naar buiten mag en niemand mag zien omdat er een epidemie rondwaart,

mireille geus schrijft haar hele leven

begint het leven toch wel saai te worden.

al, van dagboek tot toneelstukken tot

Haar moeder zit maar mondkapjes te naaien. Op de radio gaat het non-stop over
handen wassen en afstand houden.
Maar dan heeft haar moeder een verrassing. Een stok met een touw eraan. En

teksten voor Sesamstraat en boeken
voor allerlei uitgeverijen voor kinderen van alle leeftijden en volwasse-

aan het eind zit een stukje brood. Elshontely gaat buiten over de balustrade vissen.

nen. Ze helpt als schrijfcoach ook

En ze vangt Niets!

nieuwe schrijvers hun stem te vinden.

Ook al moet Elshontely vanwege haar astma heel voorzichtig zijn; Niets mag ze
houden. En dat is het begin van haar dagen met Niets.

Bij Lemniscaat verschenen onder
meer het met een Gouden Griffel
bekroonde jeugdboek Big, twee met

Griffelwinnares Mireille Geus schreef een vrolijk stemmend, maar ook ontroe-

Vlag en Wimpel bekroonde boeken

rend boek over de situatie die we inmiddels allemaal zo goed kennen. Thuis. Zon-

en het lovend ontvangen Dans!. Haar

der de mensen van wie we zoveel houden. En waar toch zoveel te ontdekken valt.

werk verscheen in tien landen.
mireillegeus.nl
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Lees een stukje
formaat: 14,3 x 21,5 cm | [gebonden], 136 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1278 7 | leeftijd: 10+ |
NUR: 283 | verschijnt: september
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Evelien Jagtman

Een ster voor iedereen

Uit het juryrapport van de WWPBIC:
‘Het werk van Evelien Jagtman kan worden
omschreven als een avonturenverhaal dat op een
originele en poëtische manier is uitgewerkt […].
Elk dier heeft zijn eigen, unieke persoonlijkheid.

promotie

Evelien heeft niet veel middelen nodig om te laten

• Lessuggesties op lemniscaat.nl

zien hoe de dieren elkaar helpen hun eigen weg te

• Auteur beschikbaar voor

vinden.’

online school-, boekhandel- en
bibliotheekbezoek
• Boektrailer
• Ansichtkaart met QR-code naar
boektrailer
• Printable kleurplaat
• Printable Maak je eigen ster
• Advertentie in Boekenkrant

Iets wordt alleen maar mooier als je het deelt
Iedere nacht keek Beer naar de sterren.
In zijn hoofd trok hij een lijn van ster naar ster.
Zo maakte hij de mooiste tekeningen.
Op een nacht gebeurde er iets vreemds.
Er viel een ster uit de hemel!
Zomaar.
Beer wist het zeker.
Deze moest voor hem bedoeld zijn!

evelien jagtman studeerde geneeskunde, deed een minor journalistiek,

Beer bindt de ster om zijn nek en gaat zichzelf in het meer bekijken. Maar dan

werkte bij een medisch tijdschrift en

komt hij erachter dat hoe meer dieren de ster zien, hoe mooier die gaat stralen. Er

begon daarna aan een opleiding tot

zit maar één ding op. De ster moet terug aan de lucht, zodat iedereen hem kan zien!

dermatoloog. Maar eigenlijk droomde
ze van iets anders. Ze stopte dus

Evelien Jagtman was een van de winnaars van de World Wide Picture Book Illus-

met haar studie, volgde lessen aan

tration Competition 2019, waarvoor ze een selectie van prenten uit Een ster voor

de kunstacademie en een opleiding

iedereen instuurde. Ze weet zich met dit debuut direct te scharen onder de groten

grafische vormgeving. Nu is ze illus-

van de prentenboekenwereld, zowel met haar prachtige prenten als met dit tijd-

trator, vormgever en gelukkig.

loze verhaal. Grote woorden? Beoordeel het maar zelf!

evelienjagtman.nl
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Neem een kijkje
formaat: 25 x 30 cm | [gebonden], 32 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1254 1 | leeftijd: 4+ |
NUR: 273 | verschijnt: november
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Alex Milway

Hotel Flamingo: Carnaval!
Over Hotel Flamingo:
promotie

‘Hartverwarmend verhaal over vriendschap en

• Instructiefilmpjes op social media

nog veel meer. Een geweldig verhaal dat ik met

van Alex Milway: hoe teken je Julia, T.

een glimlach gelezen heb. Zo mooi, zo lief, zo

Beer, Makkie, Grietje, Nellie?

vriendelijk, zo fantasievol.’

• Printable: maak je eigen Hotel

‒ Ineke van Nispen geeft het boek vijf sterren

Flamingo-carnaval
• Promoposter met drie verschenen
Flamingo-omslagen en een
aanvulling van de vierde
• Lessuggesties op lemniscaat.nl en
onderwijsplatforms
• Actie met Kinderzwerfboek

Hotel Flamingo staat op zijn kop
alex milway werd geboren in het

Hoera, het is carnaval! Hotel Flamingo bruist!
Een rijk
geïllustreerd
jeugdboek

piano miste drie toetsen en was vals,
maar in ieder geval was er een piano,
dacht Julia.
Door de lounge liepen ze naar
buiten, naar het met onkruid
overdekte tuinterras en het met
marmer afgewerkte zwembad. Dat was
leeg en lekte, vertelde T. Beer,
hoewel de zeevogels
er nog steeds
graag in de plassen

kwamen spelen na een regenstorm.
Aan het eind van het terras lag
de tennisbaan die vol gaten zat, en
waarvan het gescheurde net treurig in
de wind heen en weer deinde. Achter
de tennisbaan begonnen de duinen.
‘Daarachter ligt de zee, juffrouw,’
zei T.

Maar dan komt de wereldberoemde band De Nachtdieren logeren. Niemand mag

Engelse Hereford. Hij is illustrator,
schrijver en animator. Hij heeft al

weten dat ze er zijn, want dan staan de paparazzi op de stoep. Kan Julia hun ver-

twaalf kinderboeken op zijn naam

blijf verborgen houden? Hoe moet ze ervoor zorgen dat haar gasten doorslapen,

staan en treedt op door het hele land

terwijl De Nachtdieren oefenen? En kan ze wel voldoen aan alle rare eisen en wen-

– onder meer met zijn vriend Gary

sen van de verwende popartiesten?

Northfield van de Julius Zebra-boeken.

Dan slaat het noodlot toe: het regenseizoen begint veel eerder dan verwacht.

Alex vindt het heerlijk om te tekenen

Julia zal alle zeilen moeten bijzetten om het carnaval te redden… Zal het haar luk-

en dingen te maken (vooral taart).

ken?

Over Hotel Flamingo verschenen twee
eerdere boeken – maar ieder deel is

Een nieuw, allervrolijkst avontuur over Julia, T. Beer, Makkie de maki en alle an-

ook los te lezen.

dere dieren waar we al zoveel van houden.

ALEXMILWAY.COM
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Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Hotel Flamingo. Carnival Capers | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 14,3 x 21,5 cm |
€ 14,95 | ISBN: 978 90 477 1186 5

€ 14,95 | ISBN: 978 90 477 1201 5

[gebonden], 192 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1202 2 | leeftijd: 7+ | NUR: 282 | verschijnt: oktober
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Kevin Crossley-Holland & Jeffrey Alan Love

Over Noorse mythen:

Noorse sagen. Voorbij de regenboogbrug

‘Een dijk van een boek vol goden, reuzen,
zwaarden en bijlen, waar je boekenplank van
doorzakt.’
promotie

- Pjotr van Lenteren

• Lessuggesties op lemniscaat.nl
• Advertentie in Boekenkrant

Verkozen als Boek van de Week op Radio NPO 4:
‘robuuste verhalen’, ‘de illustraties zijn werkelijk
adembenemend’, ‘het is zeker geschikt voor
een breed publiek’ en ‘ook wel heel fijn voor de
vakantie’.
- Grietje Braaksma
‘Dit is een boek vol heftige verhalen en duistere,
onheilspellende tekeningen die je meezuigen in
een eeuwenoude wereld.’
- 7DAYS

kevin crossley-holland is een
vermaard Brits vertaler, dichter en

De gedroomde aanvulling op Noorse mythen!

kinderboekenauteur. Zijn beroemdste werken zijn de bij Lemniscaat verschenen Arthur-trilogie en de Noorse

Wie de regenboogbrug naar Midgard oversteekt, betreedt een wereld van groene

mythen.

vlaktes en ijzige gletsjers. Daar stelt Odin het verstand van de rotsreus Tangler op

kevincrossley-holland.COM

de proef, en begroet Frigg een sterveling in haar oogverblindende kristallen grot.
Maar wie is nu echt de machtigste god of godin van Asgard?
Lees in deze wonderbaarlijke, bloedstollende Vikingmythen en IJslandse

jeffrey alan love is schrijver en
illustrator. Hij heeft zowel de World

spookverhalen hoe Odin en de Noorse goden en godinnen magische kunsten

Fantasy Award als de British Fantasy

uithalen, terwijl sluwe dwergen, bergtrollen en andere bovennatuurlijke wezens

Award gewonnen, beide voor de ca-

door het land struinen.

tegorie ‘beste kunstenaar’. Voor zijn
illustraties bij Noorse mythen werd hij

Laat je meevoeren door deze verzameling huiveringwekkende Noorse sagen, ver-

bekroond met een Zilveren Penseel

teld door Kevin Crossley-Holland, de meester van de Noorse mythologie.

2019. Bij Lemniscaat verscheen ook

Jeffrey Alan Love ontving voor zijn duistere illustraties bij Noorse mythen een

zijn magische, duistere prentenboek

Zilveren Penseel. Moet je je voorstellen: in dit boek zijn ze nog spookachtiger, nog

De Heldensage.

ijzingwekkender, nog mooier!

jeffreyalanlove.com
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Lees een stukje
oorspronkelijke titel: Norse Tales: Stories from Across the Rainbow Bridge | vertaling: Margaretha van Andel | formaat: 19 x
prijs: € 27,95 | ISBN: 978 90 477 1011 0

27 cm | [gebonden], 96 pag. | prijs: € 17,95 | ISBN: 978 90 477 1229 9 | leeftijd: 10+ | NUR: 345 | verschijnt: oktober
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Mark Janssen

Sinterklaasliedjes
Mark

Janssen
Een ode aan de fantasie

promotie
• Lessuggesties op lemniscaat.nl
• Auteur beschikbaar voor
online school-, boekhandel- en
bibliotheekbezoek
• Liedjes op Spotify
• Downloadable auteursfolder
• Boektrailer
• Ansichtkaart met QR-code naar
boektrailer
• Printable Sinterklaaspakjes
naamkaartjes getekend door
Mark Janssen
• Printable kleurplaat
tip voor de boekhandel
• Vraag bij promotie@lemniscaat.nl
naar de mogelijkheden voor
etalagemateriaal

Zing mee met de vrolijkste Sinterklaasliedjes
Wat is nou leuker om in de stemming te komen – het liefst al maanden van tevoren – dan Sinterklaasliedjes zingen? Dat doen met een boek van Mark Janssen!
mark janssen studeerde aan de

Van ‘Wie komt er alle jaren’, via ‘Hoor de wind waait door de bomen’ en ‘Hij komt,

Academie voor Beeldende Kunsten in

hij komt’, tot ‘Hoor wie klopt daar kinderen’ en ‘O, kom er eens kijken’ – het hele

Maastricht. Hij illustreert voor zowel

Sinterklaasverhaal in liedjes.

kinderen als volwassenen en werkte

In de feestelijke prenten van Mark Janssen zien we hoe zeven kinderen, ver-

al aan meer dan vijfhonderd boeken

kleed als sinterklaasjes en pietjes, proberen bij de échte Sint te komen. Maar op

mee. Bij Lemniscaat verschenen

elke prent gaat er iets mis… dus je mag raden hoe ze er op de laatste prent uitzien.

onder meer zijn eigen prentenboeken
Niets gebeurd, Dino’s bestaan niet, het

Trouwens… in de liedjes zelf komt geen enkele piet voor! Dus dit boek is werkelijk

prachtige Eiland, Stop! Monsters! en

geschikt voor iedereen. En natuurlijk staan straks alle liedjes op Spotify. Je hoeft

Raar.

maar op ‘Lemniscaat’ te zoeken.

mark-janssen.nl
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Neem een kijkje
formaat: 22 x 26,3 cm | [gebonden], 32 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1221 3 | leeftijd: 4+ |
NUR: 273 | verschijnt: oktober

F
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Cees van den Berg

Gevonden
promotie
• Lessuggesties op lemniscaat.nl
• Auteur beschikbaar voor
online school-, boekhandel- en
bibliotheekbezoek
• Socialmediacampagne met
dierenfeitjes
• Printable Teken je eigen gevonden
opa/voorwerp
• Voorpublicatie-omkeerboekje met
Mijn dagen met Niets

Wat doe je als je een oude, verwarde man
vindt? Die neem je natuurlijk mee naar huis!
Frietje is zo’n meisje dat wil zorgen voor alle verloren dieren die ze aantreft:
zwerfhonden, verdwaalde schildpadden… en een oude man die met zijn pantoffels
aan midden op het fietspad staat en niet meer weet wie hij is.
Frietje noemt de man ‘meneer Fritz’ en neemt hem mee naar huis. Daar weten
haar ouders niet goed wat ze met de situatie aan moeten. De politie wordt erbij
gehaald, de zorg wordt ingeschakeld. En voorlopig mag meneer Fritz even blijven
logeren, want om hem nou de nacht door te laten brengen in een cel is ook zo wat…

cees van den berg is muzikant en

Frietje is vastberaden om uit te zoeken wie meneer Fritz is. Haar pogingen om

schrijver. Na jarenlang in bandjes

hem zijn geheugen terug te laten vinden, leveren vrolijke situaties op – maar mak-

basgitaar gespeeld te hebben – en

kelijk gaat het niet. Gaandeweg ontstaat er een bijzondere vriendschap.

later contrabas – vond hij het tijd
om ook te gaan schrijven. Hij begon,

Cees van den Berg verdiepte zich in geheugenverlies door hersenletsel voor dit

natuurlijk, als muziekrecensent en in-

heerlijke boek. En al zou je je kapot schrikken als je dochter opeens met een me-

terviewer en debuteerde in 2016 met

neer Fritz komt aanzetten – je gunt ieder kind zo’n vriendelijke meneer Fritz, en

zijn kinderboek Lotje Later. Gevonden

iedere ouder zo’n hartverwarmende, onverschrokken, dappere dochter als Frietje.

is zijn eerste boek bij Lemniscaat.
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Lees een stukje
formaat: 14,3 x 21,5 cm | [gebonden], 164 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1283 1 | leeftijd: 9+ |
NUR: 283 | verschijnt: oktober
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L E M N IS C A AT N AT U U R L I J K

Over Waarom verdrinken vissen niet?, van
dezelfde auteur:

Anna Claybourne & Stef Murphy

De menselijke trekjes van dieren

‘Menig Freek Vonk-fan kan zijn hart
ophalen bij het lezen van dit grappige en
leerzame boek. Bij ons is het enthousiast

promotie

ontvangen en wordt het regelmatig opnieuw

• Lessuggesties op lemniscaat.nl

doorgebladerd.

• Printable boekenlegger te

Zeker een aanrader voor natuurliefhebbers!’

downloaden via de lemniscaat.nl

- Juf Maike

Rijk
geïllustreerd

anna claybourne studeerde Engelse
literatuur aan Oxford en in Toronto,
Canada. Ze woont inmiddels in
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s willen
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vinden!)? Dat wordt
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Wolven komen voor
op het noordelijk
halfrond, in Europa,
Azië, Noord-Amerika
op het noordelijk
en
Ze leven in kleine
Wolven komen voor Noord-Afrika.
erika
Noord-Am
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halfrond, in Europa,
Ze zijn
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Ze levenmet
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Zo rollen betekent:
‘Jij bent
de baas – ik doe
je geen pijn.’
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Bevriende
wolven likken en
knabbelen aan
elkaars kop om
‘ik vind je leuk’
te zeggen.

Net als mensen gaan
wolven vaak lekker
tegen
Net als mensen gaan
elkaar aan liggen.
Daardoor
tegen
wolven vaak lekker voelen ze zich
beschermd
Daardoor
elkaar aan liggen.
en geliefd.
voelen ze zich beschermd
en geliefd.

mannetje.

Gelada’s in Ethiopië,
Afrika,
vlooien elkaar in
de zon.
Hier vlooit het vrouwtje
het
mannetje.

Hoe dieren lachen, spelen en
zich misdragen… net als wij!
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RARE STELLE N

In een wildpark
in Florida, VS,
werden Bea de
giraf en Wilma
de struisvogel
vriendinnen .

In een wildpark
in Florida, VS,
werden Bea de
giraf en Wilma
de struisvogel
vriendinnen .
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in
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groepsdieren. In
vriend waar
Paarden zijn ook
paard heeft een bijzonderehouden ook
groepen, en ieder
Daarom
in de buurt blijft.
hij of zij graag bij Paardenom
in een weiland te
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niet van zijnalleen
en. In het wild leven
groepen,
tamme paarden er
is, voelen ze zich
ze in
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paard
heeft een ziet,
vriend inendeieder
staan. Als er geenhij of zij graag
vriend waar
zijndevriend weer bijzondere
bij in
na een poosje
buurt blijft. Daarom
paard
tamme paarden
houden ook
heb je gemist!’
eenzaam. Als een
‘Hoi,
er ik
niet van om alleen
om te zeggen:
in een weiland te
hinnikt hij en knikt staan. Als er geen
vriend in de buurt
is, voelen ze zich
eenzaam. Als een
paard na een poosje
zijn vriend weer ziet,
hinnikt hij en knikt
om te zeggen: ‘Hoi,
ik heb je gemist!’

8

LAAT ME NIET ALLEEN
!

wetenschap en natuur voor kinderen
– roofdieren, vulkanen, aardbevingen en andere natuurrampen zijn
haar favoriete onderwerpen. Haar

n
Het is al vaak voorgekome
een
dat een chimpansee
onder
verlaten wild katje
dat aaide
haar hoede nam,
en ermee speelde.
Het is al vaak voorgekome
n
dat een chimpansee
een
verlaten wild katje
onder
haar hoede nam,
dat aaide
en ermee speelde.
Paardenvrienden
wrijven vaak hun
neus tegen elkaar.

‘Jij bent
Zo rollen betekent:
je geen pijn.’
de baas – ik doe

Bevriende
wolven likken en
knabbelen aan
elkaars kop om
‘ik vind je leuk’
te zeggen.

Edinburgh en schrijft boeken over

Afrika,
Gelada’s in Ethiopië,
de zon.
vlooien elkaar in
het
Hier vlooit het vrouwtje

boeken zijn internationaal bekroond.
Paardenvrienden
wrijven vaak hun
neus tegen elkaar.

9

9

Wij denken dat we zo bijzonder zijn, omdat we communiceren, anderen om de

Ze schreef ook het bij Lemniscaat

tuin weten te leiden, problemen kunnen oplossen en gereedschap maken en ge-

verschenen Waarom verdrinken vissen

bruiken. Maar daar zijn we niet uniek in. Er zijn talloze dieren die menselijke

niet?

trekjes vertonen!

annaclaybourne.co.uk

Neem nou de grijze eekhoorn, die als hij weet dat hij in de gaten wordt gehouden doet alsof hij zijn nootje begraaft, maar het stiekem meeneemt en ergens

Stef Murphy woont in Londen. Al

anders verstopt. Of de wielwebspin die midden in zijn web van dode insecten

sinds ze klein is doet ze niets liever

en bladeren een nepspin bouwt om roofdieren af te schrikken. En wat dacht je

dan tekenen. Met haar illustraties wil

van de bonobo Kanzi, die via plaatjes kon communiceren met zijn verzorgers en

ze kinderen vrolijk en nieuwsgierig

vroeg om marshmallows en lucifers, en een vuurtje bouwde waarboven hij lekker

maken. Ze illustreerde al meerdere

marshmallows ging roosteren?

non-fictieboeken. Dit is haar eerste

De menselijke trekjes van dieren is een feest. Ontdek hoe dieren net als wij denken en voelen, plezier maken, samenwerken, dansen, spelen en nog veel meer…
18

boek bij Lemniscaat.
stefmurphy.co.uk
Lees een stukje

oorspronkelijke titel: The Surprising Lives of Animals | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 25,7 x 28,8 cm | [gebonden],
prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 0942 8

48 pag. | prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1272 5 | leeftijd: 6+ | NUR: 223 | verschijnt: november
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Elle McNicoll

Een soort vonk
promotie
• Lessuggesties op lemniscaat.nl
• Boekenlegger met QR-code naar
voorpublicatie
• Review-giveaway actie

Over heksenjachten toen… en nu!
Tijdens een schoolproject ontdekt de elfjarige Addie dat in het dorp waar ze
woont, vroeger heksen werden vervolgd én gedood. Ze vindt het zo onrechtvaardig dat ze een monument wil oprichten voor de vrouwen die daar onterecht de
dood vonden. Maar het dorp zit er niet op te wachten. Zo’n monument is alleen
maar een herinnering aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis.
Reacties op Goodreads.com:
‘Een schitterend verhaal met een aantal
indringende boodschappen over het bijzondere
van anders-zijn, opkomen voor rechtvaardigheid
en het belang van naar elkaar luisteren.’
‘[…] een fantastisch boek, en helemaal
indrukwekkend als je bedenkt dat het een debuut
is […] Zo’n liefdevol verhaal, terwijl het toch
ook ingewikkelde en belangrijke onderwerpen
20

Addie laat het er niet bij zitten. Ze voelt zich verwant met deze vrouwen uit het

elle mcnicoll is een Schotse schrijf-

verleden. Net als de ‘heksen’ vroeger, wordt zij nu raar aangekeken door mensen

ster die in Londen woont. Ze stu-

die haar anders vinden. Ze heeft namelijk autisme en reageert vaak niet zoals

deerde creatief schrijven en werkte

mensen verwachten. Addie begrijpt hoe machteloos de onterecht veroordeelde

als boekverkoopster, barvrouw, blog-

vrouwen zich moeten hebben gevoeld, want ze waren gewoon wie ze waren… net

ger en babysitter. Ze schreef haar

als zij.

masterscriptie over het gebrek aan

Durft Addie, die zich het liefst op de achtergrond houdt, de strijd met haar

neurodiverse auteurs die over hun

dorpsgenoten aan?

eigen ervaringen schrijven. Dus ging

Addie en haar zussen zijn ware Lemniscaat Heroes: meiden die anders zijn, maar

is haar debuut.

zichzelf blijven – en daardoor de wereld mooier maken.

L

ze dat zelf maar doen. Een soort vonk

behandelt.’

Lees een stukje
oorspronkelijke titel: A Kind of Spark | vertaling: Margaretha van Andel | formaat: 14,3 x 21,5 cm | [gebonden], 192 pag. |
prijs: € 15,95 | ISBN: 978 90 477 1266 4 | leeftijd: 10+ | NUR: 283 | verschijnt: december
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Over De lente van Kleine Beer:

Elli Woollard & Briony May Smith

De herfst van Kleine Gans

‘Fijn lenteverhaal op rijm, met prachtige
illustraties.’
- Elkedageenprentenboek.nl
‘[…] een prachtig verhaal over vriendschap dat
nog mooier wordt dankzij de kleurrijke illustraties.

promotie

Het is een verhaal waar je het spontaan warm van

• Lessuggesties op lemniscaat.nl

krijgt en vrolijk van wordt.’

• Boektrailer

- Lifestylemommy’s

• Ansichtkaart met QR-code naar
boektrailer

elli woollard begon verhalen te
schrijven nadat haar zoon de bril
van de beroemde Engelse kinderboekenschrijver Michael Rosen had
gebroken. Ze maakt prentenboeken
en kindergedichten. Bij Lemniscaat

Een seizoensverhaal over het ontdekken waar
je thuishoort

verschenen van haar hand Formidabele fabels, Waarom? Daarom! En De
lente van Kleine Beer, allen op rijm.
Elli woont in Londen met haar vier

Een hele mooie zomer lang,

kinderen, haar echtgenoot en een

ging een Kleine Gans haar gang.

gestoorde kat.

Ze speelde, zwom en ze genoot.

L

Ongemerkt werd ze sterk en groot.
Briony May Smith studeerde illustra-

De bomen begonnen te verkleuren.

tie aan de universiteit van Falmouth

Kleine Gans voelde: er gaat iets gebeuren.

en werd genomineerd voor de Macmillan Prize for Illustration in 2013

Kleine Gans trekt door het bos en vraagt al haar vriendjes wat zij doen als het

en 2014. Briony heeft boeken van Mi-

herfst wordt. Als ze probeert hetzelfde te doen, lukt dat niet of voelt het niet

chael Morpurgo en Jeanne Willis ge-

goed… Maar dan trekt er een vlucht ganzen over en weet ze wat haar te doen staat!

ïllustreerd en schrijft en tekent haar
eigen verhalen. Ze woont tegenwoor-

In De lente van Kleine Beer wordt Kleine Gans geboren. In De herfst van Kleine Gans

dig in Devon, waar ze geïnspireerd

slaat zij haar vleugels uit. Een prentenboek over het vinden van een eigen plek in

raakt door het verstrijken van de sei-

de wereld, in het bekende rijm van Elli Woollard en de bronzen herfstkleuren van

zoenen en de dieren die ze schetst.

Briony May Smith.

brionymaysmith.COM
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Neem een kijkje
oorspronkelijke titel: Little Goose’s Autumn | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 25,8 x 28,7 cm | [gebonden], 32 pag. |
prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1147 6

prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1227 5 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: september
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YO U N G @

Ursula Poznanski

Erebos ontwaakt
Ursu

Poznlaansk i
promotie
• Lessuggesties & leesclub
discussiepunten op lemniscaat.nl
• Boekenlegger met QR-code naar
voorpublicatie van al haar titels
• Poznanski-auteursfolder
• Boektrailer

Over Erebos:
‘Thriller van het jaar’
‒ Die Zeit
‘Erebos is verslavend goed!’

Erebos is terug...

‒ Fantasywereld.nl
‘Scoort hoog op spanning en een ingenieuze plot.’
‒ Bas Maliepaard

Als je een nieuwe app op je telefoon aantreft die je niet zelf hebt geïnstalleerd, kan
dat natuurlijk een reclamestunt zijn. Maar wat als het programma controle over je
leven krijgt?
Het draait niet alleen op je telefoon en computer – het is overal. Het kiest zelf
zijn gebruikers en laat je spelen om alles wat voor jou van belang is: je baan, je studie, je vriendin… je leven!

Jona is uitermate intelligent. Op zijn

Op een Londense school gaat een mysterieuze nieuwe
game in het geheim van hand tot hand. Iedereen wil
Erebos uitproberen, maar wie eraan begint krijgt maar
één kans: als je personage doodgaat of eruit wordt
gegooid, kun je nooit meer inloggen.

Als Nick eindelijk een kopie te pakken krijgt, komt hij al
snel in de ban van Erebos. Maar dan dringt tot hem door
dat de game steeds meer invloed lijkt te krijgen in de
echte wereld, op een angstaanjagende manier. Moet hij
daar wel aan meedoen?
‘Thriller van het jaar!’ – Die Zeit

Kun je je eigen

Foto: Jeff Mangione

Een groep vrienden trekt het bos in om een
middeleeuws rollenspel te spelen. Het begint als een
onschuldige reis in de tijd, maar als een eeuwenoude
vloek tot leven wordt gewekt, krijgt het verleden het
gezelschap in zijn greep. En laat ze niet meer gaan.

Foto: Jeff Mangione

t

Ursula
Poznanski

Ursula
Poznanski

Ursula Poznanski werkte als medisch journalist, tot haar debuut Erebos verscheen.
Het werd in vijfentwintig landen vertaald en
ontving de prestigieuze Deutscher Jugendliteraturpreis van de jeugdjury. Inmiddels is
Poznanski fulltime schrijfster.
w w w . u r s u l a - p o z n a n s k i . at
w w w . l e m n i s c a at . n l

‘Een fraaie mix van spanning, virtual reality en
ogen
vertrouwen?
een jongerenboek... Schreeuwt om een
verfilming
ofursula poznanski werkte als
beter nog, een game!’ **** – Metro
medisch journalist voor ze fulltime
‘Erebos scoort hoog op spanning
en een ingenieus plot.’ – Trouw

Layers
De waarheid

jeugdromans begon te schrijven. Inmiddels
zijn ook thrillers voor volwassenen aan haar

veelbekroonde oeuvre toegevoegd.
‘Poznanski slaagt er knap in de alledaagseis
en virtuele
complex.
werkelijkheid met elkaar te verweven.’
Bij Lemniscaat verschenen van
– NRC Handelsblad
haar hand ook Erebos,

‘De game houdt je in zijn ban. Het boek ook.’
– Noordhollands Dagblad

Saeculum en Layers.

‘Rond de achterblijvers raasde het
noodweer alsof het kwaad was dat ze
zich eraan probeerden te onttrekken,
en Bastian raakte het gevoel niet kwijt
dat er iemand toekeek. Dat hij een plan
uitvoerde dat niet van hem zelf was.
Iets of iemand hield hen in de gaten,
stuurde elke stap die ze deden, leidde
hen naar een bestemming
die niemand
in het
Je denkt dat
weet wat je doet.
donker verborgen lag. Hoe meer
Maar daar vergis je je in.
mensen er in het gat verdwenen,
Geen
gordijn
kan je beschermen,
hiervan
werd.
hoe zekerder hij
Nu begin ik ookal
alis
gekhet
te worden.’
nog zo rood.

Ik ken je geheim.
Misschien heb je geluk en vertel ik het
niet verder.

‘Erebos is mijn meest verslavende leeservaring van
2011.’ – John Schrijnemakers, Speelboek Amersfoort /
De Leesfabriek
W I N N A A R V A N D E J E U G D J U R Y P R I J S V Awww.ursula-poznanski.at
N
D E D E U T S C H E R J U G E N D L I T E R A T U R P R Ewww.lemniscaat.nl
IS

24
lemniscaat

lemniscaat

Een aardige welzijnswerker ontfermt zich
zeventiende studeert hij al aan de uni
over hem – hij geeft hem kleding, eten, onversiteit. Maar wat hij aan intelligentie
derwijs én houdt hem voor de politie verbezit, mist hij aan sociale vaardigheden:
borgen. De enige tegenprestatie die van
hij heeft een talent om mensen tegen zich
Dorian gevraagd wordt, is het afleveren
van goed verzegelde relatiegeschenken.
in het harnas te jagen. Veel kan het hem niet
Het lijkt een geweldige deal, totdat
schelen. Hij sleutelt het liefst in het geheim
Dorian na een onverwacht incident een
aan zijn project: Elanus, een drone met
van de pakketjes zelf houdt. Vanaf dat mogeluids en filmapparatuur aan boord.
ment is hij zijn leven niet meer zeker…

Iedere nacht laat Jona zijn drone los op zijn
vijanden: hij verzamelt materiaal over hun
geheimen met het idee dat later tegen hen
te kunnen gebruiken. Maar al snel komt
hij achter geheimen die groter zijn dan hij
verwachtte. Geheimen die hem in gevaar
brengen…
De zeventienjarige Dorian is
van huis weggelopen. Het leven
op straat gaat hem eigenlijk prima af… tot hij op een ochtend
wakker wordt naast een vermoorde zwerver. Dorian kan
zich niet herinneren wat er is
gebeurd en slaat op de vlucht.

www.lemniscaat.nl

Inmiddels zijn ook thrillers voor vol-

inmiddels heeft de technologie zo’n sprong gemaakt – en is die zo belangrijk in

wassenen aan haar veelbekroonde

ons leven geworden – dat de game heel nieuwe mogelijkheden heeft. Want nu zijn

oeuvre toegevoegd. Bij Lemniscaat

er Facebook, Twitter, Instagram… fantastische media om iemands leven binnen te

verschenen van haar hand ook Erebos,

dringen.

Saeculum, Layers, Elanus en Aquila.

€ 19,95 | ISBN: 978 90 477 0868 1

URSULA-POZNANSKI.DE
Lees een stukje

23/10/2018 17:18

BO - Elanus.indd 1

jeugdromans begon te schrijven.

Hoe vaak er ook om werd gevraagd, voor haar was het verhaal afgerond. Maar

Poznanski kon er niet meer omheen: het is tijd dat Erebos ontwaakt.

23/10/2018 17:12

€ 19,95 | ISBN: 978 90 477 0483 6

Bijna tien jaar wilde Ursula Poznanski niet aan een vervolg op Erebos beginnen.

L E M N I SC A AT

BO - cover_Poznanski_md JG.indd 5

4c

€ 18,95 | ISBN: 978 90 477 0373 0

ursula poznanski werkte als medisch journalist voor ze fulltime

110,8 mm

144 mm

111,2 mm

€ 19,95 | ISBN: 978 90 477 1025 7

€ 19,95 | ISBN: 978 90 477 1032 5

oorspronkelijke titel: Erebos 2 | vertaling: Pieter Streutker | formaat: 14,3 x 21,5 cm | [paperback], 512 pag. |

23/10/2018 17:20

prijs: € 19,95 | ISBN: 978 90 477 1218 3 | leeftijd: 15+ | NUR: 285 | verschijnt: november
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L E M N IS C A AT N AT U U R L I J K

Nick Crumpton & Lily Snowden-Fine

Over Waarom ruikt een hond aan een kont?:

Waarom klimt een kat in de gordijnen?

‘Dit ontzettend leuke en supergrote boek is
vermakelijk en leerzaam voor alle leeftijden.’
‒ Bezetenboeken.nl
promotie
• Lessuggesties op lemniscaat.nl
• Socialmediacampagne met
kattenfeitjes

nick crumpton is zoöloog. Hij promoveerde aan de universiteit van
Cambridge om vervolgens aan de
slag te gaan als voorlichter bij het
Londense natuurhistorisch museum
en als journalist en onderzoeker voor
de BBC. Inmiddels werkt hij voor
de Royal Society en schrijft hij boe-

Alles wat je wilde weten en nog veel meer over
je lievelingshuisdier

ken voor volwassenen en kinderen.
Bij Lemniscaat verscheen eerder
Waarom ruikt een hond aan een kont?
binnen dezelfde serie.

Heb je je wel eens afgevraagd of een kat echt negen levens heeft? Weet je waarom

nickcrumpton.weebly.COM

L

een kat je dode dieren brengt? En wist je al dat een kat zich altijd op dezelfde manier wast en dat een volwassen kat eigenlijk alleen tegen mensen miauwt?
Alles wat je wilt weten – en alles waarvan je niet eens wist dat je het zou kun-

Lily Snowden-Fine werd in Londen,
Engeland, geboren en verhuisde naar

nen weten – over katten, vind je in dit geweldige boek. Wist jij dat er een kattenras

Canada, waar ze design studeerde.

bestaat dat naar een permanent is genoemd (ja, naar zo’n krullenkapsel)? Dat een

Ze woont nu in Toronto, waar ze te-

kat ook snorharen aan zijn voorpoten heeft? Dat het in Japan een goed teken is als

kent, schildert en keramiek maakt. Ze

een zwarte kat je pad kruist? En dat een kat van muziek houdt die zo hoog is dat

illustreert onder andere voor The New

onze oren die niet kunnen horen?

York Times, The Globe and Mail en The

Word ook een kattenenexpert. Van dit boek vol vrolijke, verrassende en vermakelijke kattenfeiten ga je spontaan spinnen!

National Film Board of Canada. Waarom
ruikt een hond aan een kont? was haar
eerste kinderboek.

Een boek voor alle kattenliefhebbers – en kattenhaters, want het is gewoon leuk…
26

LILYSNOWDENFINE.COM
Lees een stukje

oorspronkelijke titel: Why Do Cats Climb Curtains? | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 23,7 x 30,8 cm | [gebonden], 48 pag. |
prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1200 8

prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 477 1223 7 | leeftijd: 7+ | NUR: 223 | verschijnt: januari 2021
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UITGELICHT

Mark Janssen

UITGELICHT

‘Mark Janssen maakt steeds weer
imponerende prentenboeken.’
– Thomas de Veen in NRC

Mark Janssen
verrast opnieuw
Een boek dat troost
en hoop brengt,
voor jong en oud

Het wordt gekker en
gekker, totdat…

mark janssen
www.mark-janssen.nl

Wat zou jij doen als een
monster je pad kruist?

ISBN: 978 90 477 1204 6 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

Een betoverend mooie

ISBN: 978 90 477 1264 0 | prijs: € 16,95 |

waterwereld van de

leeftijd: alle leeftijden

schilder van de fantasie
Limited edition | ISBN: 978 90 477 1309 8 | prijs: € 29,95

ISBN: 978 90 477 1148 3 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

| leeftijd: alle leeftijden

Ga mee op dinojacht

Oma is er niet meer…

in dit spannende
uitklapboek

Wat doe je met een gemis dat alleen maar groter wordt als je probeert minder te

Speciaal voor de Mark Janssen-fans – en

missen?

die zijn met velen – verschijnt zijn nieuwe

Ze had gezegd: ‘Als je verdrietig bent, omdat ik er niet meer ben, ben ik juist heel
dicht bij je.’
Dan kom je er langzaam, beetje bij beetje, achter dat degene van wie je houdt
ISBN: 978 90 477 1063 9 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

verschillende uitgaven. Naast de reguliere
editie is er ook een bijzondere limited

nooit echt weg is. Dat je overal tekenen kunt zien van de liefde, de aandacht, de

edition verkrijgbaar. Een verhaal dat zo

aanwezigheid van die ene die lijfelijk niet meer aanwezig is – maar toch altijd

uitzonderlijk is, verdient immers uitzon-

dichtbij.

derlijke aandacht!

In schitterend gedetailleerde zwart-wittekeningen die zijn geïnspireerd door

In deze limited edition zijn de avontu-

Zing mee met de vrolijkste

zijn bezoeken aan Nepal, verbeeldt Mark Janssen een wereld waarin een vlin-

ren van Babu op groot formaat en zo in

Sinterklaasliedjes

der, een vis, een aapje en andere kleine tekens de verschijning zijn van de groot-

nog meer detail te volgen. Over alles is

moeder die gemist wordt. Een verhaal dat ontroerend is in zijn schoonheid, zijn

nagedacht: van de prachtige linnen kaft

eenvoud en zijn taal. Een boek dat troost en hoop brengt voor jong en oud. Mark

tot het speciale drukwerk. Een boek dat

Janssen verrast opnieuw…

een kunstwerk op zich is – en niet mag

Zie ook p.15

ontbreken in ieders boekenkast.

ISBN: 978 90 477 1221 3 |
prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

boek Altijd dichtbij in niet één, maar twee

ISBN: 978 90 477 0917 6 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

UITGELICHT

Annejan Mieras

UITGELICHT
Opeens wordt Homme

Marloes Morshuis
foto: Sarie Hertgers

foto: Ingrid Maria Meijer

opgezadeld met een raar meisje

annejan mieras

Een feestelijk debuut

www.annejanmieras.nl

over vriendschap en

‘Knap van Morshuis dat ze
kinderen kan meenemen in een
fantasierijke wereld waarin echte
thema’s zoals vriendschap, moed
en doorzettingsvermogen een grote
rol spelen.’
– Sonja Nagtegaal in Het Parool

marloes morshuis

Een grijze stad, een

www.marloesmorshuis.nl

inktzwart systeem, een
vlucht naar de vrijheid

familie

Een spannend en actueel verhaal over een

‘Mieras zet zichzelf op
de kaart als interessante
schrijfster.’

wereld die akelig dichtbij komt

– Jaap Friso op JaapLeest.nl

ISBN: 978 90 477 1182 7 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 9+

ISBN: 978 90 477 1100 1 |

ISBN: 978 90 477 1018 9 |

prijs: € 14,95 | leeftijd: 10+

prijs: € 15,95 | leeftijd: 13+

Een meeslepend en

Annet Huizing

schokkend avontuur met

Hét boek over recht –

verstrekkende gevolgen

voor alle leeftijden

De vader van Ole draagt een
foto: Jörgen Caris

duistere geschiedenis met zich mee

annet huizing

ISBN: 978 90 477 0866 7 |

ISBN: 978 90 477 0826 1 |

prijs: € 14,95 | leeftijd: 10+

prijs: € 24,95 | leeftijd: 10+ alle leeftijden

www.annethuizing.nl

Met illustraties van Margot Westermann

‘Annet Huizing is flink
op weg om de auteur bij
uitstek te worden die
fictie en non-fictie in
mooi evenwicht weet te
houden.’

Een bloedstollend

Een meeslepend verhaal en

avonturenverhaal, mét

een schrijfcursus in één

recepten

ISBN: 978 90 477 1180 3 | prijs: € 15,95 | leeftijd: 13+

– Edward van de Vendel
ISBN: 978 90 477 1251 0 | prijs: € 15,95 | leeftijd: 10+

ISBN: 978 90 477 0159 0 |

ISBN: 978 90 477 0765 3 |

prijs: € 14,95 | leeftijd: 10+

prijs: € 14,95 | leeftijd: 9+

UITGELICHT
Een Koolwijkeresk

Pieter Koolwijk &
Linde Faas ‘Pieter Koolwijk en Linde Faas

avontuur dat alle
grenzen te boven gaat

Ingrid & Dieter Schubert
40 jaar prentenboekenmakers

zijn een gouden duo; hij schrijft
en zij illustreert en samen
creëren ze de mooiste boeken
waarbij alles elkaar versterkt.’

Hiep, hiep, hoera! Het is u vast niet ontgaan dat we dit jaar het
veertigjarig jubileum in het vak vieren van het koningspaar van
het prentenboek, maar we kunnen niet genoeg feesten, taart eten
en dansen om ze te feliciteren! Daarom vindt u hier een kleine
greep uit hun geliefde oeuvre, van hun debuut Er ligt een krokodil

– Wilke Martens, Hebban

onder mijn bed! tot De paraplu. Met welke favorieten vult u uw

ISBN: 978 90 477 0971 8 |
prijs: € 14,95 | leeftijd: 9+

voorraad aan?

Met illustraties van Linde Faas

Wie bepaalt wat echt is?

Een humoristisch tweetal
dat niet meer weg te denken

Met illustraties van Linde Faas

www.pieterkoolwijk.nl

Monkie
Prijs: € 14,95
| ISBN: 978 90
606 9640 8

ISBN: 978 90 477 1037 0 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 9+

linde faas

ISBN: 978 90 477 0432 4 |

www.lindefaas.com

prijs: € 14,95 | leeftijd: 8+

De paraplu

Met illustraties van Linde Faas

Met illustraties van Linde Faas

jn bed!
kodil onder mi
Er ligt een kro
68 7
978 90 477 06
N:
ISB
|
5
,9v
prijs: € 14

prijs: € 14,95 | leeftijd: 8+

pieter koolwijk

Prijs: € 14,95 | ISBN: 978
90 477 0275 7

ISBN: 978 90 477 0509 3 |

9590 6
tje
90 606
Platvoe
N: 978
5 | ISB
,9
4
1
€
prijs:

foto: Sarie Hertgers

is uit de kinderliteratuur

Prentenboeken in alle talen
Prentenboeken in alle talen is een prachtig

Zie ook p.38

initiatief van de VoorleesExpress. Vanaf

Linde Faas maakt ook
haar eigen prenten
boeken!

nu kunnen alle meertalige gezinnen in Ne-

Te mooi voor woorden!

reusachtige vriendschap

ISBN: 978 90 477 0921 3 |
ISBN: 978 90 477 1140 7 | prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

prijs: € 14,95 | leeftijd: 4+

prentenbeelden genieten van de verhalen
Van kop tot staart
Prijs: € 24,95 | ISBN: 978
90 477 0073 9

Een betoverend verhaal over een

Woeste Willem
Prijs: € 14,95 | ISBN: 978 90 606 9841 9

derland en Vlaanderen bij de vertrouwde
in hun eigen moedertaal. Op www.prentenboekeninalletalen.nl zijn audio-vertalingen
te vinden in 26 talen, beschikbaar gesteld
door vrijwilligers. Het eerste boek dat daar
te beluisteren is, is Woeste Willem. Binnenkort komt ook Er ligt een krokodil onder mijn
bed online. Leuk detail: Ingrid Schubert
heeft de Duitse versies ingesproken!

Promotiemateriaal najaar 2020
Onze
vernieuwde
gratis magazines

Wilt u extra aandacht besteden aan een titel? Wij denken graag met u
mee! Van op maat gemaakte posters tot buttons, boekenleggers en nog
meer moois. Mail naar promotie@lemniscaat.nl voor meer informatie.

De

herfst
van

Als het herfst begint te worden,
voelt Kleine Gans dat er
iets staat te gebeuren.
Ze moet iets doen.
Maar wat zou het zijn?

Kleine Gans

Ansichtkaart

herfvanst
Kleine
Gans
De

Lemniscaat
Prentenb o ekenmagazine

Een prachtig verhaal over
het vinden van een eigen
plek in de wereld.

Lees ook:

www.lemniscaat.nl

De

lente
van

Lemniscaat

www.lemniscaat.nl

Lemniscaat

van Amsterdam naar Spanje,
appeltjes van oranje,
appeltjes van de bomen,
Sinterklaas zal komen!

at
a
c
s
i
n
m
Le
enk
e
o
b

d
g
Jeu
e
magazin

Voorpublicatieboekje

A2 poster

gratis

LEMNISCAAT

Boekenleggers

VERZ

EREB OS
IS TERU G...

AMEL ZE ALLE VIER!

NAJAAR 2020!

© illustratie: Alex Milway, uit: Hotel Flamingo. Carnaval!

gratis

ISBN: 978 90 47
7 6255 3 | pakket
25 ex. | gratis

Sinterklaas, goedheiligman!
Sinterklaas, goedheiligman!
Trek je beste tabberd an,
rijd ermee naar Amster
dam,

gratis
25 ex. |
| pakket
6
4
5
2
6
8 90 477
ISBN: 97

Kleine Beer

Een betoverend verhaal over
met
een vriendschap die tegelijk
de eerste lentebloemen opbloeit.

lente
van
Kleine
Beer
De

Kinder
boeken
week 2020:
En toen?

Lemniscaat laat de
geschiedenis leven

T H E M AT I T E L

Lessuggesties bij twintig
historische jeugdboeken

Thea Beckman - Hasse Simonsdochter
Simone van der Vlugt - Schijndood
Simone van der Vlugt - Bloedgeld
Thea Beckman - Stad in de storm
Wim Bos - De bende van Lijp Kot
Simone van der Vlugt - Zwarte sneeuw
Evert Hartman - Oorlog zonder vrienden
Jan Terlouw - Oorlogswinter
Jan Terlouw - Oosterschelde Windkracht 10

Een avonturenboek, een verhaal over geschiedenis,

verleden.

een romance: dit boek van Sjoerd Kuyper heeft

Lessuggesties bij twintig historische jeugdboeken

~

lemniscaat laat de geschiedenis leven

prijs: € 16,95 | ISBN: 978 90 477 0584 0

Lessuggesties bij twintig historische jeugdboeken

heim: wie onder de brug door zwemt belandt in het

ISBN: 978 90 477 1256 5 | € 150,-

internationaal
en.
opa te hebb
er
jaren een
toch al die kwam ik pas acht
Bleek ik
.
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Eentje. Maadag dat hij doodging
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nog een
ld dat hij
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and Ole
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En
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:
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lichtvoetigeertoe doen.’
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‘De toon enten ontroerend
juiste mompaard in Trouw
– Bas Malie

Over De
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iscaa
www.lemn

het pungelhuis

~

brug. Het is een oude brug en hij herbergt een ge-

Pakket 10 ex.+ Lessuggesties bij Lemniscaat laat de geschiedenis leven:

Annet Huizing

lemniscaat laat de geschiedenis leven

In Willemstad in Curaçao is een brug: de Pontjes-

doorJoyce Pool e.a.

Annet Huizing - Het Pungelhuis

Tijdens de Kinderboekenweek
2020 gaan we terug in de tijd.
Duik mee in het verleden met
De duik van Sjoerd Kuyper, dat
is geselecteerd als Thematitel.

Roly is de zoon van een Nederlandse moeder en

nederland

Simone van der Vlugt - De slavenring
Thea Beckman - De gouden dolk
h u is
p u n g e lAnnet Huizing

he t

lem nisc

aat

Thea Beckman - Kruistocht in spijkerbroek
Thea Beckman - Geef me de ruimte!
Simone van der Vlugt - Jehanne
Joyce Pool - De castraat
Simone van der Vlugt - De guillotine
Joyce Pool – Kate Howard: Bloedlijn
Guido Bottinga - De verwanten
Ruth Erica - De boom met de bittere bladeren
Pakket 10 ex.+ Lessuggesties bij Lemniscaat laat de geschiedenis leven:
ISBN: 978 90 477 1257 2 | € 150,-

ca

Ruth Eri

De bmeotomde
bittere
bladeren
aat

lemnisc

het allemaal. De warmte en kleurrijkheid van het

Curaçaose vader. Hij leert van zijn vader over het

verhaal worden weerspiegeld in de prenten van

geheim van de Pontjesbrug, maar mag er niemand

Sanne te Loo, die hiervoor speciaal naar Willem-

Lemniscaat laat de geschiedenis leven. En met de lessuggesties die Joyce

iets over vertellen – zelfs zijn grote liefde Mila niet.

stad reisde.

Pool schreef bij een selectie van twintig prachtige historische jeugdboeken al

Met zijn vader maakt Roly verschillende reizen

helemaal!

naar het verleden. Maar op een avond gaat Roly’s

Ontvang het lessuggestieboek Lemniscaat laat de geschiedenis leven gratis

vader alleen, en komt niet meer terug. Wie moet

bij bestelling van een pakket van tien historische jeugdboeken. Zie de kolom

hem nu redden? Roly ziet maar één uitweg.

rechts voor een overzicht van de titels in de pakketten. Deze uitgave is ook

Actie:

10 t i te l s
vo o r € 1 5
0,
+ Le s s u g

gesties!

-

los te bestellen voor € 14,95.
36

Lees een stukje
ISBN: 978 90 477 1255 8 | paperback | prijs: € 14,95 | gratis bij bestelling van het pakket Lemniscaat laat de geschiedenis leven:
© illustratie: Sanne te Loo, uit: De duik

Nederland of het pakket Lemniscaat laat de geschiedenis leven: Internationaal | verschenen
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De Nationale Voorleesdagen 2021

Prentenboeken van de maand

Prentenboeken
To p T i e n

MAXI se
t
Nederlan
d+
Duizend
din
over Ned gen
erland
voor €17
,50!

Hoera! De jongen en de walvis van
Linde Faas is geselecteerd als een
van de tien titels in de Prentenboek‒
TopTien voor de Nationale
Voorleesdagen 2021.
Beleef het betoverende verhaal van een toevallig treffen
tussen een jongen en een reuzenwalvis. Door die ontmoeting komt de jongen erachter hoe fijn het is om iemand te
hebben om mee te spelen, mee te ontdekken, zich mee te
verwonderen – hoe fijn het is om een vriend te hebben.
Een droomachtig, ontroerend prentenboek dat je doet
verlangen het steeds opnieuw te lezen…
€ 14,95 | ISBN: 978 90 477 1140 7

De Lemniscaatkalender 2021
De nieuwe Lemniscaatkalender komt

augustus - Nederland (maxi) + 1000 dingen over Nederland
3 ex. € 52,50
ISBN: 978 90 477 1236 7

september - Draken zijn niet te koop
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1237 4

er weer aan, met achter op iedere plaat
een schat aan lesprojecten – voor op
school én voor thuis.

Elke maand een
prachtige prent –
met spelsuggesties voor
thuis en in de klas

le mn is caat kalend e r 2021
formaat: 68 x 49 cm | [pakket 5 ex.] | prijs: € 75,- | ISBN: 978 90 477 6257 7 | NUR: 014 |
verschijnt: september 2020

oktober - Tangramkat
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1238 1

november - Zie de maan schijnt
door de bomen
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1240 4

december - Tijger
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1239 8

januari - Maar eerst ving ik een
monster
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1295 4

Overzicht najaar 2020
Nieuwe titels
isbn 978 90 ...
... 477 1224 4		
… 477 1278 7			
… 477 1254 1			
… 477 1202 2		
… 477 1229 9 		
… 477 1221 3			
… 477 1283 1			
… 477 1272 5			
… 477 1266 4		
… 477 1227 5			
… 477 1218 3			
… 477 1223 7 		

Gek, Gaaf, Geweldig!
€ 24,95 (eerste drie maanden € 19,95)
Mijn dagen met Niets		
€ 14,95
Een ster voor iedereen		
€ 14,95
Hotel Flamingo: Carnaval!
€ 14,95
Noorse sagen. Voorbij de regenboogbrug		
€ 17,95
Sinterklaasliedjes
€ 14,95
Gevonden		
€ 14,95
De menselijke trekjes van dieren		
€ 14,95
Een soort vonk			
€ 15,95
De herfst van Kleine Gans
€ 14,95
Erebos ontwaakt
€ 19,95
Waarom klimt een kat in de gordijnen?
€ 14,95

Lemniscaat laat de geschiedenis leven
ISBN 978 90 ...
... 477 1255 8		
Lemniscaat laat de geschiedenis leven. Lessuggesties
€ 14,95
… 477 1256 5		
Pakket 10 ex. Nederland + lessuggesties				 € 150,00
… 477 1257 2			
Pakket 10 ex. Internationaal + lessuggesties
€ 150,00

NEDERLAND

VLAANDEREN

LEMNISCAAT B.V. | Postbus 4066, 3006 AB Rotterdam

DE EENHOORN | Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke

t (010) 206 29 29 | verkoop@lemniscaat.nl

t (056) 60 54 60 / f (056) 61 69 81 | www.eenhoorn.be

VERTEGENWOORDIGING

VERTEGENWOORDIGING

Barbara Daniëls | barbara@lemniscaat.nl | m (06) 517 463 84

Nadine Boone | nadine@lemniscaat.nl | m (0475) 92 75 69

Kirsten Wesselius | kirsten@lemniscaªt.nl | m (06) 506 056 87
PERS EN PROMOTIE
PERS EN PROMOTIE
t (010) 206 29 26
promotie@lemniscaat.nl | m (06)128 768 42

Elly Simoens | elly@lemniscaat.nl | t (056) 62 78 25

