NAJAAR
2020

9 tot 12 jaar

6 tot 9 jaar

4 tot 6 jaar

0 tot 4 jaar

De boekentips
van de
Lees voortcampagne

Hé, wie zit er op de wc?
978 90 258 6767 6
€14,99
Mijn mooiste voorleesboek van Kikker
978 90 258 7700 2
€15,99

Alle verhalen van
Pieter Konijn
978 90 216 7207 6
€21,99
Pippi Langkous
luxe editie
978 90 216 8023 1
€27,99

Floor breekt door!
978 90 216 7862 7
€13,99
Wombat & Vos –
avonturen in de stad
978 94 928 9939 2
€12,99

De geheimen van
Winterhuis Hotel
978 90 258 7771 2
€17,99
Ik wou dat ik een
vogel was
978 90 216 7997 6
€39,99

Bestel deze boekentips van de Leescoalitie en sluit aan bij de grote Lees voort-campagne.
Alle boekentips vind je op www.leesvoort.nl/boekeenavontuur

IN DE PRENTENBOEKEN TOP 10 2021
Hilarisch en
verrassend
rijmprentenboek
Interactief
voorlezen voor jong
en oud
Bladervideo
beschikbaar
Bekend van
Hé, wie zit er op de wc?
'Uitermate humoristisch.
Schitterende vondst.'
– FRIESCH DAGBLAD

TOP 10
TITEL
voor de
Nationale
Voorleesdagen

HARMEN VAN STRAATEN

Wat rijmt er op stoep?
Win Harmen van Straaten in uw winkel
De grote Wat rijmt er op stoep? rijmwedstrijd
Van 11 tot 30 januari kunnen klanten een gedicht
inleveren
De klant met het mooiste gedicht wint een boekenpakket
Harmen van Straaten komt het boekenpakket live
overhandigen aan de winnaar in uw winkel. Natuur-

omvang 32 bladzijden

nur 273

prijs € 14,99 formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 7697 5 verschijnt leverbaar

NAJAAR 2020

PRENTENBOEK 4-8 gebonden

lijk is er ook tijd voor een optreden en signeersessie
Doet u mee? Neem voor de voorwaarden en de
wedstrijdformulieren contact op met de afdeling
verkoop via 020 - 551 12 00 of per mail op
verkoop@wpgmedia.nl
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20 JUFFEN EN MEESTERS

GEVEN DE LIEFDE VOOR LEZEN DOOR
EN SCHREVEN HET VERHAAL DAT ZIJ ZELF
HET LIEFST ZOUDEN WILLEN VOORLEZEN.
MET BIJDRAGEN VAN ONDER MEER:

MEESTER BART
docent vmbo,
auteur, 26,2K
volgers op Twitter

JUF DAISY

finalist Beste Docent
van de Wereld

JUF SANNE
JUF JOSJE

jufmelis.nl,
de website voor Nederlandse taalopdrachten

jufsanne.com,
bedenker/eigenaar van
Kleuteruniversiteit, 3.000
volgers op Instagram

JUF MAIKE

jufmaike.com,
blogger, ruim 4.000 volgers op Instagram

JUF ANKE

jufanke.nl,
3.000 volgers op Instagram

JUF INGRID

kinderboekenjuf.nl,
de website met tips en
trucs om leesbeleving te
vergroten

MEESTER SANDER
MENEER AGHZANAY

beste leraar Rotterdam 2018,
TedXSpreker 2019,
3.000 volgers op Instagram

meestersander.nl,
9.880 volgers op
Instagram

JUF MEREL

jufmerel.com,
3.000 volgers op
Instagram

Mailing naar alle
juffen en meesters van
Nederland
Presentatie op
NOT onderwijsbeurs
Boekhandelstournee
door het land met
bekende juffen en
meesters.
Interesse? Mail naar
promotie@wpgmedia.nl
Campagne op kanalen
blogjuffen en meesters

voorlopig omslag

Hallo allemaal!

HET LEUKSTE
VOORLEESBOEK
VOOR THUIS EN
OP SCHOOL
GESCHREVEN
DOOR MEESTERS
EN JUFFEN

Het leukste voorleesboek door juffen en meesters
Een juf met een groot geheim. Een paarse eenhoorn op
het schoolplein. De beste vriend van de hele wereld.
Een invalmeester die kan toveren. Magische stiften
waarmee alles wat je tekent écht wordt. Een boomhut
bouwen met je beste vriend... Wie weten er nu beter wat
er leeft onder kinderen en waarover ze graag zouden
willen lezen dan de mensen die dagelijks met hen werken?

Met bijdragen van 20 meesters en juffen onder wie juf
Daisy (finalist Beste Docent van de Wereld), juf Sanne, juf
Maike, meester Sander, juf Merel, meneer Aghzanay
(beste leraar Rotterdam 2018), juf Anke en meester
Bart. Met full colour binnenwerkillustraties van juf
Annemarie Hagelaar.

NAJAAR 2020

FICTIE / VOORLEZEN 6+ gebonden prijs € 17,50 formaat 17 x 24 cm
omvang 144 bladzijden nur 281/282 isbn 978 90 258 8011 8 verschijnt januari
omslagillustratie Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties in kleur Annemarie Hagelaar omslagontwerp Nanja Toebak
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NIEUWE SERIE: KIKKER LEERT
Op verzoek van ouders én vanuit het onderwijs komt er een nieuwe serie
van Kikker. Kikker is een perfect vriendje om spelenderwijs mee te leren.
In de serie KIKKER LEERT verschijnt als eerste deel VORMEN, eind
januari 2021 gevolgd door EMOTIES. TELLEN tot 20 en TEGENSTELLINGEN zullen verschijnen in de zomer van 2021.

Kikker leert

KIKKER LEERT
thuis én op school
Kikker zou Kikker niet zijn als hij niet een avontuur beleeft. Aan de hand
van een verhaal maken kinderen op speelse manier kennis met begrippen.
Fijn voor thuis: samen lezen met boek op de schoot. En door een groter
formaat ook perfect voor in de klas: alle kinderen in de kring kunnen de
illustraties goed zien. Welke vorm herken jij?

plaatje van kikker?
logo?

www.kikkerleert.nl

KIKKER LEERT bijpassende
en leerzame video’s
Elk thema krijgt een video die thuis via YouTube bekeken kan worden en
op school op het digibord. Hierbij wordt uiteraard verwezen naar de boeken in de serie. De video’s komen ook beschikbaar voor de boekhandel.

Advertenties
Video’s
Social media campagne
YouTube campagne
Lancering op de NOT onderwijsbeurs
Samenwerking met Kleuteruniversiteit
Lesmateriaal
Influencersactie met bekende juf- en meesterbloggers
NAJAAR 2020
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Mailing naar kinderdagverblijven en scholen

NIEUWE SERIE: KIKKER LEERT

NAAR MAX VELTHUIJS

Kikker leert vormen
Kikker wil kamperen. Beertje en Eend doen mee.
Maar Eend wil niet ver weg. Dus zet Rat een tent op
naast haar huisje. Dan hebben ze ook alles bij de hand
als ze iets missen. De tent begint als rol: een cirkel! Dan

prijs € 11,99 formaat 22,3 x 22,6 cm
isbn 978 90 258 8039 2 verschijnt november

NAJAAR 2020

KARTONBOEK 3+ gebonden
omvang 16 bladzijden nur 271
www.kinderboeken.nl/kikker

zet Rat hem op met lijnen: een streep… Iedereen helpt.
Als de tent staat zie je een driehoek. Rat kan toveren!
Cirkel, driehoek, vierkant, rechthoek, ovaal, ster... alle
vormen komen aan bod.
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© XANDER REMKES

Advertenties
Social media campagne

MAX VELTHUIJS

Mijn eerste
Kikkerboek
Maak kennis met Kikker. Hij houdt van water, springen,
taart, groen… en al zijn vriendjes!
Eend die van bloemen houdt, Haas die zo mooi kan
voorlezen, Varkentje die taart bakt, Rat die graag vist en
Beertje die met de bal wil spelen.
NAJAAR 2020
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KARTONBOEK 2+ gebonden prijs € 8,99

omvang 16 bladzijden nur 271
www.kinderboeken.nl/kikker

Nu ken je Kikker en al zijn vriendjes.
Het allermeest houden ze van… ELKAAR!

formaat 19 x 19 cm
isbn 978 90 258 8049 1
verschijnt november

€ 15,99

Stevig kartonboek met stans

978 90 258 6974 8

EERDER VERSCHENEN

Eerste kennismaking met
Kikker en zijn vriendjes

Een spannende
wereld speciaal
voor kleine
ontdekkers
Grote platen
in zachte vrolijke
kleuren
978 90 258 7602 9
€ 22,99

EERDER VERSCHENEN

GROOT
FORMAA
T

LAURE DU FAŸ

Mijn grote reis om de
wereld – zoogdieren
Ontdek de wondere wereld van de zoogdieren. Ver weg
en heel dichtbij. Ga je mee op reis? Leer bijna 100 zoogdieren kennen, van de bekendste tot de meest geheimzinnige.

omvang 12 bladzijden

nur 223

prijs € 22,99 formaat 33,6 x 50 cm
isbn 978 90 258 7995 2 verschijnt oktober

NAJAAR 2020

MAXI KARTONBOEK gebonden

Met grote platen in zachte en vrolijke kleuren. Een
spannende reis over de hele wereld, speciaal voor kleine
ontdekkers. Een megagroot kartonboek om samen van
te genieten!

7

Van de makers van Monkie en Er ligt een
krokodil onder mijn bed
Uitdagen en ontdekken, eens en oneens,
herkenbaar voor kind en ouder
Twee nieuwe vriendjes voor stoere kleuters
Poster voor boekhandel
Poster naar 8.000 kinderdagverblijven
Knutsel- en kleurplaten op kinderboeken.nl
InterSchubert

view met Ingrid en Dieter
op kinderboeken.nl

978 90 258 7464 3
€ 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7696 8
€ 15,99

INGRID EN DIETER SCHUBERT

Dikke vriendjes
durven alles
Twee kleine cavia’s gaan uit spelen. Samen durven ze
alles! Alles?
Op de hoogste berg klimmen? Makkelijk!
‘Jij eerst.’
‘Nee, jij!’
Samen verkennen ze de wereld. Gelukkig zijn ze het
altijd eens. Altijd? Bijna altijd. Na een lange dag verkennen, vallen ze in de zon in slaap. Als ze wakker worden is het donker. Er ritselt iets in de struiken…

omvang 32 bladzijden

nur 273

formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 8058 3 verschijnt november

NAJAAR 2020

PRENTENBOEK 3+ gebonden prijs € 15,99

‘Hoor je dat?’
‘Wij zijn niet bang!’
‘Ga jij kijken?’
‘Nee, eerst jij!’
Gelukkig weet papa zijn kleine cavia’s altijd te vinden!
Ze rijden op zijn rug naar huis.
‘Ik zit voor.’
‘Nee, ik!’
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FEESTELIJKE
AANBIEDING
VOOR MUIS 30 JAAR
Dit jaar vieren wij de verjaardag van Muis. En wie jarig is trakteert. Daarom
ontvangt u bij aankoop van succesvolle Muis titels Het winkeltje van muis
cadeau! Zo heeft u een compact en goed assortiment van Muis in uw winkel.
Stel met onze vertegenwoordigers een passend assortiment samen.
Neem hiervoor contact op met Martine Aspeslagh (martine.aspeslagh@
wpgmedia.nl) of Shauni Manuhutu (shauni.manuhutu@wpgmedia.nl).

2X

1X

1X

1X

MUISPAKKET € 57,95
6 HALEN = 5 BETALEN

Poster en tafelstaander
beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl

HET MOOISTE VOORLEESBOEK VAN MUIS
NAAR BUITEN MET MUIS 1x € 8,99
MUIS IS JARIG
1x € 7,99
DE DIEREN VAN MUIS
1x € 8,99
HET WINKELTJE VAN MUIS
1x € 0,00
ISBN 978 90 258 8052 1

Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
Advertenties

GRATIS

Diverse winacties met
mediapartners
Online feestcampagne met
gratis Muisknutsel- en
kleurplaten op: kinderboeken.
nl/muis
NAJAAR 2020
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MUIS VERJAARDAGSPAKKET prijs Consumentenwaarde € 69,94
GRATIS EXX. = € 57,95 isbn 978 90 258 8052 1 verschijnt november
www.kinderboeken.nl/muis

2x

€ 31,98

ONTDEK DE RUIMTE
MET MUIS

Wereldwijd meer dan 33 miljoen Muis-boeken
verkocht

€ 11,50

Trek aan de flap om de raket op te laten stijgen

978 90 258 7938 9

Stevig kartonboek met inventieve draaischijven

EERDER VERSCHENEN

In nieuwe serie Muis bouwt een huis

LUCY COUSINS

Muis gaat naar de maan
Muis en haar vrienden gaan met een raket naar de
maan. De aarde is heel klein vanuit de ruimte. Met een
maanwagentje onderzoeken ze de maan. En dan is het

nur 271 isbn 978 90 258 8010 1
www.kinderboeken.nl/muis

formaat 18 x 18 cm
verschijnt januari

omvang 12 bladzijden

NAJAAR 2020

KARTONBOEK 2+ prijs € 11,50

tijd om terug te gaan, hun raket landt veilig in zee!
In simpele taal met heldere platen. Leuke extra’s: draaischijven en trekschuifje om de raket te laten opstijgen.
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Prachtig cadeauboek voor alle leeftijden
Poëtisch verteld en getekend

NAJAAR 2020
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RACHEL STUBBS

Mijn rode hoed
Ik geef je mijn hoed…
Een hoed houdt je warm en droog, en helpt je het hoofd
koel te houden. Je kunt hem dragen bij het spelen, of
met iemand delen, hij komt altijd wel van pas. Het is

omvang 32 bladzijden

nur 273

prijs € 15,99 formaat 28,5 x 22 cm
isbn 978 90 258 7969 3 verschijnt oktober

NAJAAR 2020

LITERAIR PRENTENBOEK gebonden

een hoed vol dromen, hij bewaart geheimen, en hij zal
je beschermen. Het is een hoed vol mogelijkheden!
Opa laat zijn kleinkind zien wat het leven in petto kan
hebben, vol verwondering…

OMS Mijn rode hoed.indd 1
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‘Heerlijk kloek voorleesboek dat gegarandeerd staat voor heerlijke
wintermiddagen op de bank met het hele gezin; ook goed bruikbaar
in de klas.’ – NBD BIBLION

Winter!
De leukste versjes, liedjes en
verhaaltjes voor een mooie winter
Prachtig cadeauboek boordevol winterverhalen voor het
hele gezin. Met tekst en illustraties van Jet Boeke, Dick
Bruna, Ted van Lieshout, Harmen van Straaten, Max
Velthuijs, Fiep Westendorp en vele anderen.
NAJAAR 2020
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VOORLEZEN gebonden

omslagillustratie Saskia Halfmouw
vormgeving omslag Caren Limpens binnenwerkillustraties in kleur
diverse illustratoren prijs € 22,99 formaat 25 x 27,5 cm omvang 144 bladzijden
nur 272 isbn 978 90 258 7775 0
verschijnt reeds leverbaar

Prachtig
cadeauboek
Omslag met
titel in folie

© RENATE REITLER

© ANNE REITSMA

978 90 258 7311 0
€ 5,99

SET met 5 exx.
setprijs € 29,95
isbn 978 90 258 8022 4

Perfect
schoencadeau
Met stickervel!

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels Kleurboek
van Bobba & Belia
Joebelabambam! Een nieuw kleurboek van De Gorgels,
met Bobba en Belia in de hoofdrol.

omvang 32 bladzijden
isbn 978 90 258 8038 5

formaat 21 x 29,7 cm niet los verkrijgbaar
vormgeving omslag Marlies Visser nur 023
verschijnt november

NAJAAR 2020

KLEURBOEK prijs € 5,99
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DE GORGELS OOK DIT NAJAAR IN
KIES PAKKET 2 zodat u alle boeken
van De Gorgels goed op voorraad
heeft en ontvang gratis
Of stel met onze
de Bobba-knuffel.
BIJ DIT
PAKKET

GRATIS

vertegenwoordigers een passend
assortiment voor uw winkel samen.
Neem hiervoor contact op met
Martine Aspeslagh (Martine.Aspeslagh@wpgmedia.nl) of
Shauni Manuhutu (shauni.manuhutu@wpgmedia.nl).

BOBBA
KNUFFEL

PAKKET 2 - € 170,94
De Gorgels 3x € 16,99
De Gorgels en het geheim van de gletsjer 3x € 17,99
De wereld van de Gorgels 2x € 16,50
De Gorgels en de grote operatie 2x € 16,50
Bobba 30 cm 1x € 0,00
Gratis Gorgels staander
isbn 978 90 258 8042 2

INPAKPAPIER
NAJAAR 2020
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prijs € 69,99
isbn 978 90 258 7618 0
verschijnt leverbaar

UW WINKEL. OF-NIET-OF-WEL?
KIES PAKKET 1 een compleet
assortiment van De Gorgels
en ontvang gratis de
Bobba & Belia-knuffel.
BIJ DIT
PAKKET

GRATIS

BOBBA & BELIA
KNUFFEL

PAKKET 1 - € 295,23

YouTube campagne
Social media campagne
Advertenties
Posters naar 8.000 scholen
Gorgels staander voor bij uw
pakket? Mail naar promotie@wpgkindermedia.nl

NAJAAR 2020

De Gorgels 3x € 16,99
De Gorgels en het geheim van de gletsjer 3x € 17,99
De wereld van de Gorgels 2x € 16,50
De Gorgels en de grote operatie 2x € 16,50
Gorgels Kleurboek 5x € 5,99
De Gorgels vriendenboek 1x € 9,99
De Gorgels En toen? 1x € 9,99
De Gorgels Avi kwartet 1x € 9,99
De Gorgels magnetische spellingsdoos 1x € 19,99
De Gorgels woordenschat kaartspel 1x € 9,99
Het Grote Gorgelsdictee 1x € 12,99
De Gorgels tafels oefenen 1x € 14,99
De Gorgels spelen met taal 1x € 6,50
Bobba 30 cm 1x € 0,00
Belia 30 cm 1x € 0,00
Gratis Gorgels staander
isbn 978 90 258 8032 3

Tv-reclame rondom het
Sinterklaasjournaal
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HET GRAS IS ALTIJD
GROENER…
Het ruikt vreemd in de kamer van Japie en er is
geen lampje aan, zoals bij Ietje Fietje thuis.
‘Japie, ben jij al moe?’ vraagt Ietje.
‘Nee,’ zegt Japie.
‘Heb jij nog buikpijn?’
‘Nee.’
‘Ik ook niet. Zullen we gaan spelen?’
‘Nou…’ begint Japie.
Hij kijkt een beetje bang naar de deur.
Maar Ietje springt al op en neer op haar bed.

978 90 258 7796 5
€ 17,99

EERDER VERSCHENEN

Humor voor kind en voorlezer

RINDERT KROMHOUT
& SANDRA KLAASSEN

Ondeugend geïllustreerd door
Sandra Klaassen

Ik ga bij Japie wonen
‘Papa?’ vraagt Ietje Fietje. ‘Vind jij mij lief?’
‘Dat weet je toch wel?’ zegt papa.
‘Ik vind jou niet zo lief,’ zegt Ietje. ‘Ik vind de mama van
Japie veel liever.’
‘Zo,’ zegt papa, ‘en waarom dan wel?’

omvang 32 bladzijden

nur 273

prijs € 15,99 formaat 23,8 x 28,6 cm
isbn 978 90 258 8014 9
verschijnt januari

NAJAAR 2020

PRENTENBOEK 4+ gebonden

‘Japie heeft een speelgoedtrein.’
‘Lieverd, je krijgt geen speelgoedtrein.’
Ietje vindt dat ze thuis niets mag van haar papa. Ze
gaat bij Japie wonen, want die heeft een lieve moeder!
Dat valt natuurlijk tegen…

19

65 JAAR TED

Zo dan! Oké,
daar spring ik
niet zomaar
overheen, nee.
Begin nu dat
eiland. Een
warm eiland.

Over eilanden gesproken.
In 1983 pakte het kunstenaarsechtpaar Christo
(1935) en Jeanne-Claude
(1935-2009) elf eilanden
in bij de Amerikaanse
stad Miami. Ze gebruikten
er roze kunststof voor die
weinig vocht opneemt en
kleurvast is. Handig, want
het moest twee weken
lang op water blijven
drijven. Er was bijna
2.000.000 vierkante meter
stof voor nodig om elk eiland te omringen met iets
meer dan 60 meter kraag.
Het duurde drie jaar om
het kunstwerk gerealiseerd te krijgen. Natuurlijk kostte dat een lieve
duit, voor iets dat slechts
veertien dagen bleef be16

staan, want daarna werd alles weer opgeruimd.
Veel mensen vonden het weggegooid geld. Maar
het kunstenaarspaar trok zich daar niets van aan.
Jeanne-Claude: ‘Wij zorgen zelf voor het kapitaal
dat we nodig hebben. Zo zijn we van niemand
afhankelijk.’
De twee brachten niet alleen zelf het geld bij
elkaar om hun project te verwezenlijken, ze zorg-

CHRISTO (1935) EN JEANNE-CLAUDE (1935-2009) SURROUNDED ISLANDS BISCAYNE BAY, MIAMI, FLORIDA (1983)

© TED VAN LIESHOUT

In 1986 verscheen Ted van Lieshouts eerste dichtbundel Van papier kun je
grappige hoedjes vouwen. Gevolgd door vele dichtbundels en poëzieprentenboeken. Zijn werk werd vele malen bekroond met alle mogelijke prijzen.
In 1991 begon hij kunst te verwerken in zijn boeken. Mijn botjes zijn bekleed met deftig vel toonde naast eigen kunst intrigerende werken van diverse kunstenaars. De laatste jaren ontpopt Van Lieshout zich steeds meer
tot een fijne gids… Van zijn Papieren Musea tot Stil leven naar Kleuren:
Ted van Lieshout laat ons op speelse wijze kunst ontdekken.

den ook voor banen, want ze pakten het eiland
natuurlijk niet zelf in. Daar hadden ze 430 vaklieden voor nodig. Toen het werk klaar was maakten ze er foto’s en films van en die verkochten ze,
samen met tekeningen die ze van tevoren hadden
gemaakt, aan musea en verzamelaars. Daarmee
verdienden ze geld om weer iets anders in te pakken. Een brug bijvoorbeeld. Of een gebouw.
17

jij bent stil, ik zal het ook zijn

Zeg jij het maar. Jíj bent op
dat eiland! Oké. Nee, er is

geen gevaar. Toch?
Goed, er is geen gevaar .
Kijk nu maar rustig rond.
Jij bent de enige die is
aangespoeld. Vertel wat je ziet .
Ik zie strand. En duinen.
Of heb je die niet op
een tropisch eiland?

Als jij ze ziet , zijn

ze er.

Over een tropisch eiland gesproken.
Paul Gauguin (1848-1903) werd niet
opgeleid tot kunstschilder, maar was
eerst zeeman en later makelaar op
de beurs. Al vrij snel nadat hij begon te schilderen viel zijn werk in de
smaak bij collega-schilders, zoals de
toen beroemde Édouard Manet en de
heel wat minder bekende Vincent van
Gogh. Met die laatste had hij een
innige, maar ook moeizame vriendschap die regelmatig uit de hand liep.
Nadat Van Gogh in een café een glas
naar het hoofd van Gauguin had
gegooid, riep Gauguin dat hij weg zou
gaan. Dat wilde Van Gogh niet, want
hij had Gauguin graag in de buurt, en
woedend ging hij zijn vriend achterna
met een scheermes. Toen Gauguin
zich omdraaide en Van Gogh streng
aankeek, stopte die, boog het hoofd
en liep weg. Kort daarop sneed Van
Gogh zijn eigen oor af. Hij ging ermee
naar een huis waar jonge vrouwen
met mannen naar bed gingen en bood
aan een van de dames zijn oor aan.
Dat is althans wat Gauguin vijftien
jaar nadat het was gebeurd vertelde.
Direct na het incident had hij iets
anders verteld, toen men hem ervan
verdacht dat híj het was die het oor
van Van Gogh had afgesneden met
een degen, terwijl ze allebei dronken
waren. Gauguin had tegen zijn vriend
gezegd dat hij zou vertrekken, waarop Van Gogh zou hebben geantwoord:
'Als jij in de stilte verdwijnt, zal ik dat
ook doen.' Vincent zou vervolgens in
de nacht die erop volgde zijn eigen
26

Ik kan je

vertellen

wat er achter de duinen is:

geen stad maar ongerepte natuur.

Het is een onbewoond eiland.

Zijn er ook geen dieren?

Als jij ze ziet wel.
Ik hoor

vogels zingen,

fladderende vleugels .

Ik zie ze als ik omhoog kijk.

NAJAAR 2020
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Misschien

zitten er ook wel dieren

verstopt tussen

de bomen.

Als ik keutels zie,

weet ik zeker dat ze er zijn.

Over vogels gesproken.
Melchior d’Hontecoeter (1636-1695) werd beroemd met schilderijen
waarop vogels te zien zijn.
Hij had zijn talent niet
van een vreemde, want
zijn vader en opa waren
ook schilder. Toen papa
Gijsbert jong was en verliefd werd op een Amsterdams meisje, stuurde hij opa Gillis bij haar
langs om over hem op te
scheppen, in de hoop dat
het meisje verkering met
hem wilde. Maar ze was
niet geïnteresseerd in
Gijsbert. Ze zei: ‘Als u nou
op kwam scheppen over
iemand als uzelf, dan zou
ik het wel weten.’
‘Mijn zoon lijkt op hoe ik
vroeger was, juffrouw,' zei
Gillis. Toen ging hij terug
naar huis en bracht Gijs30

oor hebben afgesneden.
Sommigen vonden het verdacht
dat Gauguin nog diezelfde dag
vertrok naar Parijs om daar een
terechtstelling bij te wonen van
een moordenaar, terwijl zijn
vriend zwaargewond in het ziekenhuis lag. Van Gogh zei erover:
'Wat tussen ons gebeurd is, blijft

tussen ons.' Van Gogh zou dat gedaan hebben om ervoor te zorgen
dat Gauguin niet werd opgepakt
en om de vriendschap te redden.
In zijn laatste brief aan Gauguin
herhaalde hij: 'Jij bent stil, ik zal
het ook zijn.'
Gauguin en Van Gogh zagen
elkaar niet meer terug. Van Gogh

schoot zichzelf een kogel in de
borst en overleed aan de gevolgen
ervan.
Nadat Gauguins Deense vrouw
van hem gescheiden was en met
hun vijf kinderen terug naar
Denemarken was verhuisd, begon
Gauguin te zwerven en belandde
uiteindelijk op het kleine eiland

Tahiti in de Grote Oceaan. Daar
schilderde hij zijn nieuwe omgeving: de natuur en de mensen die
er leefden. Maar ook daar vond
hij het geluk niet. Na een mislukte
zelfmoordpoging met vergif verhuisde hij naar een ander eiland
en stierf daar twaalf jaar later, ziek
en eenzaam, op 54-jarige leeftijd.

PAUL GAUGUIN (1848-1903) TROPISCH TAHITI (1891) VINCENT VAN GOGH ZONNEBLOEMEN SCHILDEREND (1888) • VINCENT VAN GOGH (1853-1890) PORTRET VAN GAUGUIN (1888)

MELCHIOR D’HONTECOETER (1636-1695) DE MENAGERIE (±1690)
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bert het slechte nieuws. Maar hij vergat niet wat het meisje gezegd had.
Toen zijn zoon na een poos liefdesverdriet een andere vrouw gevonden
had, ging Gillis terug naar de Amsterdamse juffrouw en vroeg of zij
nog wist wie hij was. Nou, dat was ze
niet vergeten. Ze kregen een relatie
en niet lang daarna zijn ze getrouwd.
Gijsbert zag groen en geel van jaloezie en verhuisde naar een andere stad
zodat hij niet steeds oog in oog kwam
te staan met de vrouw die door zijn
vader was weggekaapt.
Daar, in Utrecht, werd Melchior geboren. Die werd beroemder dan zijn
vader en opa, maar over zijn liefdesleven is niet veel bekend. Wel dat hij
een haan had die hij zo tam gemaakt
had, dat het beest netjes bleef zitten
in elke pose die de kunstenaar maar
wilde als hij hem af wilde beelden op
een schilderij. Op dit schilderij staat
die haan niet. Waarschijnlijk zat die
netjes buiten beeld te wachten tot hij
weer aan de beurt was.
31

Ted van
Lieshout
Wat is

kunst?
Begin een eiland...

Leopold

Een meisje komt dit boek binnen en stelt de vraag: wat
is kunst?
De schrijver geeft haar een eiland om het uit te zoeken.

lezer raakt gaandeweg overtuigd van het belang van
kunst en cultuur voor ons allemaal gezamenlijk, maar
ook voor ieder van ons afzonderlijk.

In Wat is kunst? laat Ted een meisje in haar eigen verbeelding op zoek gaan naar het antwoord op haar
vraag. Aan de hand van haar belevenissen vertelt Ted
soms luchtig, soms ernstig en soms filosofisch over het
onderwerp dat hem zo nauw aan het hart ligt. Ook de

Met dit kloeke kunstboek viert Ted van Lieshout zijn
65ste verjaardag.
Op de vraag wat hij na zijn pensioen gaat doen, zegt
Ted: ‘Ik krijg eindelijk tijd om te schrijven.’

omvang 144 bladzijden

nur 217

prijs € 24,99
isbn 978 90 258 8009 5

formaat 27,8 x 21,2 cm
verschijnt november
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KUNST ALLE LEEFTIJDEN gebonden

€ 15,99

Wat is kunst?

978 90 258 7730 9

TED VAN LIESHOUT

Prikkelend,
origineel, toegankelijk

EERDER VERSCHENEN

Cadeauboek voor
alle leeftijden
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PAUL VAN LOON:
VOOR ALLE KINDEREN!
Eerdere
sociaalmaatschappelijke
campagnes, o.a.:
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DE PERSONAGES
IN DE BOEKEN VAN
PAUL VAN LOON
STAAN VOOR:

Lezen en schrijven met
Dolfje Weerwolfje i.s.m.
Stichting Lezen &
Schrijven
Junior
Schrijfwedstrijd i.s.m.
RTL Telekids en Stichting
Lezen & Schrijven
Aandacht voor de
dode hoek i.s.m. Veilig
Verkeer Nederland

Anders zijn is oké
Iedereen telt mee

Dolfje Weerwolfje
Tegen Pesten i.s.m. o.a.
Pestweb en Moed

REPETITIES
SCHOOLMUSICAL
GRUMOR IN GROEP 8
VAN START!

‘Lezen en schrijven is als water en brood voor de geest.
Wie niet kan lezen, staat in een gang vol gesloten deuren.
De sleutel van die deuren is de kunst van het lezen. Achter die
deuren liggen wonderlijke werelden waar iedereen heen kan.
Lezen zet de deur open naar je fantasie.’
– PAUL VAN LOON IN BOEKENNIEUWS

NAJAAR 2020
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‘Kinderen schreven me dat ik hun jeugd heb gered. Ze werden
gepest. Of woonden thuis in afschuwelijke omstandigheden.
Met mijn boek konden ze
wegdromen. Weg van alle ellende.’
– PAUL VAN LOON IN ALGEMEEN DAGBLAD

‘Kinderen én hun ouders vertellen hoe
ze door mij zijn gaan lezen en daar
nooit meer mee zijn opgehouden.’
– PAUL VAN LOON IN DE VOLKSKRANT

© TUFFCAT MEDIA

Nieuw! Griezelig
avontuur voor
Paul van Loon-fans
Gelijknamige
schoolmusical door
Stichting Leergeld
Landelijke
persaandacht
Opname in diverse
(onderwijs)mailings

DISPLAY

MET 6 EXEMPLAREN
isbn 978 90 258 8031 6
prijs € 95,94

GLOEDNIEUWE GRUMOR
VAN PAUL VAN LOON
PAUL VAN LOON

Grumor in groep 8
Stel je voor dat er een weerwolf bij je in de klas zit. En
een vampier. En een geest. En dat er dan ook nog een
schoolkamp wordt georganiseerd met een echte griezelavond… Wie durft mee?
NAJAAR 2020

FICTIE 9+ gebonden prijs € 15,99 formaat 15 x 22 cm omvang 176 bladzijden
nur 283 isbn 978 90 258 8018 7 omslag- en binnenwerkillustraties Silvie Buenen
vormgeving omslag Caren Limpens verschijnt oktober
ook verkrijgbaar als e-book
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Leopold

Nu leverbaar als
full colour uitgave
Dolfje Weerwolfje
krijgt vanaf september
eigen katern in
tijdschrift Okki

PAUL VAN LOON

Een weerwolf in de
Leeuwenkuil
Als Dolfje zijn ogen opendoet, is het al licht. De volle
maan is verdwenen. Om hem heen zijn allemaal wilde
dieren. Waar is hij? Wat is er gebeurd?
's Ochtends vinden Daniël en Suzina in de Zoo een jongen met wit haar en een brilletje. Hij weet niets meer,
NAJAAR 2020
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zegt hij. Alleen dat niemand hem mag zien! Ze verstoppen hem in de Leeuwenkuil, hun geheime boomhut.
Maar hoe lang kunnen ze hem geheim houden? En
waarom doet hij zo raar als de volle maan opkomt?

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden prijs € 15,50 formaat 15 x 22 cm
omvang 160 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 8017 0 verschijnt reeds leverbaar
omslag en illustraties in kleur Hugo van Look vormgeving Caren Limpens
www.paulvanloon.nl ook verkrijgbaar als e-book

BESTSELLERDISPLAY
PAUL VAN LOON
Topselectie
Compacte
display
Enkele
exemplaren
10 bestsellers
van Nederlands
enige
grumorschrijver

Fanmail geschreven
in Leo-taal.

DISPLAY MET 10 EXX.
isbn 978 90 258 8041 5
prijs € 143,41
verschijnt oktober

INHOUD DISPLAY
SPOOKWEERWOLVEN € 13,99
FOEKSIA EN DE BEZEMBUS € 8,99
DOLFJE WEERWOLFJE € 15,50
ONTSNAPT UIT DE DODE HOEK € 13,99
RAVELEIJN € 18,99
DOLFJE EN FOEKSIA IN HET WEERWOLVENBOS € 13,99
RAVELEIJN - DE BENDE VAN DE WITTE VEER € 18,99
GRIEZELBUS 1 € 15,99
MEESTER KIKKER € 13,99
FOEKSIA EN HET HEKSENFEEST € 8,99

NAJAAR 2020

9789025876814
9789025877330
9789025864842
9789025877354
9789025857813
9789025875305
9789025867638
9789025871406
9789025875336
9789025865771
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– NBD BIBLION

– ALLESOVERBOEKENENSCHRIJVERS.NL
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€ 14,99

‘Nee, meester!’ Sam weet zeker dat de rest van de klas precies
hetzelfde denkt. Hij voelt zich misselijk. Meester Pieter is de
fijnste meester die hij ooit heeft gehad. Hij mag niet weg!

978 90 258 7944 0

‘Jongens.’ Meester Pieter schraapt zijn keel.
‘Ik moet jullie iets vertellen.’
Hij haalt diep adem. Dit kan niet veel goeds betekenen.
‘Ik heb een andere baan gevonden.’

€ 14,99

‘Origineel, grappig en spannend avontuur.’

978 90 258 7802 3

‘Vrolijk en spannend debuut – belooft veel goeds over deze nieuwe auteur.’

EERDER VERSCHENEN

De pers over Miljonairskind:

Actueel
onderwerp
Ilona de Lange
komt graag langs
bij boekhandels,
bibliotheken en
scholen. Boek een
auteursbezoek via
de Schrijverscentrale
of via uw vertegenwoordiger
Miljonairskind
genomineerd voor
de Hotze de
Roosprijs voor het
beste debuut

ILONA DE LANGE

HUMORISTISCH
AVONTUUR
OVER HET
LERARENTEKORT

Help!
Klas zonder meester
De klas van Sam en Shadee dreigt zonder meester te
komen zitten. En dan moeten de kinderen over verschillende klassen worden verdeeld... Ze willen bij elkaar

omslag en binnenwerkillustraties Hanne Snel
omslagbelettering Nanja Toebak prijs € 14,99 formaat 15 x 22 cm
omvang 144 bladzijden nur 283 isbn 978 90 258 8016 3
verschijnt november
ook verkrijgbaar als e-book
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FICTIE 9+ gebonden

blijven! Ze gaan zelf op zoek naar een creatieve
oplossing.
Gezocht: een nieuwe meester of juf!
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M GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GE
978 90 258 7776 7
€ 13,50

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7299 1
€ 13,99
978 90 258 7545 9
€ 13,99

ANNET JACOBS

Het geheim van de
dierenredders
Nina en Elvin zien ’s nachts een busje bij de achtertuin
van de buren. Een paar mannen dragen iets groots naar
binnen. Nina wil weten wat het is. Zijn het dieven? Hebben ze een schat gevonden? De volgende dag gaat ze
NAJAAR 2020
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stiekem langs met Elvin. De gordijnen zijn continu
dicht, ook overdag. Wat doen al die katten in de tuin, en
wat proberen ze toch te verbergen?

FICTIE 8-10 JAAR gebonden prijs € 13,50 omslagillustratie Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia omslagontwerp Buro Blikgoed
formaat 15 x 22 cm omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 8013 2
verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book www.annetjacobs.nl

EHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEIM GEHEI

VITO ŠIJAN (10 jaar) is de winnaar van de Geheim van-schrijfwedstrijd. Een kinderjury van
museuminspecteurs koos zijn
idee uit alle inzendingen en
Kinderjury van
MAREN STOFFELS maakte er
museuminspecteurs
dit boek van.

Boekpresentatie
Interview met
Maren Stoffels en
winnaar Vito Šijan op
kinderboeken.nl
Samenwerking met
Museumkids.nl: het
kinderplatform van de
Museumvereniging

MAREN STOFFELS & VITO ŠIJAN

Het geheim van de
gevaarlijke museumschat
Lisa houdt ontzettend van tekenen. In het museum bewondert ze met haar klas De Nachtwacht, maar haar
tweelingbroer Ryan vindt er niets aan. Na een stoeipartijtje vallen ze tegen het schilderij en verdwijnen!

prijs € 13,50 omslagillustratie Saskia Halfmouw
binnenwerkillustraties ivan en ilia omslagontwerp Buro Blikgoed
formaat 15 x 22 cm omvang 112 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 8019 4
verschijnt oktober ook verkrijgbaar als e-book www.marenstoffels.nl
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FICTIE 8-10 JAAR gebonden

Ze belanden in de zeventiende eeuw. Hoe moeten ze
uit de handen van de schutters blijven, maar vooral:
hoe komen ze weer terug?
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Avontuur voor jonge lezers
Met humor geschreven en getekend door
dubbeltalent Harmen van Straaten
Voor alle groter groeiende fans van
Hé, wie zit er op de wc?
Boekbesprekingspakket Top Bob
Harmen van Straaten komt graag langs
bij boekhandels, bibliotheken en scholen.
Boek een auteursbezoek via de
Schrijverscentrale

NAJAAR 2020
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978 90 258 7753 8
€ 10,99

EERDER VERSCHENEN

‘Grappig en spannend.
Makkelijk zelf te lezen, leuk
boek. Het is lekker dun, met
mooie korte hoofdstukken.’
JENT (8 JAAR)

‘Eindelijk een boek wat ik
makkelijk zelf kan lezen én alsnog heel leuk en heel grappig is.’
TESS (7 JAAR)

‘Een 'echt' boek voor lezers vanaf 6 jaar dat beeldend en vooral met humor is geschreven.’
OUDER VAN KIND (6 JAAR)

‘Leuk boek met veel spanning en
actie voor lezers in groep 4 of 5.’
JUF YVON OP GOODREADS

HARMEN VAN STRAATEN

Top Bob – De grote ontsnapping
'We gaan op reis, Bob,’ zegt mevrouw Dril. ‘Heerlijk
twee weken weg.’ Top Bob kwispelt, hij heeft zin in
vakantie! Maar wat is dat? Doet hun navigatie het wel
goed? De auto stopt bij een groot hek… Zijn ‘baasjes’
laten hem achter bij de gemene eigenares van een hondenpension! Ze lijkt verdacht veel op de postbode, een
‘vriend’ van Bob. Tot overmaat van ramp logeert Nero

daar ook. En daar heb je de buurhonden Doortje en
Skipper! Bob denkt aan de folder met het mooie
hondenpension die in de bus viel… Het is een complot!
Alle huizen zijn nu onbewaakt!
Gelukkig is Bob Top Bob. Hij maakt een plan. Voor de
grote ontsnapping.

NAJAAR 2020

ZELF LEZEN / VOORLEZEN 7+ gebonden prijs € 10,99 formaat 15 x 22 cm
omvang 64 bladzijden nur 282 isbn 978 90 258 8029 3 verschijnt november
www.harmenvanstraaten.nl ook verkrijgbaar als e-book
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978 90 258 7607 4
€ 17,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7771 2
€ 17,99

Over Winterhuis Hotel:
tonke Dragt
‘Voor het eerst in lange tijd dat ik weer zo’n leuk boek heb gelezen.
Echt anders – heel bijzonder en origineel.’
‘Winterhuis Hotel leest als een soort Harry Potter voor beginners. Je kunt lekker wegdromen in een
magische omgeving vol verrassingen en ontdekt al lezende dat er iets groters speelt: een strijd tussen
goed en kwaad.’
– KIDSWEEK

Succesvolle trilogie

rson

Vertaald door Imme Dros

het

mysterie van

Stofomslag met gestanste
raampjes
Magisch POS-materiaal
Poster naar
8.000 basisscholen
Social media campagne

ben guterson

HET
HEERLIJKSTE
BOEK VOOR
DE WINTER

vertaald door

Imme Dros

BEN GUTERSON

DISPLAY MET 5 EXX.

Het mysterie
van Winterhuis Hotel

prijs € 89,95
isbn 978 90 258 8061 3

Gerommel klonk van ergens diep onder het hotel. En
toen… een oorverdovend gebulder. De vloer schokte, de
kroonluchters en de glazen op de tafels rinkelden. Elizabeth snakte naar adem.
Winterhuis Hotel schudt op zijn grondvesten. Het hotel
trilt en beeft, het verboden boek verdwijnt en Elizabeth en
Freddy vinden verborgen boodschappen in de schilderij-

en aan de muren. Het lijkt erop dat iemand probeert de
kwaadaardige Gracella Winters, die ergens in de geheime
gangen onder het hotel begraven ligt, weer tot leven te
wekken… Elizabeth en Freddy moeten tegen de tijd in strijden, om de magie te weerstaan, of om te buigen in de richting die de raadsels aangeven. Maar dan moeten ze ze wel
eerst kunnen oplossen…
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FICTIE 10+ gebonden prijs € 17,99 formaat 14 x 21 cm omvang 384 bladzijden
vertaling Imme Dros omslag- en illustraties Chloe Bristol
omslagontwerp Caren Limpens nur 283 isbn 978 90 258 8012 5 verschijnt oktober
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De telefoon ging en ik nam op. Dat was het moment waarop mijn leven
doormidden werd gesneden door een samoeraizwaard en twee levens
werd. De grens was dat telefoontje.
Ik hoorde de stem zeggen dat hij van de Nederlandse Ambassade was
en de stem vroeg of mijn ouders thuis waren. Ik hoorde mezelf ‘die zijn
er nu niet’ zeggen. De stem vroeg of ik de zus van Alec Lispector was
en ik zei ‘ja, ik ben het zusje van Alec’. De stem zei dat hij zeer slecht
nieuws had.
Ik stond in de keuken met de huistelefoon aan mijn oor en kon de stem
niet meer horen omdat het dak van ons huis openscheurde en het dakterras, de dakpannen, de schoorsteen, alles naar beneden viel.
Het kon niet, Alec maakte geen fouten, en toch wist ik dat het waar
was. Ik voelde dat hij er niet meer was, dat hij in mijn wereld niet meer
bestond. De stem liet zijn nummer achter zodat we op onze eigen tijd
terug konden bellen om het vervolg door te spreken. Het speet hem
verschrikkelijk, zei de stem weer voordat hij ophing.
Ik keek om me heen en stond in oorlogsgebied.

ALLEEN NAAR TOKIO, IN DE
VOETSPOREN VAN MIJN BROER

Iris Hannema is reisjournalist
en wereldreiziger. Ze reisde de
afgelopen tien jaar naar meer dan
honderd landen in vijf continenten. Eerder schreef ze non-fictie
over haar reizen: Miss Yellow
Hair, hello!, Het bitterzoete paradijs en Reizen volgens Hannema.
Over reislust, ontwortelen en
thuiskomen. Schaduwbroer is
haar eerste ( jeugd)roman.

Literaire
(jeugd)roman
Op reis door Japan,
beschreven door
bekende reisjournaliste
Iris Hannema

IRIS HANNEMA

Schaduwbroer
Ik ben vertrokken omdat het móét. Ik heb de waarheid
nodig.
Hebe reist in de voetsporen van haar overleden broer
Alec naar Japan, op zoek naar antwoorden over zijn
dood. Hij heeft haar een paar ansichtkaarten nagela-

ten. Nu leest ze ze als een soort boodschap; als sporen
die ze kan volgen. Gaandeweg ontdekt ze niet alleen
wat hij haar niet kon vertellen, maar ook hoe het is om
alleen te reizen, je los te maken van alles wat vertrouwd
is en je te redden in een land waar je niemand kent.
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FICTIE paperback prijs € 17,99 formaat 14 x 21,3 cm omvang 256 bladzijden
nur 285/301 isbn 978 90 258 7943 3 vormgeving Nanja Toebak
verschijnt oktober ook verkrijgbaar als e-book www.irishannema.nl
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TERUG
NAAR EEN
THUISLAND
DAT NIET MEER
BESTAAT

Actueel onderwerp: vluchtelingen
die terugkeren naar hun vaderland
En ik was zijn held was genomineerd voor literatuurprijs Beste
Boek voor Jongeren 2019
Interview met Rindert Kromhout
over Klaus Mann trilogie op
kinderboeken.nl
Rindert Kromhout komt graag
langs bij boekhandels, bibliotheken
en scholen. Boek een auteursbezoek
via de Schrijverscentrale

RINDERT KROMHOUT OVER

DE NAAM VAN MIJN VADER:

2020. Miljoenen vluchtelingen zijn naar Europa gekomen en kunnen voorlopig niet terug naar huis.
1945. Miljoenen vluchtelingen hadden Europa verlaten en konden eindelijk terug naar huis.
Hoe was het voor Klaus Mann om twaalf jaar lang in ballingschap te moeten leven? Hoe keken de
ontvangende landen aan tegen de toestroom van vluchtelingen? Wat konden Klaus en de andere
Manns vanuit het buitenland doen om de dictatuur in Duitsland te bestrijden?
En wat gebeurde er toen de nazi’s waren verslagen, de oorlog voorbij was en een terugkeer naar
huis weer mogelijk werd? Hoe trof Klaus zijn land en zijn landgenoten aan?
Hoe reageerden de in Duitsland gebleven tegenstanders van Hitler, de innerlijke emigranten,
op de terugkeer van de vluchtelingen? En wat was in mei 1945 de reactie van de aanhangers van
het overwonnen bewind?
Terwijl ik mezelf deze vragen stelde, zag ik onmiddellijk de talloze parallellen met deze tijd.
En zonder dat ik de overeenkomsten tussen toen en nu in mijn boek noem (die kan de lezer zelf wel
invullen) is De naam van mijn vader dan ook méér geworden dan het particuliere verhaal van
Klaus Mann en zijn familie. Het is, denk ik, een universele vertelling geworden over vluchtelingen
die proberen een nieuw leven op te bouwen in een voor hen vreemd land waar de taal en cultuur
zo anders zijn dan thuis. Het is vooral ook een roman over hoe het is om na jaren van
ballingschap en heimwee eindelijk weer terug te kunnen gaan naar wat je
noodgedwongen had moeten achterlaten.

978 90 258 7137 6
€ 18,99

EERDER VERSCHENEN

78 90 258 7612 8
€ 19,99

De pers over het werk van
Rindert Kromhout:

‘Prachtig tijdsbeeld van het artistieke milieu rond de familie Mann in
het Duitsland tussen de twee wereldoorlogen. (…) Meesterlijk boek.’
– HET PAROOL ****

‘Kromhout maakt van Klaus een
man van vlees een bloed.
Een uitstekend boek voor jongeren
die niet uitgelezen zijn over de
Tweede Wereldoorlog.’
– JAAP LEEST

RINDERT KROMHOUT

De naam van mijn vader
‘Ik wil weten of er nog iets van het verleden over is. Van
mijn verleden.’
1945. Klaus Mann reist als journalist door het naoorlogse
Europa voor het eerst in jaren terug naar zijn vaderland
Duitsland. Hoe zal hij zijn thuisland en zijn landgenoten
aantreffen? Wat is er allemaal veranderd door de oorlog? En hoe is hijzelf veranderd door alles wat hij heeft
meegemaakt?

prijs € 19,99 formaat 14 x 21,3 cm omvang 256 bladzijden
nur 301/285 isbn 978 90 258 8015 6 omslagontwerp Nanja Toebak
verschijnt november ook verkrijgbaar als e-book www.rindertkromhout.nl
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FICTIE paperback

Op knappe wijze brengt Rindert Kromhout de geschiedenis (de Tweede Wereldoorlog) en de actualiteit (vluchtelingen die zich nergens meer thuis voelen) samen in
een meeslepende roman, beschreven door de ogen van
de bekende schrijver Klaus Mann. Net als in zijn Bloomsbury-trilogie (bekroond met de Gouden Lijst, Thea
Beckmanprijs, genomineerd voor de Deutscher Jugendliteraturpreis) brengt Kromhout een beroemde (schrijvers)familie tot leven.
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TWEE CULTUREN,
ÉÉN VRIENDSCHAP:
DWARS DOOR DE
STORM
JUNIOREDITIE VAN
NEDERLAND LEEST

Nederland Leest
(1 t/m 30 november)
grootste nationale
leescampagne

Nederland leest Junior 2020:
Dwars door de storm van

MARTINE LETTERIE EN KARLIJN STOFFELS

Andere boeken van deze auteurs

Het bijzondere verhaal van de joodse familie Birnbaum, verteld door Zilveren Griffel-winnaar Martine
Letterie.
NAJAAR 2020
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prijs € 17,99
isbn 978 90 258 7891 7
ook verkrijgbaar als e-book

1944. Het dorp waar Sooys woont wordt gebombardeerd. Zonder ouders en zonder wegwijzers moet hij
met zijn zusje en broertjes op zoek naar veiligheid –
dwars door oorlogsgebied.
prijs € 15,99
isbn 978 90 258 6972 4
ook verkrijgbaar als e-book

978 90 258 7652 4

978 90 258 7823 8

€ 13,99

€ 14,99

EERDER VERSCHENEN

Succesvolle
samenwerking
Dolf Verroen en
Charlotte Dematons

91-JARIGE DOLF VERROEN
VERRAST MET EEN INKIJKJE IN
HET PUBERBREIN

Rauwe emoties
rechtstreeks vanuit
het puberbrein

DOLF VERROEN

Ik ga weg
Dit boek is voor iedereen die soms woedend de kamer
uit stormt. Voor iedereen die verliefd is. Voor iedereen
die ineens weet: morgen maak ik het uit. Voor iedereen
die droomt van op reis gaan met slechts een rugzak op
je rug, ver weg van alles en iedereen – en vooral van je

ouders die alles zo zeker weten. Voor iedereen die zich
voelt alsof hij van een andere planeet komt…
De 91-jarige Dolf Verroen weet nog haarscherp hoe dat
voelde en verrast met een novelle met vijftig pubergedachten en -gevoelens, rauw, eerlijk en levensecht.
NAJAAR 2020

FICTIE 12+ gebonden omslag en binnenwerkillustraties Charlotte Dematons
prijs € 13,99 formaat 15 x 22 cm omvang 96 bladzijden nur 283
isbn 978 90 258 8062 0 verschijnt november
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Twee zussen. Eén appje.

ANNE
ICE

Een ongeluk dat alles verandert.

Mijn
berichtje
aan

jou

LUANNE RICE

Luanne Rice (1955, Connecticut)
publiceerde haar eerste gedicht
toen ze elf jaar oud was. Ze was
vijftien toen haar eerste korte
verhaal werd gepubliceerd. Inmiddels heeft ze 24 romans op
haar naam staan. In 2014 ontving
ze de Connecticut Governor’s
Arts Award voor ‘excellence and
lifetime achievement as a literary
artist’. Mijn berichtje aan jou is
haar eerste YA-roman.

Actuele YA-roman
over appen in het
verkeer
Aandacht op Young &
Awesome Instagram en
in Young & Awesome
nieuwsbrief

De internationale pers over
Mijn berichtje aan jou:

‘Rice laat hartverscheurend mooi zien
hoe één vergissing je leven voor altijd
kan veranderen.’ – PUBLISHERS WEEKLY

LUANNE RICE

‘Rice schrijft prachtig en heeft een scherp oog
voor details.’ – KIRKUS REVIEWS

Mijn berichtje aan jou
Iedereen weet dat je niet moet appen terwijl je achter
het stuur zit. Maar mijn zusje wacht op me. Mijn duim
vliegt over het scherm en ik druk op SEND. Dan kijk ik
op en schreeuw.
Tess krijgt een ernstig auto-ongeluk wanneer ze tijdens
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het rijden een appje van haar zusje beantwoordt. Iedereen denkt dat ze in coma ligt, maar ze heeft het locked-in syndroom: ze kan alles om zich zien heen zien
en horen, maar niemand heeft het in de gaten. Behalve
misschien Evie, haar zus en beste vriendin?

CONTEMPORARY YA paperback vertaling Ans van der Graaff
omslagbelettering Caren Limpens prijs € 19,99 formaat 15 x 23 cm
omvang 352 bladzijden nur 285/302 isbn 978 90 258 8048 4 verschijnt november
luannerice.net youngandawesome.nl ook verkrijgbaar als e-book

VOOR DE FEESTDAGEN

Sinterklaas is al eeuwenlang
een held

Sfeervolle winterprenten

Spannende verhalen verpakt
in een eigentijds avontuur

MARTIJN VAN DER LINDEN
& MARANKE RINCK

SuperSint
Marie wil graag een superheld zien, in het echt. ‘Het is
bijna vijf december,’ zegt een meneer in het park.
‘Misschien kom je Sinterklaas wel tegen?’ Is Sinterklaas een superheld? Marie gelooft het niet. Maar dan
begint de man te vertellen…

gebonden prijs € 14,99
formaat 23,8 x 28,6 cm omvang 32 bladzijden
nur 273 isbn 978 90 258 7816 0 leverbaar
www.martijnvanderlinden.nl
www.marankerinck.nl

Kerstfeest
met Kikker
Morgen is het Kerstmis en het sneeuwt. Kikker nodigt
al zijn vrienden uit voor het kerstfeest. Wat is er mooier
dan kerst vieren met al je vriendjes?

PRENTENBOEK 2+

karton prijs € 8,99
formaat 19 x 19 cm omvang 16 bladzijden
nur 271 isbn 978 90 258 6679 2 leverbaar
www.kinderboeken.nl/kikker

NAJAAR 2020

PRENTENBOEK 4+

MAX VELTHUIJS

41

Uitgeverij Leopold
bezoekadres
Wibautstraat 133
1097 dn Amsterdam
postadres
Postbus 1050
1000 bb Amsterdam

t 020 – 55 11 262
e info@leopold.nl
w www.leopold.nl
www.kinderboeken.nl
Kinderboeken.nl
Kinderboeken.nl

NEDERLAND
accountmanagers
Martine Aspeslagh
t 06 – 38 12 46 09
e martine.aspeslagh@wpgmedia.nl
Shauni Manuhutu
t 06 – 14 80 41 65
e shauni.manuhutu@wpgmedia.nl
Rebekka van Schelven
t 06 – 41 32 97 26
e r.v.schelven@zwijsen.nl

BELGIË
verkoop en distributie
wpg uitgevers
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
t +32 3 285 72 00
f + 32 3 285 72 99
e besteldienst@standaarduitgeverij.be
e pers@standaarduitgeverij.be
e www.standaarduitgeverij.be

verkoop binnendienst
t 020 – 55 11 200
e verkoop@wpgmedia.nl
publiciteit, pos-materiaal,
recensie-exemplaren & beeldmateriaal
Rosanne van de Poll
t 020 – 55 11 267
e promotie@wpgmedia.nl

manager licensing and rights
Dania van Dishoeck
t 020 – 55 11 283
e dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

ONTWERP ORANJE VORMGEVERS

Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

ILLUSTRATIE VOORKANT INGRID EN DIETER SCHUBERT

marketing paul van loon
Merel Ooms
t 06 – 55 74 20 50
e merel.ooms@wpgmedia.nl

