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VERSCHENEN

SEPTEMBER
Wat is dat geluid,
Dribbel?
Eric Hill

Over tien minuutjes naar
bed, klein monster
Rhiannon Fielding

Alarm! Koen Konijn en de
stiekeme boekenbijter
Emily MacKenzie

p. 16

p. 30

p. 48

Bijbel voor kinderen –
op rijm
Marianne Busser en
Ron Schröder

Escape boek – Game
Over
Alain T. Puyssegur

De schat van de
griffioen
Bruce Coville

De magische school –
Bakkerij Bliss
Kathryn Littlewood

p. 15

p. 18

p. 19

Hockeyfeest
Vivian den Hollander

Dag Sinterklaasje
Jacques Vriens

p. 23

p. 24

Het geheim van de
verliefde hulpkok
Jacques Vriens

De toekomst van
Hawking
Neal Shusterman en
Eric Elfman

Midnight Sun
Stephenie Meyer

p. 56

OKTOBER

OKTOBER
p. 8

Vrienden op De Roskam
Vivian den Hollander

Shine
Jessica Jung

De edele
Taran Matharu

p. 22

p. 62

p. 64

Tussen de beesten en
wilde rozen
Ashley Poston

p. 66

Het huis zonder einde
Daniëlle Bakhuis

p. 68

NOVEMBER

p. 28

Undercover
Chris Kooi

p. 40

p. 38

Het mysterieuze huis
op de heuvel
Mikkie Lish & Kelly Ngai

p. 52

Op glad ijs
Sara Biren

p. 60

De magische apotheek
– Het toernooi van de
parfumeurs
Anna Ruhe

p. 6

Elvis & Jones in Malibu
Jeroen van
Koningsbrugge en
Marie-Claire Witlox

p. 42

Kidsweek moppenboek
deel 8 – eten en drinken
Kidsweek

p. 11

Het vuurhuisje
Keir Graff

p. 12

Melvin wil zijn
wollen muts
Vern Kousky

Dummie de mummie en
de tunnel van Ptoeh
Tosca Menten

p. 44

p. 46

JANUARI
Het grote gekke
voorleesboek
Marianne Busser &
Ron Schröder

Aandachtvangers
Vlinder
Jeanine Kappert, Ursula Miriam Bruijstens
de Swart en Patrick
p. 39
Willemsen

p. 10

p. 26

Striker Force 7 –
De grote finale
Cristiano Ronaldo

p. 14

Return to Roar
Jenny McLachlan

p. 50

Het vrolijke
kerstvoorleesboek
Marianne Busser en
Ron Schröder

p. 25

Het Ministerie van
Oplossingen en de
Zilverjongen
Sanne Rooseboom

p. 54

Sloop dit boek!
Keri Smithi

p. 34

Familie liegt nooit
Karen M. McManus

p. 58

De leukste
kinderboeken

Best of YA

Het hele jaar door zijn al onze titels
zichtbaar op onze eigen kanalen.
Met artikelen, foto’s, winacties,
aanhakers bij het seizoen of
actualiteiten brengen we onze titels
doorlopend onder de aandacht.

Het hele jaar door zijn al onze titels
zichtbaar op onze eigen kanalen.
Met artikelen, foto’s, winacties,
aanhakers bij het seizoen of
actualiteiten brengen we onze titels
doorlopend onder de aandacht.

•	Website
de-leukste-kinderboeken.nl
•	 De leukste kinderboeken:
31.000 volgers
•	 De leukste kinderboeken:
ruim 2.700 volgers
•	Crosspromotiefolder met de
nieuwste titels in onze boeken
•	En natuurlijk free publicity
in online en offline pers

• Website www.bestofyabooks.nl
•  Young adult boeken:
> 22.500 volgers
•	 Best of YA Books: > 9000
volgers
•	Crosspromotiefolder met de
nieuwste titels in alle boeken
(12+ en YA)
•	En natuurlijk free publicity in
online en offline pers

DECEMBER

NOVEMBER

Doorlopende marketing

VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTUUR 10+
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Over De magische apotheek:

posters

‘Heerlijk om voor te lezen aan kinderen vanaf 7 jaar
en kinderen vanaf 10 jaar kunnen dit lekker zelf
lezen. Haal snel dit boek in de winkel, want dit
wil je echt niet missen.’
Rubén Rodriguez da Silva,
Boekhandel Los, Bussum
‘De magische apotheek is een heerlijk jeugdboek.
Het verhaal geeft een andere kijk op magie, omdat het
geurenmengsels zijn die een magische werking hebben.
Door de beeldende vertelling zie je het verhaal helemaal
voor je. De stoere en dappere hoofdpersonen maken het
verhaal helemaal af. Lekker genieten vanaf 9 jaar.’
Ineke van Nispen, Libris.nl
‘Een magisch en avontuurlijk sprookje
dat tegelijk herkenbaar is omdat normale kinderen de
hoofdrol spelen. [...] De kinderen worden tegengewerkt
door – hoe klassiek! – een knorrige tuinman,
maar uiteindelijk kent het verhaal een goede afloop.
Gelukkig maar!’
Annick van Kessel, Athenaeum
Boekhandel Roeterseiland

VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTUUR 10+

Al vele kinderen zijn in de ban van
De magische apotheek!

VAN DE MAGISCHE
APOTHEEK-SERIE
WERDEN AL BIJNA 30.000
EXEMPLAREN VERKOCHT!

Lucie Alvenstein weet het zeker: er schuilt meer achter
de uitnodiging die ze heeft ontvangen. Haar rivaal Elodie
de Richemondt nodigt haar uit om mee te doen aan het
Toernooi van de Parfumeurs, een wedstrijd tussen de
beste geurmakers ter wereld. Het kan niet anders dan
dat Elodie op zoek is naar getalenteerde nieuwe sentifleurs voor haar magische apotheken.
Toch kan Lucie de uitnodiging niet afslaan. Samen met Mats,
Leon en Daan de Bruijn vertrekt ze naar Engeland om aan
het toernooi deel te nemen. Wat begint als een spannend
spel verandert echter al snel in een strijd om te overleven.
En als Lucie niet wint, raakt ze alles kwijt wat haar lief is…
•	Het vierde deel in de succesvolle serie over
De magische apotheek!
•	Een spannend verhaal voor fans van Harry Potter,
Bakkerij Bliss en Nevermoor
•	Om zelf te lezen vanaf 9 jaar, maar ook fantastisch om
voor te lezen

Gevulde display De magische
apotheek – Het toernooi van de
parfumeurs 6 ex. | € 101,94
isbn 978 90 00 37561 5

•	Betoverend voor alle leeftijden: De magische apotheek
heeft ook al heel veel volwassen fans!
• Met sfeervolle illustraties van Claudia Carls
• Deel 1 en 2 zijn nu ook verkrijgbaar als audioboek!

boekenleggers

Anna Ruhe groeide op in Berlijn en wilde graag ijscoboer
worden, tot ze erachter kwam dat dat niet betekende dat ze
zelf de hele dag ijs mocht eten. Daarna overwoog ze mariene
biologie, tot ze erachter kwam dat dat niet betekende dat ze de
hele dag tussen de haaien mocht zwemmen. Uiteindelijk werd
ze schrijver van De magische apotheek.

schapkaarten

© Andrea Katheder

OOK LEVERBAAR
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BEKIJK DE
BOEKTRAILER!

PROMOTIE › Ambassadeurspakket beschikbaar voor de
boekhandel › Spannende boektrailer › Boekenleggers
en schapstroken beschikbaar › Campagne in Kidsweek ›
Grote online campagne
isbn 978 90 00 36609 5 isbn 978 90 00 36800 6 isbn 978 90 00 36802 0

€ 16,99

€ 16,99

€ 16,99

ook als e-book en
luisterboek

ook als e-book en
luisterboek

ook als e-book

Annaruhe.de |

annalenaruhe |

annalenaruhe

€ 16,99 | verschijnt november 2020

De magische apotheek – Het toernooi van de parfumeurs | Anna Ruhe | illustraties: Claudia Carls | oorspronkelijke titel: Die Duft
apotheke – Das Turnier der tausend Talente | vertaling: David Orthel | gebonden | 264 blz. | 14 x 21,5 cm isbn 978 90 00 37425 0
isbn 978 90 00 37426 7 | € 11,99
nur 283 (Fictie 10-12 jaar) | omslagontwerp: Claudia Carls en Marieke Oele |
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDERBIJBEL 4+

Het Nieuwe Testament op rijm

Marianne Busser en Ron Schröder maakten al eerder de
Bijbel voor kinderen. In deze geheel nieuwe bundel hebben
zij de verhalen uit het Nieuwe Testament op rijm gezet.
Op toegankelijke wijze beschrijven ze het leven van Jezus,
over de engel die het goede nieuws aan Maria brengt, de
geboorte van Jezus, zijn boodschap aan de mensen en
ook zijn dood en wederopstanding. Een fijne kennismaking
met de Bijbel, om samen te lezen en te bekijken.
•	Een boek dat op elke dag van het jaar gebruikt kan
worden, thuis en in de klas
•	Met prachtige illustraties en een beeldschoon
omslag van Pyhai
•	De korte hoofdstukken op rijm zijn zeer geschikt
voor kleuters
•	Bekend auteursduo is enorm populair bij
(groot)ouders, juffen en meesters
Over Bijbel voor kinderen:
‘In eigentijds taalgebruik weten de auteurs de
verhalen dicht bij de kinderen te brengen.’
Aan de hand, tijdschrift over christelijk opvoeden
‘Deze stijlvolle kinderbijbel is in het gezin,
op school en in gemeenten goed bruikbaar.’
NBD Biblion
© Emiel Ypma

Marianne Busser en Ron Schröder hebben
samen inmiddels al bijna 400 boeken
en ruim 1000 kinderliedjes geschreven.
Daarnaast hebben zij veel geschreven voor
onderwijsmethoden, kindertijdschriften en
het televisieprogramma Sesamstraat.

OOK LEVERBAAR

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDERBIJBEL 4+

isbn 978 90 00 36765 8

isbn 978 90 00 36983 6

€ 25,-

€ 14,50

ook als e-book

PROMOTIE › Prachtige ansichtkaarten beschikbaar › Online
aandacht
www.mariannebusser-ronschroder.info
schroderbusser |

@schroderbusser

www.pyhai.com |

pyhai

€ 15,99 | verschijnt oktober 2020

Bijbel voor kinderen – op rijm | Het Nieuwe Testament | Marianne Busser en Ron Schröder | illustraties: Pyhai
gebonden | 112 blz. | 23,8 x 22 cm | isbn 978 90 00 37189 1 | nur 224 (Religie en kinderbijbels < 12 jaar)
isbn 978 90 00 37190 7 | € 12,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN

Een heerlijk nieuw moppenboek
van Kidsweek!

Prachtige heruitgave voor een fijne prijs!

VAN DE KIDSWEEK MOPPENBOEKEN ZIJN AL 230.000
EXEMPLAREN VERKOCHT!
Maak kennis met de viezerdjes, de ettertjes, de bussertjes en

Waarom de bakker in het ziekenhuis ligt? Omdat hij is

de griezeltjes in deze lekker dikke voorleesbundel!

aangevallen door een tijgerbolletje, natuurlijk! Elke week
sturen de lezers van kinderkrant Kidsweek hun beste

Prutje en Snotje zijn zo vies dat echt níémand ze wil hebben.

moppen en raadsels in. In deze achtste moppenbundel zijn

Behalve tante Dalia… Flop en Fladdertje zijn zo vreselijk

de grappigste moppen en raadsels over eten en drinken

stout dat ze de ettertjes worden genoemd. Tante Dalia krijgt

verzameld. Dus trek je grapjas maar gauw aan en maak al

gewoon grijze haren van die twee… Mees en Moontje hebben

je vriendjes en vriendinnetjes aan het lachen!

het erg gezellig bij tante Tivoli. Tot juffrouw Pin de twee in
haar kindertehuis wil opnemen. Dan móéten Mees en Moontje

•	Het perfecte cadeautje voor kinderfeestjes of voor in de

wel echte griezeltjes worden… En Joris en Jetje krijgen van

schoen

ome Ko allebei een opgeknapt kermisbusje en mogen daar de

• Heel veel lol voor een klein prijsje

hele dag in rondrijden. Ze verrichten zelfs echte heldendaden!

• Gegarandeerd plezier voor lolbroeken van 7 tot 97 jaar!
• Samenwerking met topmerk Kidsweek

• Extra groot formaat met nieuw omslag van Dagmar Stam
•	Aansprekende, grappige en ondeugende personages:
lol gegarandeerd!
•	Vrolijke bundel om elke dag uit voor te lezen, thuis of in
de klas
• Speciaal voor de Voorleesdagen 2021
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<<4
‘Dit boek wordt gegarandeerd een voorleesfavoriet van jouw
5
kind of groep.’ Jufsanne.com
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PROMOTIE › Online aandacht
www.mariannebusser-ronschroder.info
schroderbusser |

@schroderbusser

€ 14,99 | verschijnt januari 2021

Het grote gekke voorleesboek | Marianne Busser & Ron Schröder
illustraties: Dagmar Stam | gebonden | 128 blz. | 25,9 x 24,2 cm
isbn 978 90 00 37506 6 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar) | omslagontwerp:
isbn 978 90 00 31903 9 | € 9,99
Spletters |
Het grote gekke verhalenboek Petra
BI 2e.indd Gerritsen,
9

isbn 978 90 00 36746 7

isbn 978 90 00 35644 7

€ 13,99

€ 13,99

ook als e-book

ook als e-book

20-11-2008 09:07:06
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OOK LEVERBAAR

De viezerdjes

isbn 978 90 00 36105 2

isbn 978 90 00 37088 7

isbn 978 90 00 37088 7

€ 5,50

€ 5,50

€ 9,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

€ 5,50 | verschijnt november 2020
Kidsweek moppenboek deel 8 – eten en drinken | Kidsweek | integraal band | 112 blz.
9,5 x 13 cm | isbn 978 90 00 36178 6 | nur 218 (Moppen en raadsel < 12 jaar)
isbn 978 90 00 37171 6 | € 3,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

Gevulde backcard Kidsweek moppenboek
deel 8 – eten en drinken 15 ex. | € 82,50
isbn 978 90 00 37232 4

VAN HOLKEMA & WARENDORF
FICTIE 10+
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
FICTIE 10+

Humoristisch en spannend verhaal over
wonen in een tiny house

‘Bijzondere, rare
gebouwen fascineren
me. Daarom heb ik
na Het luciferkasteel
nu ook De spooktoren
geschreven.’
Keir Graff

‘Een bijzonder humoristisch
verhaal dat vooral de
verbeelding van de lezer
prikkelt.’
Pluizuit.be

Over De spooktoren:
‘Een verhaal om in te verdwijnen, vol intriges,
een eeuwenoude vloek en twee jongens die
leren omgaan met verdriet en verlies.’
Hebban.nl
‘De spooktoren is een echte aanrader en met
recht een van de leukste kinderboeken van
2018. (…) Voor ieder die van avontuur houdt,
van mysterieus, ontdekkingen, niet-zo-engegeesten, verlies, familie, vriendschappen,
Roald Dahl en Neil Gaiman-achtige verhalen
of simpelweg van Minecraft: dit boek moet
je lezen.’
Fantasywereld.nl

In dit humoristische en spannende middle grade-verhaal van
Keir Graff moet de 12-jarige Dagmar het opeens een zomerlang
uit zien te houden met haar familie in een piepklein huisje op
wielen. Deze ‘quarantaine’ is verre van zelfgekozen: haar vader
blijkt te weinig geld te hebben overgehouden voor de huur van
hun huis en nu wonen ze allemaal in dat huisje: Dagmar, haar
irritante halfbroertje van 5, haar vader en stiefmoeder.
Nota bene in een bos!
In dat uitgestrekte woud ontdekt Dagmar een gigantisch,
excentriek gebouw. Dat blijkt van een miljonair te zijn,
die zich heeft gespecialiseerd in technische snufjes en zich
daar middenin dat afgelegen gebied heeft teruggetrokken.
Maar ook zijn broer en zus, met wie hij in onmin leeft,
wonen er – en dat zorgt voor irritaties, rare gesprekken
en boobytraps. Dan ontmoet Dagmar de zoon van de
miljonair, een over het paard getilde jongen die alles heeft,
behalve vrienden.
Wanneer er een bosbrand ontstaat, wordt alles en iedereen
bij elkaar gedreven – tegen wil en dank. Samen moeten ze aan
de allesvernietigende vlammen zien te ontsnappen. Dan blijkt
maar eens te meer dat de grootte van je huis niet uitmaakt,
maar dat het er juist om gaat met wie je erin woont.
•	Humoristisch verhaal vol excentrieke mensen in verschillende

NU
VOOR
SLECHTS
€ 12,50

maatschappelijke lagen, een bijzonder ‘gebouw’, namelijk een
tiny house, en een vuurgevaarlijk avontuur!

OOK LEVERBAAR

© Zachary James Johnston

Over Het luciferkasteel:
‘Een zeer spannend en
avontuurlijk boek, perfect
voor in de koffer op
vakantie, of juist tijdens
een saai en regenachtig
weekend!’
Kinder.boekenbaas.nl

•	Voor alle leesliefhebbende jongens en meisjes van 10 jaar
en veel ouder
•	De auteur wordt in de pers bejubeld vanwege zijn
vakmanschap
•	Voor fans van geestige, rare en hartverwarmende avonturen
als Het luciferkasteel, De spooktoren en Het huis met de
schuine vloeren

isbn 978 90 00 36207 3

isbn 978 90 00 35837 3

€ 16,99

€ 12,50 (1-10-2020
t/m 31-12-2020)

ook als e-book

ook als e-book

PROMOTIE › Aandacht op onze socials
www.keirgraff.com |

Keir.Graff.Author |

@KeirGraff

€ 16,99 | verschijnt november 2020

Het vuurhuisje | Keir Graff | oorspronkelijke titel: The Tiny Mansion | gebonden
256 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37572 1 | nur 283 Fictie 10-12 jaar
isbn 9789000375738 | € 9,99
omslagontwerp: Caren Limpens |
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
GRAPHIC NOVEL
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Lukt het jou om uit dit boek
te ontsnappen?

Ronaldo is terug voor de
grote finale!

DEEL 3!

VAN HOLKEMA & WARENDORF
GAMEN 7+

Striker Force 7 is een topgeheim agentschap dat onze

Terwijl je verbinding maakt met je favoriete game, Royal

planeet beschermt tegen monsters, criminelen, aliens,

Server, besef je meteen dat er iets mis is. Ene E-Rayzer heeft

intergalactische bedreigingen en op z´n tijd een kwade genius

het spel gehackt en nu zit je gevangen. En alsof dat nog niet

die de wereld wil veroveren. Sinds Ronaldo de gelederen is

erg genoeg is, dreigt E-Rayzer het spel te vernietigen – met

komen versterken, is het nog niet zo gemakkelijk om onder

jou erin! Er zit maar één ding op: alleen door van E-Rayzer te

de radar te blijven. Toch hebben de helden van Striker

winnen, kun je ontsnappen. Om het spel heelhuids te verlaten

Force 7 uitgerekend de beroemdste voetballer ter wereld

zul je dus beter moeten spelen dan ooit…

nodig om de snode plannen van een bende superschurken.
Zal het de helden lukken hun aartsvijanden voor eens en

Dit interactieve boek is het beste van twee werelden: games

altijd uit te schakelen?

én escape rooms! Los de puzzels en raadsels op en ontsnap
uit het boek. Lukt het even niet? Kijk dan achter in
het boek voor tips en tricks.

•	Het derde en laatste deel in de geautoriseerde graphicnovelserie met Ronaldo in de hoofdrol!

• Ga aan de slag, kraak de codes en ontsnap uit het boek!

•	Perfect voor liefhebbers van voetbal én superhelden

• Perfect voor gamers én puzzelaars van 8 tot 12 jaar

vanaf 7 jaar
• Ook zeer geschikt voor kinderen die moeilijker lezen

• Ook geschikt voor minder fanatieke lezers

•	Cristiano Ronaldo heeft maar liefst 350 MILJOEN VOLGERS
– meer dan Marvel, DC Comics, Star Wars, Pokémon en
Disney bij elkaar!

‘Ik ben altijd al gek op superhelden geweest en vind het
fantastisch om deze serie te ontwikkelen. Ik ben ervan
overtuigd dat stripfiguren en superhelden mensen van
over de hele wereld met elkaar verbinden, precies zoals
voetbal dat doet.’ Cristiano Ronaldo

De leukste
eken
bo
kinder
voor ga

Cristianoronaldo.com |
@Cristiano |

OOK LEVERBAAR

BEKIJK DE
BOEKTRAILER!
Cristiano

Cristiano

PROMOTIE › Online campagne
gericht op (niet-)lezers en

€ 9,99 | verschijnt november 2020

voetballiefhebbers

Striker Force 7 – De grote finale | Cristiano Ronaldo | illustraties: Jeevan J. Kang
oorspronkelijke titel: Striker Force 7 #3 | vertaling: Mariella Manfré | paperback
104 blz. | 16,8 x 25,8 cm | isbn 978 90 00 37135 8 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar), nur 283
(Fictie 10-12 jaar) | omslagontwerp: Jeevan J. Kang en MatZet bv

OOK LEVERBAAR

mers!

€ 9,99 | verschijnt oktober 2020

isbn 978 90 00 36951 5 isbn 978 90 00 37134 1

isbn 978 90 00 37035 1

isbn 978 90 00 35948 6

€ 9,99

€ 9,99

€ 13,99

€ 9,99

Escape boek – Game Over | Alain T. Puyssegur | illustraties: Lucie Dessertine
oorspronkelijke titel: Escape Book – Game Over | vertaling: Hilde Visser | paperback | 96 blz.
13 x 18 cm | isbn 978 90 00 37508 0 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp: Marieke Oele
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
PEUTERBOEK 2+

Maak muziek met Dribbel
en zijn vriendjes

DA

E

VAN HOLKEMA & WARENDORF
PEUTERBOEK 2+

In 2020 viert de door Eric Hill gecreëerde Dribbel zijn

veertigste verjaardag! Deze geliefde puppy is over de hele
wereld bekend en een ware klassieker voor peuters.
Wat is toch dat geluid dat Dribbel steeds hoort?
Komt het van achter de deur of toch van onder het

Dribbel

bed? Peuters kunnen Dribbel helpen zoeken naar
het geluid door achter de flapjes te kijken en op de
geluidenbuttons te drukken. Dit geluidenboek staat
garant voor veel lees- en muziekplezier!
• Met vijf geluidenbuttons
•	Dribbel is al generaties lang populair: in 2020 viert
hij zijn veertigste verjaardag!
•	Wereldwijd werden er ruim 50 miljoen Dribbelboeken verkocht, waarvan ruim 1,4 miljoen in
Nederland en Vlaanderen
• Heerlijk cadeau voor alle kinderen vanaf 18 maanden

Ontvang een grote
Dribbelknuffel (40 cm)
voor in uw winkel bij
afname van het backlistpakket. OP = OP

Tweet, tweet!

What’s that sound, Spot?
Is it coming from
behind the door?

Tweet, tweet!

OOK LEVERBAAR

Is it coming from
under the bed?

Dribbel
TM

PROMOTIE › Aandacht op social media voor 40 jaar Dribbel ›
Influencercampagne gericht op ouders en ouderplatformen
› Kleurplaten en speelpakket in het thema van Dribbels
verjaardag
isbn 978 90 00 36937 9

isbn 978 90 00 36992 8

isbn 978 90 00 37358 1

isbn 978 90 00 37159 4

€ 10,50

€ 17,99

€ 13,99

€ 9,99

€ 15,99 | verschijnt september 2020

Wat is dat geluid, Dribbel? | Eric Hill | oorspronkelijke titel: What’s that Sound, Spot?
kartonboek met geluidsknoppen | 12 blz. | 21 x 21 cm | isbn 978 90 00 35637 9
nur 271 (Peuterboeken) | omslagontwerp: Puffin Books en ZetSpiegel

www.dribbel.com

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTUUR 10+

Een nieuw deel in de Bakkerij Blissserie om van te smullen!

Een magisch en fantasievol verhaal
voor een meeneemprijsje!
Een griffioen is een wezen met het lichaam van een leeuw
en het hoofd van een adelaar.
Volgens de Code van de Griffioenen is hij:
1. Moedig en trots in alle situaties.
2. De bewaker van een grote schat.
3. Totaal verborgen voor de menselijke wereld.

RUIM 50.000 EXEMPLAREN
VAN DE BAKKERIJ BLISSSERIE VERKOCHT!

Samen met haar nieuwe vriendin Nevika reist Roos naar
een exclusieve toverbakschool af om een cursus voor jonge
meesterbakkers te volgen. Daar ontmoeten ze andere jonge
meesterbakkers van over de hele wereld. De beste van hen
mag stage lopen bij een magische bakkersgrootmeester.
Die prijs willen ze natuurlijk allemaal wel winnen!
Wanneer Roos bij haar eerste examen met een magische

Gerald had als eerste van zijn broers en zussen uit het ei

cake het onzichtbare zichtbaar maakt, ontdekt ze dat er

moeten komen, maar hij durfde niet. Nu, jaren later, is hij

geheimzinnige recepten op de muren van de school staan.

nog steeds een angstige griffioen. Het lukt hem maar niet

Roos en Nevika besluiten op onderzoek uit te gaan – en

om de tiende schat te veroveren die hij nodig heeft

voor ze het weten belanden ze in een bakavontuur vol

om te mogen toetreden tot de Code der Griffioenen.

verrassingen…

Dan hoort Gerald zijn vader ook nog eens verzuchten wat
een slappeling hij is. Er zit niets anders op dan te vluchten

•	Spanning, humor, een magische school en héél veel

naar het mensenrijk. Als blijkt dat de kabouterwereld in

lekkere baksels: de perfecte ingrediënten voor een

nood is, ontpopt hij zich echter tegen alle verwachtingen in

heerlijk nieuw avontuur van Bakkerij Bliss!

tot een ware held…

• De filmrechten van de serie zijn verkocht
• De Bakkerij Bliss-serie verschijnt in ruim 20 landen

• Het los te lezen tweede deel van een magisch tweeluik!

• Met betoverende illustraties van Wouter Tulp

• In juni verscheen deel 1: De belofte van de huiself
•	Betoverend cadeautje voor de feestdagen voor een
meeneemprijsje: slechts € 10,•	Origineel geschreven én vormgegeven met brieven,

‘Kathryn Littlewood pakt je meteen in
met haar verrukkelijke verzinsels.’
Bas Maliepaard, Trouw

berichtjes, dagboekfragmenten
en illustraties

isbn 978 90 00 37378 9

€ 10,00

‘Goed eten brengt mensen samen
en laat ze vertellen wie ze zijn en
wat ze bezighoudt. Dat is bijna
magisch.’ Kathryn Littlewood

Bruce Coville schreef al meer dan
honderd boeken voor kinderen en vol
wassenen. Daarvoor was hij onderwijzer,
speelgoedmaker, redacteur bij een tijd
schrift, grafdelver en vertegenwoordiger
voor een bedrijf dat kookgerei verkocht.

© Ari Scott

www.littlewoodbooks.com
@Littlewoodbooks |
© Jules

ook als e-book

€ 10,00 | verschijnt oktober 2020

www.brucecoville.com |

BruceCoville |

@brucecoville

De schat van de griffioen | Bruce Coville | illustraties: Paul Kidby | oorspronkelijke titel: Hatched. The Enchanted Files
vertaling: Ineke van Bronswijk | paperback | 264 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37380 2
isbn 978 90 00 37381 9 | € 7,99
nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp: Marieke Oele |

www.woutertulp.nl |

Kathryn.littlewood.5
woutertulp

PROMOTIE › Online aandacht voor de hele serie

OOK LEVERBAAR

OOK LEVERBAAR

‘Een creatief, fantasievol en meeslepend verhaal over een
ongewone vriendschap tussen een mens en een magisch
wezen.’ Leesfeest.nl

isbn 978 90 77 33024 1

isbn 978 90 00 35427 6 isbn 978 90 00 36239 4

€ 17,99

€ 17,99

€ 17,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

€ 17,99 | verschijnt oktober 2020

De magische school – Bakkerij Bliss | Kathryn Littlewood | illustraties: Wouter Tulp | oorspronkelijke titel: The Magic School –
A Bliss Novel | vertaling: Annemarie de Vries | gebonden | 288 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37450 2 | nur 283
isbn 978 90 00 37451 9 | € 11,99
(Fictie 10-12 jaar) | omslagontwerp: Wouter Tulp en Petra Gerritsen, Spletters.nl |
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boeken

De leukste titels
voor de Kinder
boekenweek 2020!

Arend van Dam schrijft
het Kinderboekenweek
geschenk 2020!
In een optocht van verhalen schrijft Arend van Dam
zich een weg door de geschiedenis van Nederland.
Geschiedenis begint bij jezelf en dus begint hij bij
zijn eigen wortels. Daarna graaft hij dieper en dieper
en stuit onderweg op alle manieren waarop je
geschiedenis kunt schrijven. De dagboeken van een
verzetsheld, bijvoorbeeld, maar ook een geroofde
diamant die zijn eigen levensverhaal vertelt, het portret
van een prinses en de ongelukkige lotgevallen van
Hendrik Jut, waar we tot op de dag van vandaag aan
herinnerd worden door de uitdrukking ‘De kop van jut’
in onze taal. Na lang graven belandt Van Dam letterlijk
onder de grond bij de zoemsteen die ons terugleidt
naar een ontmoeting met de eerste ‘Nederlanders’.
In acht verhalen over komen en gaan staat steeds de
vraag centraal: in hoeverre bepaalt onze herkomst

Dat wil ik later ook!
isbn 978 90 00 36148 9
€ 5,-

Weet je nog, opa?
isbn 978 90 00 37123 5
€ 9,99

Hoe fel de zon ook scheen
isbn 978 90 00 37113 6
€ 15,99

wie we zijn? Waar komen we vandaan en waar gaan

Operatie Turtuga
isbn 978 90 00 37355 0
€ 17,99

we naartoe? En voelen we ons welkom waar we
terechtkomen?

Kerntitel

Het Kinderboekenweekgeschenk
wordt in de boekhandel
cadeau gedaan bij aan
koop van € 12,50
aan kinderboeken
©
Ma
i ke l

T hijs s
en

De gijzelaar en
de bastaard
isbn 978 90 00 37407 6
€ 15,99

Prutsers en pechvogels
isbn 978 90 00 37389 5
€ 9,99

Dummie de mummie
deel 0
isbn 978 90 00 37391 8
€ 15,99

Alleen Beer mocht mee
isbn 978 90 00 36825 9
€ 14,99

Arend van Dam schrijft geschiedenis! Arend van Dam schrijft geschiedenis! Arend van Dam sc
Dam schrijft geschiedenis! Arend van Dam schrijft geschiedenis! Arend van Dam schrijft gesch
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Leren lezen met je favoriete sport!

3 IN 1!

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN

Drie hockeyverhalen in één dikke
bundel!

Wat is er nou leuker dan leren lezen? Leren lezen met

In deze heerlijk dikke bundel zijn drie verhalen over

verhalen over je favoriete sport natuurlijk! In dit boek zijn

Suzan en haar hockeyteam opgenomen: Hockeydromen,

drie verhalen over manege De Roskam verzameld: Rijden

Hockeyvrienden en Hockeyavontuur. In elk deel beleeft

voor een rozet, De zadeldief en De mooiste pony’s van stal

Suzan een spannend avontuur op het hockeyveld of

3 IN 1!

tijdens een uitstapje met haar team.
•	Van de boeken over manege De Roskam zijn al
140.000 exemplaren verkocht!

Deze verhalen zijn uitermate geschikt voor kinderen

• Veilig leren lezen op AVI-niveau M4!

van zeven jaar en ouder die lekker willen lezen over hun

•	De AVI-boeken van topduo Vivian den Hollander en

hobby. Precies de groep die al (een beetje) klaar is met

Saskia Halfmouw staan garant voor succes!

de AVI-boekjes over hockey, maar nog niet toe is aan de
10+-leesboeken over hun favoriete sport.
• Voor hockeyfans vanaf 7 jaar!

Over Op stap met De Roskam:

• Lekker leesvoer voor kinderen die AVI ontgroeid zijn
• Om zelf te lezen, thuis of in de klas

‘Voor iedereen die gek is op paarden is dit een ontzettend
leuk boek om te lezen. De kleurrijke prenten maken het
natuurlijk extra leuk en de pony’s van de Roskam sluit je
dan ook direct in je hart.’
Wijtestenhet.nl
‘Vivian den Hollander weet heel goed hoe ze haar woorden
en zinnen moet kiezen.’
Leestafel.info

‘Met heel veel plezier heb ik de hockeyverhalen
geschreven. En ik hoop dat mijn lezers er nu net
zo van genieten.’ Vivian den Hollander

M4

E5

M6

‘Manege de Roskam is een heerlijke
plek voor alle meisjes en jongens
die van pony’s houden!’ Saskia
Halfmouw

www.viviandenhollander.nl |
www.saskiahalfmouw.nl |
978 90 00 35408 5
Eisbn
€714,50
ook als e-book

© Chris van Houts

OOK LEVERBAAR

OOK LEVERBAAR

E3

vivian.denhollander
saskiahalfmouwillustrator
isbn 978 90 00 36686 6

isbn 978 90 00 36946 1

€ 14,50

PLUS

ook als e-book

€ 14,50 | verschijnt oktober 2020

PROMOTIE › Online aandacht › Campagne gericht op de

PROMOTIE › Online aandacht › Campagne gericht op

doelgroep en paardensportliefhebbers › Samenwerking met

de doelgroep en sportliefhebbers › Winacties met

leerkrachten en schoolbibliotheken

jeugdhockeyclubs door het hele land

Vrienden op De Roskam | Vivian den Hollander | illustraties: Saskia Halfmouw | gebonden
96 blz. | 15 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37132 7 | nur 287 (Leren lezen)
isbn 978 90 00 37133 4 | € 9,99
omslagontwerp: Saskia Halfmouw & Petra Gerritsen, Spletters.nl |

€ 15,99
ook als e-book

€ 15,99 | verschijnt oktober 2020

Hockeyfeest | Vivian den Hollander | illustraties: Saskia Halfmouw | gebonden
240 blz. | 14,5 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37119 8 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
isb 978 90 00 37120 4 | € 9,99
omslagontwerp: Saskia Halfmouw & Petra Gerritsen, Spletters.nl |
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Het bekende Sinterklaasverhaal in
nieuwe uitvoering

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KLEUTERBOEK

Hartverwarmende kerstverhalen van
bekend auteursduo

Het is midden in de nacht en iedereen slaapt. Papa, mama,

Een feestelijk boek vol verhalen en versjes in de kerstsfeer.

Marieke en kleine Willem. Overal in huis is het donker,

Met natuurlijk het traditionele kerstverhaal over Jozef en

behalve bij Marieke op de kamer, want daar schijnt de maan

Maria die de lange reis naar Bethlehem moeten maken.

naar binnen.

Maar ook het verhaal over de klas van juf Roos die dit jaar

Marieke wordt er wakker van en kan niet meer in slaap

de kerstversiering op school mag verzorgen. En versjes over

komen. Ze denkt aan Sinterklaas. Morgen komt hij aan met

de blote koning die een kerstboom haalt, over een prachtige

de stoomboot. Morgen zal Marieke hem zien, van vlakbij,

etalage en nog veel meer!

van zo dichtbij dat ze hem een hand kan geven. Zou Marieke
dat durven? Voor Willem en Marieke breekt een spannende

Heerlijk om voor te lezen of zelf te lezen in de donkere dagen

tijd aan, met schoen zetten, verlanglijstjes maken en veel

voor en tijdens Kerstmis, als de kerstboom in de kamer staat

sinterklaasliedjes zingen!

en de kaarsjes branden.

Dag Sinterklaasje van meesterverteller Jacques Vriens is

• Everseller nu met prachtig nieuw omslag

een ware klassieker en is bijna veertig jaar na verschijning

• Met hartverwarmende illustraties van Dagmar Stam

nog even herkenbaar en aansprekend voor kleuters van nu.

•	Om thuis op de bank te lezen, maar ook tijdens
themalessen in de klas

Deze geheel herziene editie met nieuwe illustraties van Marja
Meijer kan weer generaties mee!

• Leuke afwisseling van verhalen en versjes

•	Dé klassieker voor de spannende weken in de aanloop

‘De feestelijke boeken van Marianne Busser en Ron Schröder
zijn echt must-haves voor elke (trotse) moeder en vader.’
Trotsemoeders.nl

naar Pakjesavond!
• Herkenbaar en spannend verhaal voor kleuters
• Nu in een nieuw jasje, uitgevoerd in gebonden editie

‘Een heerlijk boek waar iedereen van zal genieten,
elk jaar weer!’
Jufsanne.com

• Perfect schoencadeautje

‘Mijn eigen kinderen inspireerden
mij. De oudste van vijf was net als
Marieke heel serieus bezig met
alle rituelen rondom Sinterklaas.
De jongste van bijna drie begreep
het allemaal nog niet zo goed, net
als Willem. Daardoor werd het een
‘echt’ Sinterklaasverhaal, maar wel
met veel humor’ Jacques Vriens
www.jacquesvriens.nl
Jacques.vriens.3 |

jacques_vriens

€ 9,99 | verschijnt oktober 2020

Lezers over Dag Sinterklaasje:
‘Mijn moeder las uit dit boekje voor toen ik klein was....
ik kende het helemaal uit mijn hoofd! Later las ik het zelf
toen ik had leren lezen! En nu lees ik het aan mijn eigen
kinderen voor.’ ★★★★
‘Leuk boekje om mijn tweejarige voor te bereiden op het
Sinterklaasfeest. Denk dat het de komende jaren steeds
in deze periode uit de kast zal komen.’ ★★★★
‘De kinderen liggen continu in een deuk van de
humoristische gebeurtenissen in het boek. Uiteraard
heel leuk om tussen aankomst Sinterklaas en
Sinterklaasavond voor te lezen.’ ★★★★

Dag Sinterklaasje | Jacques Vriens | illustraties: Marja Meijer
gebonden | 64 blz. | 17 x 23 cm | isbn 978 90 00 37532 5 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)
isbn 978 90 00 31099 9 | € 6,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |

OOK LEVERBAAR

© Chris van Houts

www.mariannebusser-ronschroder.info
isbn 978 90 00 35980 6

schroderbusser |

@schroderbusser

€ 19,99

PROMOTIE › Online aandacht

€ 13,99 | verschijnt november 2020

Het vrolijke kerstvoorleesboek | Marianne Busser en Ron Schröder | illustraties: Dagmar Stam
gebonden | 48 blz. | 23,5 x 22 cm | isbn 978 90 00 37182 2 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)
isbn 978 90 00 34029 3 | € 7,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
MINDFULNESS 6+

Inspirerende kaarten waar je kind én jij
gelukkiger van worden!
Met dit fraaie boekje begin jij als ouder elke dag

MET UITSCHEURBARE
KAARTEN

gelukkiger. Het boekje zit boordevol inspiratie en bevat
verschillende kaarten, passend voor ieder moment.
Op elke kaart staat een quote met bijpassende informatie,
frisse opdrachten en fijne tips voor jezelf en je gezin.
Het inspireert je om elke dag mindful door te brengen,
ook aan jezelf te denken én helpt je om je kinderen met
aandacht op te voeden.
Aandachtvangers ‘het boek’ kun je zelf gebruiken maar de
kaarten kunnen ook ingevuld, uitgescheurd en verstuurd
worden – het perfecte cadeautje voor jezelf en de mensen
om je heen dus!
• Een praktische en laagdrempelige manier om
mindfulness toe te passen in je drukke leven en
in de opvoeding van je kinderen
• Herkenbaar en toegankelijk voor elke ouder
• Aantrekkelijk vormgegeven boekje
• Kick-off op de NOT 2021!
• Leuk om cadeau te doen

Kaartenbox en poster
ook verkrijgbaar

€ 14,99 | verschijnt januari 2021
www.mindfulfactory.nl
mindfulfactory |

mindful_factory

Aandachtvangers | Jeanine Kappert, Ursula de Swart en Patrick Willemsen | paperback met uitscheurbare
kaarten | 112 blz. | 16,5 x 16,5 cm | isbn 978 90 00 35672 0 | nur 200 (Kinderboeken algemeen),
854 (Opvoeding van kinderen en jongeren) | omslagontwerp: De Mindful Factory
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTURENBOEK 7+

Nieuwe uitgave van De Korenwolf

RUIM 425.000
EX. VAN DE SERIE
VERKOCHT!

De ouders van Pepijn, Eefie, Joost en Nina zijn eigenaar
van hotel De Korenwolf. Ze hebben het erg druk met hun
werk en dus moeten de kinderen zichzelf maar zien te
vermaken. Samen richten ze de Bende van De Korenwolf
op en beleven ze spannende avonturen.

46

Pepijn, Eefies grote broer, is hartstikke verliefd, en Eefie
en Joost willen graag weten wat hij met zijn vriendinnetje
uitspookt op zijn kamer. Vader Jan en moeder Els zijn met
heel andere dingen bezig: de zoon van de burgemeester
gaat trouwen! Dankzij Eefie wordt de bruiloft gevierd in
De Korenwolf. Maar op de trouwdag is de kok ziek.
Grote paniek en de hele familie moet de keuken in.
Maar of het wel zo handig is om Pepijn mee te laten helpen?
Die heeft zijn hoofd er niet helemaal bij, want zijn verkering
is net uit...
• Los te lezen deel in populaire serie
• Jacques Vriens voelt de doelgroep haarfijn aan
• Hernieuwde uitgave voor een zacht prijsje van € 9,99
• Met geestige illustraties van Iris Boter

OOK LEVERBAAR

VAN HOLKEMA & WARENDORF
AVONTURENBOEK 7+

isbn 978 90 00 36852 5

€ 9,99
ook als e-book
22

146 › Uitdeelmateriaal beschikbaar
PROMOTIE › Online aandacht

www.jacquesvriens.nl |

Jacques.vriens.3 |

www.praatjesenplaatjes.nl |

@jacques_vriens |
iris.boter |

jacques_vriens

@IrisBoter |

iris_boter

€ 9,99 | verschijnt oktober 2020

Het geheim van de verliefde hulpkok | De bende van de Korenwolf | Jacques Vriens
illustraties: Iris Boter | gebonden | 112 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37504 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
isbn 978 90 00 37509 7 | € 7,99
omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl |
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VAN HOLKEMA & WARENDORF
PRENTENBOEK 3+

Nog één verhaaltje voor het
slapengaan…
Burp, een lief klein monster, moet over tien minuutjes naar
bed. Maar daar heeft ze helemaal geen zin in! Ze springt en
danst, snoept van de wormentaart en bouwt een feestje met
haar monstervriendjes. In een spannende reis telt dit verhaal
af tot het bedtijd is. Lukt het Burp om op tijd in bed te liggen?
Dit sprankelend geïllustreerde verhaal heeft de perfecte
lengte om voor te lezen voor het slapengaan!
•	Een grappig en sprankelend prentenboek op rijm over
een wel héél herkenbaar klein monster
• Mooie gebonden uitgave, afgewerkt met folie
• Het perfecte boek om voor te lezen voor het slapengaan!

DE

M
DRO EN-

HET OEROUDE WOUD

ZWART E

LA N D

BERG

ST ERRENHEELAL

SMARAGDVALLEI
DE DOBBEREILANDEN

SNEEUWDORP

TOV ERDAL
SINIST ERE

DE BANGE

ST ROOM

BURCHT

N
W

REUZENSTAD

DE SCHEMERGROT

O

HET ST INK-

GLIT T ERBAAI

GOUDEN

MOERAS

GOLF

W IEBELBRUG

Z

OTMNB_Klein monster_V2.indd 2-3

23-01-20 14:59

OOK LEVERBAAR

VAN HOLKEMA & WARENDORF
PRENTENBOEK 3+

isbn 978 90 00 37298 0

€ 13,99

€ 13,99 | verschijnt september 2020

www.chrischatterton.com

Over tien minuutjes naar bed, klein monster | Rhiannon Fielding | illustraties: Chris Chatterton
oorspronkelijke titel: Ten Minutes to Bed Little Monster | vertaling: Henrieke Herber | gebonden | 32 blz.
29 x 24 cm | isbn 978 90 00 37321 5 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar) | omslagontwerp: Chris Chatterton & Mat-Zet bv
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Stickervel en posters beschikbaar

Actieperiode: 28 september t/m 28 december.
Inkoopvoorwaarden: 6x3 exemplaren of 18 assorti.

Toptitels nu tijdelijk

€ 9,99 per stuk!

Dagboek van een noob - superkrijger

De magische apotheek

Dansen met Pip - AVI E3

van € 16,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36609 5

van € 14,50 voor € 9,99
isbn 978 90 00 35032 2

van € 13,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36014 7

Anna Ruhe

Vivian den Hollander

Cube Kid

Mirjam Mous

Superjuffie en het apencircus

Het land van Raas
van € 18,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36781 8

Het Ministerie van Oplossingen
en het veel te volle huis

De Gouden Kokosnoot

van € 14,50 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36621 7

Janneke Schotveld

Jenny Mclachlan

van € 14,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36254 7

Sanne Rooseboom

H@ck - Het instituut
van € 19,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 36629 3

van € 15,99 voor € 9,99
isbn 978 90 00 37051 1

Tosca Menten

VAN HOLKEMA & WARENDORF
KINDER - & JEUGDBOEKEN
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VAN GOOR
CADEAUBOEK 6+

Wreck this journal is een van de meest creatieve
boeken van de afgelopen vijftien jaar!
Het staat vol met grappige en prikkelende opdrachten.
Volg de gekozen volgorde of voer alle opdrachten
door elkaar uit. Doe ermee wat jij wil! Het resultaat is
vaak verbluffend en bovendien verslavend. Maar let
op: als je eenmaal aan het wrecken bent, wil je meer…
Miljoenen mensen gingen je voor en lieten hun
creativiteit los op de pagina’s.
Voor iedereen die graag eens buiten de lijntjes wil
kleuren, maar altijd bang was om dat te doen.

HAPPY WRECKING!

VAN GOOR
CADEAUBOEK 6+
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De pers over Wreck this Journal:

‘Dit boek is te gek, creativiteit ten top!’
Flowredactie
‘Een boek om je lekker in uit te leven!’
Girlscene.nl
‘Verrassend is het zeker, het
stimuleert je om buiten de
gebaande paden te denken.’
Psychologie Magazine

‘Keri Smith is misschien wel de
zelfhulpgoeroe die deze doe-hetzelfgeneratie verdient.’
The Believer

VAN GOOR
CADEAUBOEK 6+

Wreck this Journal nu ook
voor kinderen
Wat als er een boek zou zijn dat elke keer dat je het leest

‘Ik ga niet liegen, dit is waarschijnlijk
het coolste dagboek dat je ooit zult
zien. Wreck this Journal is er om
je te inspireren.’
BuzzFeed over Wreck this Journal

verandert? Eigenlijk geldt dit voor elk boek. We maken
allemaal deel uit van de boeken die we lezen, omdat onze
individuele reacties, ideeën en emoties het boek tot een
geheel maken – en deze dingen veranderen voortdurend.
Keri Smith heeft met haar interactieve boeken al
miljoenen mensen geholpen hun creativiteit de vrije loop

‘Een conceptuele kunstenaar en
auteur die kinderen verleidt om
de wereld te bevragen en elke
geur, textuur en mysterie erin te
waarderen.’
Time

‘Smith spoort kinderen (en
volwassenen) aan om de conventie
te doorbreken door de wereld als
inspiratie te zien in plaats van
alleen maar 'dingen'.’
GeekDad

te laten en hun eigen stem te vinden. Dit keer brengt ze
die ontvankelijkheid naar kinderen toe. Dit boek is een
uitnodiging om je eigen visie te eren en imperfectie te
Cover art © 2021 by Keri Smith • Reinforced binding • Printed in China

verwelkomen. Kinderen zullen ontdekken dat lezen alle vijf
de zintuigen kan aanspreken en dat wat ze zelf in een boek
brengen een belangrijke bijdrage is. En natuurlijk worden
ze uitgenodigd om een beetje onschuldig te slopen!
•	Wereldwijd zijn er ruim 10 miljoen exemplaren verkocht

van Wreck this Journal, waarvan ruim 275.000 exemplaren
in Nederland en Vlaanderen
• Grappig en interactief boek om cadeau te geven!
• Leuk voor kinderen vanaf 6 jaar én volwassenen
• Heel erg instagrammable
•	Let op de kortingsactie met andere titels van Keri Smith
bij Spectrum Lifestyle in december! Kijk voor meer

OMSLAG EN TITEL ZIJN IN ONTWIKKELING

informatie op pagina 16 & 17

PROMOTIE › Interactieve poster › Samenwerking met creatieve
bloggers › Een leuk instructiefilmpje bij het boek

€ 12,99 | verschijnt november 2020

Sloop dit boek! | Keri Smith | oorspronkelijke titel: Wreck This Picture Book | vertaling: Gail Trouw
gebonden | 64 blz. | 19,7 x 26,7 cm | isbn 978 90 00 37495 3 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar) en nur 370
(Cadeauboeken algemeen) | omslagontwerp: Keri Smith en Jason Henry & Mat-Zet bv

www.kerismith.com
hi.keri.smith
@wreckthistwit
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Het razendspannende slot van de
Accelerati-trilogie

VAN GOOR
HUMOR EN AVONTUUR 7+

Hartverwarmend en humoristisch boek
over ADHD

‘Welkom in de Getrouwe Orde van de Accelerati,’ zei Thomas

Vlinder is stoer, Vlinder is lief, Vlinder is druk, Vlinder is

Edison en hij stak zijn honderdzeventig jaar oude hand uit.

enthousiast en, o ja, Vlinder is geen paard.

Nick is toegetreden tot de Accelerati. Hij moest wel, want

Vlinder is een meisje. Ze gaat naar school, naar opa en

alleen door lid te worden van het genootschap kan hij zijn

oma, viert haar verjaardag en Kerstmis net als alle andere

vader en broertje redden. Onder leiding van Thomas Edison

kinderen uit haar klas. Toch is Vlinder een beetje anders.

dwingt het genootschap Nick om Tesla’s geniaalste uitvinding

Vlinder is namelijk snel afgeleid door haar ADHD.

te voltooien en de drie nog ontbrekende voorwerpen te

Dat betekent dat ze zich niet zo goed kan concentreren,

vinden. Hulp van zijn vrienden hoeft hij daarbij niet te

dat ze een beetje druk is – en soms verschrikkelijk druk –

verwachten, zij worstelen met hun eigen missies.

en dat ze de wereld om haar heen niet altijd begrijpt.
Dat geeft niets. Want Vlinder is ook creatief, slim, vrolijk

Nick beseft dat dit zijn gevaarlijkste opdracht ooit wordt:

en spontaan en daardoor gebeurt er altijd wel wat.

het gaat om Tesla’s krachtigste uitvindingen aller tijden, die

Vlinder is uniek. Vlinder is Vlinder.

samen in staat zijn om de tijd te verpletteren en de ruimte
te doen instorten. Als Nick doet wat Edison zegt, zou al die

• Herkenbaar voor iedereen die te maken heeft met ADHD

macht en kracht in handen komen van de Accelerati, die

• Om zelf te lezen, om samen te lezen en om voor te lezen

ermee kunnen doen wat ze willen...

• Ideaal voor in de klas
• Met treffende illustraties van Iris Boter

• Een absurdistisch verhaal dat met veel humor wordt verteld
•	Voor liefhebbers van technologie, uitvindingen en absurde
gebeurtenissen
• Vertaald door niemand minder dan Wiebe Buddingh’
‘Ik huppel naar je lach is een fijne bundel voor iedereen die
al wel, of nog niet van gedichten houdt. 39 miniverhaaltjes
waar jonge en oude mensen zich in kunnen herkennen.’

isbn 978 90 00 37199 0

isbn 978 90 00 37308 6

€ 10,00

€ 17,99

ook als e-book

ook als e-book

www.storyman.com |
@NealShusterman |
EricElfmanAuthor |

Miriam Bruijstens (1980) werd geboren in
Haastrecht. Na de middelbare school volgde ze
de pabo en kreeg een baan in het basisonderwijs.
Miriam werkte op verschillende scholen totdat ze
in 2009 haar baan opzegde om te gaan reizen.
Nu besteedt ze al haar tijd aan schrijven. Bij Van
Goor verschenen van haar hand de literaire dicht
bundels Ik huppel naar je lach en Het zout uit je ogen.

nealshusterman

OOK LEVERBAAR

OOK LEVERBAAR

Monique & Hans Hagen

isbn 978 90 00 36258 5

isbn 978 90 00 36784 9

€ 13,50

€ 14,99

ook als e-book

ook als e-book

www.praatjesenplaatjes.nl |

nealshusterman

MiriamBruijstens

@MiriamBruijst |

PROMOTIE › Samenwerking met platformen die zich richten

@Eric_Elfman

iris.boter |

@IrisBoter |

miriambruijst
iris_boter

op kinderen met ADHD › Samenwerking met leerkrachten

€ 17,99 | verschijnt oktober 2020

PROMOTIE › Online aandacht voor de gehele serie ›

en schoolbibliotheken › Extra aandacht op de NOT 2021 ›

Boektrailer beschikbaar

Veel online aandacht

De toekomst van Hawking | De Accelerati-trilogie | Neal Shusterman en Eric Elfman | oorspronkelijke titel:
Hawking’s Hallway | vertaling: Wiebe Buddingh’ | paperback | 448 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37310 9
isbn 978 90 0037311 6 | € 11,99
nur 284 (Fictie 12+) | omslagontwerp: Manuel Šumberac en Caren Limpens |

€ 12,99 | verschijnt januari 2021

Vlinder | Miriam Bruijstens | illustraties: Iris Boter | gebonden | 128 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37400 7 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) | omslagontwerp:
isbn 978 90 00 37401 4 | € 7,99
Marieke Oele | nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar) |

VAN GOOR
SPANNING EN AVONTUUR 12+
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“Het idee voor Undercover houd mij al een
tijdje bezig, maar toen ik vorig jaar bedacht
dat het een serie van avontuurlijke thrillers
voor de jeugd moest gaan worden viel alles
op zijn plek: een twaalfjarige jongen ontdekt
dat zijn moeder als undercover agent werkt,
en als ze niet terugkeert van een missie zal
hij zelf undercover moeten gaan om haar te
redden.
Uit nieuwsgierigheid besloot ik het verhaal
zelf te gaan schrijven, en dat was veel leuker
dan ik op voorhand dacht. Al snel kreeg de
serie meer vorm. In Rivieren van zand nemen
Alex en zijn moeder het op tegen handelaren
in ivoor en de illegale jacht op dieren in de
wildparken van Kenia. In de delen daarna
raken ze in de ban van een meedogenloze
sekte in Griekenland, en zullen ze in de
gewelddadige wereld van de Amsterdamse
penoze en mocromaffia moeten infiltreren.
Maar dat komt allemaal later. Aan het begin
van het eerste boek van Undercover heeft Alex
geen enkel vermoeden dat zijn leven deze
wending gaat nemen. Hij moet gewoon iedere
dag naar school en daarna speelt hij het liefst
online games op zijn computer.”

VAN GOOR
SPANNING EN AVONTUUR 12+

Een James Bond-achtig avontuur dat je
doet verlangen naar meer
De 12-jarige Alex gaat net aan tafel met zijn vader (zijn
moeder is op zakenreis) als de bel gaat. Het is Boris, de chef
van zijn moeder: ze is verdwenen. Sterker nog, ze is eigenlijk
geheim agent en werkt voor Interpol! Wanneer Alex’ beste
vriend Mo via een chat in hun favoriete game een cryptisch
bericht heeft ontvangen dat alleen Alex kan ontcijferen, blijkt
hij een onmisbare schakel te zijn. Voor hij het weet, zit Alex
met Boris in een vliegtuig. Met een andere naam in een nieuw
paspoort, en zonder zijn eigen spullen.
In Kenia gaan ze undercover op zoek naar Alex’ moeder en
belanden in een spannend safari-avontuur waarbij ze in de
ruige natuur op wilde dieren moeten jagen. Ze weten niet wie
ze kunnen vertrouwen, maar een Keniaanse jongen, Lemayan,
lijkt de sleutel tot het raadsel te zijn. Uiteindelijk ontdekt Alex
waar zijn moeder wordt vastgehouden. Ze moet direct gered
worden, want ze is in levensgevaar.
• Origineel en meeslepend debuut
•	Een twaalfjarige jongen gaat undercover om zijn
moeder te redden
• Een avontuur vol spanning en spionage
•	Voor fans van Chris Bradford, Rick Riordan en

© Nichon Glerum

De Grijze Jager

Chris Kooi (1977) werkt als redacteur voor een grote Nederlandse uitgeverij.
Hij is geboren in Groningen en groeide op in Nairobi, Kenia. Na zijn studie
werkte hij jarenlang als reisleider in Oost en Zuidelijk Afrika. Chris woont in
Amsterdam, samen met zijn vriendin en twee jonge kinderen. Het tweede deel
in de Undercover-serie, Het stenen doolhof, is al in de maak.
PROMOTIE › Social media aandacht

€ 16,99 | verschijnt oktober 2020

Undercover | Rivieren van zand | Chris Kooi | paperback | 208 blz. | 13,5 x 21 cm
isbn 978 90 00 37489 2 | nur 284 (Fictie 12+) | omslagontwerp: Erwin van Wanrooij
isbn 978 90 00 37490 8 | € 11,99
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Het spannende tweede boek van
bekend acteurskoppel

‘Na de vele leuke reacties op ons eerste boek, dat zich in het centrum van Amsterdam afspeelt,
gaan Elvis en Jones opnieuw op avontuur. Maar nu in Malibu, Californië, waar we ook met ons gezin
hebben gewoond. De avonturen die we daar hebben meegemaakt zijn voer geweest voor deel
twee: Elvis & Jones in Malibu.’ Jeroen van Koningsbrugge & Marie-Claire Witlox

Over Elvis & Jones:
Elvis en Jones hebben de dagen afgeteld en eindelijk is het

‘Het boek leent zich goed om
voor te lezen. Het verhaal is
goed te volgen en heeft
een schrijfstijl die prettig
is wanneer je voorleest.’
Jufjudith.nl

‘Een spannend
kinderboek voor
zowel jongens als
meisjes.’
Coolesuggesties.nl

‘Wat mij het meest aantrok in het
verhaal was de sfeer. Het plezier
en gemak waarmee de auteurs
zich in de belevingswereld van
hun kinderen verplaatsen
komen heel duidelijk in het
verhaal naar voren.’
Lettersenspetters.nl

zover: samen met hun vader en moeder gaan ze naar Malibu!
Zoals elke zomer gaan ze logeren bij hun oom Tony en tante
Maria, die op een grote paardenranch wonen. En al zijn broer
en zus een beetje bang voor de grote honden op de ranch,
ze helpen maar wát graag met het verzorgen van de paarden.
Hun zorgeloze vakantie is echter op slag voorbij als er een
zware storm opsteekt. Als hun vader en oom Tony bij de
paarden gaan kijken blijkt er iets verschrikkelijks te zijn
gebeurd: Jackson, een van de hengsten, is verdwenen!
Is hij losgebroken of is er meer aan de hand? Samen met
hun neefje Trent en nichtje Pixie gaan Elvis en Jones op
onderzoek uit.
•	Een sprankelend verhaal over twee stoere kinderen
die op avontuur gaan
•	Jeroen en Marie-Claire baseerden de personages op
hun eigen kinderen
•	Aansprekend en herkenbaar voor een brede doelgroep:
geschikt om voor te lezen vanaf 6 jaar of zelf te lezen
vanaf 8 jaar
•	Fraai uitgevoerd met full colour schutbladen en

© Joost van Manen

OOK LEVERBAAR

hartverwarmende illustraties van Kim White

isbn 978 90 00 36694 1

€ 7,99
ook als e-book en
luisterboek

www.vankoningsbrugge.com |
www.marieclairewitlox.nl |

@eenjurk |

@MarieClaireWtlx |

jeroentjes

marieclairewtlx

www.kimwhite.nl |

kim_spul

PROMOTIE › De auteurs zijn beschikbaar voor interviews ›
Boektrailer beschikbaar › Grote socialmediacampagne ›
Veel online aandacht

BEKIJK HIER DE
BOEKTRAILER VAN
ELVIS & JONES, HET VORIGE
DEEL IN DE SERIE

€ 16,99 | verschijnt november 2020

Elvis & Jones in Malibu | Jeroen van Koningsbrugge en Marie-Claire Witlox | illustraties: Kim White
gebonden | 160 blz. | 17 x 23 cm | isbn 978 90 00 36721 4 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar), nur 283
isbn 978 90 00 36722 1 | € 11,99
(Fictie 10-12 jaar) | omslagontwerp: Kim White en Caren Limpens |

VAN GOOR
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VAN GOOR
PRENTENBOEK 4+

Hartverwarmend prentenboek
over een kleine beer die een
belangrijke les leert
Wat maakt een beer bijzonder? Voor Melvin is dat zijn
gestreepte wollen muts. Hij draagt hem als hij naar school
gaat, als hij slaapt en zelfs als hij in bad gaat. Maar als op
een dag een kraai zijn muts grijpt en naar zijn nest brengt
in de hoogste boom, is Melvin hem kwijt. En ineens voelt hij
zich niet zo bijzonder meer.
Melvin doet er alles aan om zijn geliefde muts terug te
krijgen: hij biedt de kraai bessen, wormen en zelfs mooie
glimmende dingen aan in ruil voor zijn muts. Maar wat hij
ook probeert, de vogel geeft niet toe. Als de kraai het nest
verlaat, klimt Melvin snel naar boven om zijn muts terug
te halen. Daar komt hij tot de ontdekking dat anderen zijn
muts veel harder nodig hebben dan hij…
• Melvin is een onweerstaanbare hoofdpersoon
•	Universeel thema: het gaat niet om wat je hebt, maar om
wie je bent
• Prachtige en aandoenlijke combinatie van tekst en beeld
• Vertaald door Tjibbe Veldkamp

‘Dit heerlijke verhaal behandelt thema’s als
identiteit en het oplossen van problemen op
een toegankelijke en aansprekende manier.’
School Library Journal
‘Een meesterlijke combinatie van woorden
en illustraties, Melvin wil zijn wollen muts
gaat over liefde en de verschillende vormen
die het kan aannemen.’
New York Journal of Books
PROMOTIE › Breiwedstrijd: maak jij een nieuwe muts voor
Melvin? › Online aandacht › Ansichtkaarten beschikbaar op = op
vernkousky.com |
@vernkousky |

vern.kousky
vernkousky

€ 14,50 | verschijnt november 2020

Melvin wil zijn wollen muts | Vern Kousky | oorspronkelijke titel: Harold Loves His Woolly Hat
vertaling: Vertaald door Tjibbe Veldkamp | gebonden | 40 blz. | 20 x 28 cm | isbn 978 90 00 37354 3
nur 273 (Prentenboeken | < 6 jaar) | omslagontwerp: Mat-Zet bv
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HUMOR EN AVONTUUR 10+

46

47

VAN GOOR
HUMOR EN AVONTUUR 10+

Maashi! Dummie en Goos gaan
naar Griekenland!

MEER DAN 330.000 EX.
VERKOCHT VAN DE DUM
DUMMIE
MIE DE
DE MUMMIE-SERIE!
MUMMIE-SERIE!

Maashi!
Over Dummie de mummie en de schat
van Sohorro:

Dummie, Goos en Klaas mogen voor een schoolproject met
meester Krabbel mee naar opgravingen in Griekenland!
Maar al voor ze vertrekken gaat het mis. Meester Krabbel

‘Het is mooi hoe Tosca Menten
kinderen met deze serie allerlei
wetenswaardigheden over
verschillende landen en plaatsen
vertelt. Ook dit deel staat bomvol
interessante weetjes: over koffie,
bananen, de vlag van Jamaica,
kolibries, bobsleeën (‘Bob Marrieliesleeën’) en zelfs over de slavernij.’
Leesbevorderingindeklas.nl
‘De schat van Sohorro is alles wat je
van een Dummie de mummie-boek
kunt verwachten. Spannend, grappig,
ontroerend en nét een beetje anders.’
Allesoverboekenschrijvers.nl

wordt vervangen door juffrouw Friek, en tijdens de eerste
opgravingen raakt Klaas geblesseerd en Dummies scarabee
beschadigd. Dummie weet zeker dat zijn scarabee de
oorzaak is van alle pech. Sinds hij op Jamaica de pootjes van
zijn scarabee heeft gehaald, gebeuren er vreemde dingen
en voelt hij zich af en toe beroerd. Dan slaat het noodlot
echt toe en raken Dummie en Goos verzeild in een grote
bosbrand. Samen met juffrouw Friek vluchten ze in een
oude watertunnel en hun situatie lijkt uitzichtloos. Maar in de
stokoude tunnel vinden ze een onverwachte oplossing...

•	Dummie de mummie won in 2016 en 2019 de Prijs van
de Nederlandse Kinderjury
•	Tosca Menten ging speciaal voor dit boek naar een

‘Pluim voor de auteur voor de wijze
waarop ze ook deze geschiedenis weer
fris verbindt met taal, vriendschap, en
de cultuur van een (nieuw) land.’
NBD Biblion

OOK LEVERBAAR

In de K
ids
zie ook week Tipt-ac
tie,
blz. 32
-33.

Grieks eilandje
• Vernieuwde vormgeving, vertrouwde humor!
• Met geestige illustraties van Geert Gratama

‘Dummie en Goos met juffrouw
Friek opgesloten in een tunnel...
Voor Dummie en Goos een ramp,
maar een cadeautje om te
schrijven.’ Tosca Menten
Levensgrote staande
kartonnen Dummie de mummie
bij afname van 15 ex.

© Hannah van Herk

‘Het is een genoegen om de verhalen
van Tosca te lezen, maar als je er
tekeningen bij mag maken wordt het
pas echt leuk.’ Geert Gratama

PROMOTIE › Grote samenwerking met Rijksmuseum van
Oudheden › Advertentiecampagne in Kidsweek › Lesmateriaal
beschikbaar – ga naar Toscamenten.nl › Advertising via social
media › Video's beschikbaar voor in de klas › Etalageactie met
medewerking van de nieuwe illustrator

isbn 978 90 00 37391 8

isbn 978 90 00 37051 1

€ 15,99

€ 15,99

www.toscamenten.nl | www.dummiedemummie.nl | www.hetfragment.nl
www.kinderboekenherrie.nl | www.kinderboekenpodcast.nl | www.geertgratama.nl
dummiedemummieboek |

@toscamenten

€ 15,99 | verschijnt november 2020

Dummie de mummie en de tunnel van Ptoeh | Tosca Menten | illustraties: Geert Gratama
gebonden | 312 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37315 4 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37316 1 | € 9,99
omslagontwerp: Geert Gratama / Marieke Oele |
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Boekhandelslieveling Koen Konijn is terug!
Over Gezocht! Koen Konijn, boekenboef:
‘Een heerlijk prentenboek voor iedereen die
van boeken houdt. Het boek kan ook een
warmmaker zijn voor wie het plezier in lezen
en in boeken nog niet ontdekt heeft.’
Pluizuit.be

Koen Konijn houdt van boeken: dunne boeken, dikke
boeken, grappige boeken, avonturenboeken en alle andere
boeken. Het liefst kruipt hij met een fijn verhaal in een

‘Superleuk boek, vanwege de woordgrappen ook geschikt voor kinderen
die zelf kunnen lezen.’
Jufsanne.com

rustige hoek. Maar… het is bijna nooit meer lekker rustig!
Daar zorgt Kenny, Koens kleine broertje, wel voor.
Koen kruipt in de keukenkast, verschuilt zich in het
schuurtje en gaat naar zijn favoriete winkel. Maar
nergens vindt hij een stil plekje waar hij lekker kan lezen.
Als hij vervolgens ook nog een groot rond gat in zijn
lievelingsboek ontdekt, is de maat vol. Iemand heeft een
hap uit zijn boek genomen! Maar wie? Koen is vastbesloten
om de stiekeme boekenbijter te vinden.
• Koen Konijn is terug met een nieuw avontuur!
•	Vrolijk prentenboek over een klein mysterie en
het belang van lezen
• Heerlijk cadeau voor kleine boekenliefhebbers
• Met kleurrijke illustraties van Emily MacKenzie

KOEN KONIJN, BOEKENBOEF NU VERKRIJGBAAR IN DEZE BOEKHANDEL
‘Ik wilde een boek
schrijven over liefde voor
boeken en ik herinnerde
me hoe ikzelf vroeger
uitkeek naar onze
uitstapjes op zaterdag
naar de bibliotheek.
Dat was het begin van
Koens personage.’
Emily MacKenzie
konijnen banier.indd 1

PROMOTIE › Met speciale liefdesbrief voor de boekhandels ›
Online POS-kit beschikbaar › Online aandacht
www.emilymackenzie.co.uk |
@emilymackenzie |

emilyillustrator

emilymackenziedraws

€ 14,50 | verschijnt september 2020

Alarm! Koen Konijn en de stiekeme boekenbijter | Emily MacKenzie | oorspronkelijke titel: Beware!
Ralfy Rabbit and the Secret Book Biter | vertaling: Annelies Jorna | gebonden | 32 blz. | 25,5 x 25,5 cm
isbn 978 90 00 37339 0 | nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar) | omslagontwerp: Marieke Oele
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Het magische vervolg op
Het Land van Raas
De tweeling Arthur en Roos kan niet wachten om terug te

‘Het klinkt
misschien een
beetje voor de hand
liggend, maar ik wil
dat mijn verhaal
écht voelt. Dat mijn
lezers denken:
dit kan mij ook
overkomen.’
Jenny McLachlan

keren naar Raas, een land vol draken, zeemeerminnen,
eenhoorns en ninja-tovenaars, waar alles wat ze maar
kunnen bedenken echt bestaat. Deze fantasiewereld kunnen
ze bereiken via het vouwbed op de zolder van hun opa.
Maar als Arthur en Roos weer in Raas zijn ontvangen ze een
bericht van hun vogelverschrikkervijand Strokop: Wat zit er
in de Doos? In de Doos stopte de tweeling vroeger de dingen
waar ze het allerbangst voor waren en als Strokop hem in
handen krijgt, is Raas in groot gevaar. Voor ze het weten
zitten ze midden in een nieuw avontuur en ontdekken ze
delen van Raas die ze bijna vergeten waren. Zullen ze op tijd
bij de Doos komen?
Het Land van Raas is een magische serie over de kracht
van verbeelding en het vinden van avontuur op de
gewoonste plekken.
•	Een fantasievol avontuur vol magie, humor en spanning
voor de fans van Narnia en Peter Pan en Hoe tem je een
draak?
• Het spannende vervolg op Het Land van Raas
• Met betoverende illustraties van Ben Mantle

‘Net even anders dan veel andere
Narnia-achtige verhalen omdat de krach
van verbeelding hier heel sterk is.’
Jaapleest.nl

Deel 1
in
zie ook de Kidsweek
Tipt-ac
blz. 32
tie,
-33.

OOK LEVERBAAR

Over Het land van Raas:
‘Het Land van Raas is een geweldig,
spannend en uniek boek.’
Chicklit.nl ❤❤❤❤❤

isbn 978 90 00 36781 8

€ 18,99
ook als e-book

PROMOTIE › Social media aandacht
www.jennymclachlan.com |

@JennyMcLachlan1 |

jennymclachlan_writer

€ 18,99 | verschijnt november 2020

Return to Roar | Jenny McLachlan | illustraties: Ben Mantle | oorspronkelijke titel: The Land of Roar – Return to Roar
vertaling: Sandra Hessels | gebonden | 304 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36792 4
isbn 978 90 00 36793 1 | € 11,99
nur 283 (Fictie 10-12 jaar) | omslagontwerp: Ben Mantle en Marieke Oele |
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Een griezelig familiemysterie voor de
fans van Nevermoor en Harry Potter
© Crystal Bauer

© Brent Armfield

‘Mikki woont in Amerika en Kelly woont in
Australië – meer dan 12.000 kilometer bij elkaar
vandaan – maar ons gedeelde ‘huis’ is het
mysterieuze huis op de heuvel. We hopen dat dit
verhaal lezers ertoe aanzet zich af te vragen of
de volkomen gewone voorwerpen in hun eigen
huis misschien ook een geheime geschiedenis en
magische eigenschappen hebben.’
Mikki Lish (links) & Kelly Ngai (rechts)

Wanneer broer en zus Spencer en Hedy berichten op
stoffige fotolijsten ontvangen, verandert Kerstmis in
het griezelige huis van hun opa op slag in een missie
om het mysterie van de verdwijning van hun oma op te
lossen. Houdt hun opa misschien iets voor hen achter?
Met de hulp van een (pratend) hertenhoofd, een (ook
pratend) berenkleed en andere (momenteel) lichaamloze
geesten moeten Spencer en Hedy het opnemen tegen
waterspuwers, raven en mysterieuze magiërs om achter
de waarheid te komen.
Het mysterieuze huis op de heuvel is een magisch,
spannend en spookachtig verhaal over een stoere broer
en zus en een spannend familiemysterie.
•	Een heerlijk griezelverhaal dat geen moment te
eng wordt
•	Dit spannende verhaal is onmogelijk om weg
te leggen!
•	Een setting om verliefd op te worden – wie wil
er nou niet ronddwalen in een mysterieus huis
vol met verborgen kamers?
•	Het mysterieuze huis op de heuvel wordt momenteel
bewerkt tot een tv-serie door de makers van de
Spiderman-films

PROMOTIE › Online aandacht › Leesclub
HoarderHill | mikkilish | Kelly.ngai.921
@LishMikki | @Kelly_Ngai
mysterioushouseonhoarderhill | kellyjngai

€ 17,99 | verschijnt oktober 2020

Het mysterieuze huis op de heuvel | Mikkie Lish & Kelly Ngai | oorspronkelijke titel: The House on Hoarder Hill
vertaling: Esther Ottens | gebonden | 336 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37433 5 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37434 2 | € 11,99
omslagontwerp: Maxine Lee-Mackie & Erwin van Wanrooij |

54

VAN GOOR
FICTIE 10+

55
Nieuw avontuur in geliefde serie
Ministerie van Oplossingen
AL 50.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT VAN
DEZE SERIE!

We helpen iedereen, niet alleen wie je aardig vindt. Dat is
een van de strenge regels van het eeuwenoude Ministerie
van Oplossingen, dat anoniem de problemen van andere
mensen oplost. Maar in de praktijk valt die regel Nina
niet mee. Want het Ministerie wil de problemen van Ralf
oplossen, en Ralf is een agressieve pestkop. Ralf is óók
een jongen die klem zit in de vechtscheiding van zijn ouders.
Het gaat slecht op school, hij slaat kinderen op het
voetbalveld en hij voelt zich nergens thuis.
De leden van het Ministerie, Alfa, Ruben, de oude dames
Vis en Tirza, zien hoe het steeds slechter met Ralf gaat en
besluiten dat ze hem moeten helpen. En Nina? Nina doet
mee. Met tegenzin. Tot ze Ralfs tante ontmoet, de dwarse
Dewi met haar paarse hanenkam. En tot ze erachter komt
wie Ralfs vader is…
Het Ministerie van Oplossingen staat voor misschien
wel het lastigste probleem tot nu toe: hoe help je iemand
die je eigenlijk helemaal niet mag…
•	Het vierde deel in een zeer geliefde serie over
samenwerken, inventieve manieren vinden om elkaar
te helpen en over avontuur!
•	Een spannend en geestig verhaal voor kinderen
vanaf 9 jaar, alle delen ook los te lezen
• Met illustraties van Mark Janssen

PROMOTIE › Auteur beschikbaar voor interviews en
optredens op diverse podia en scholen in overleg › Lesbrief

isbn 978 90 00 35109 1

isbn 978 90 00 35737 6

isbn 978 90 00 36254 7

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

beschikbaar › Online spreekbeurtpakket verkrijgbaar op

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

aanvraag › Veel online aandacht › Campagne in Kidsweek ›
Posters en boekenleggers beschikbaar
www.sannerooseboom.com |

kinderboekenschrijversannerooseboom
@sannerooseboom | www.mark-janssen.nl

Deel 3
in
zie ook de Kidsweek
Tipt-ac
blz. 32
tie,
-33.

OOK LEVERBAAR

© Chris van Houts

‘In dit boek werkt het Ministerie van Oplossingen dicht bij huis.
De kinderen helpen een leeftijdsgenoot, een ontzettend
vervelende. Ik snap Nina goed: er zijn zo veel mensen die hulp
nodig hebben, waarom zou je een pestkop helpen? En toch,
tijdens het schrijven begon ik die jongen steeds meer geluk te
gunnen. Maar of het Ministerie echt iets voor hem kan doen?’
Sanne Rooseboom

€ 14,99 | verschijnt november 2020

Het Ministerie van Oplossingen en de Zilverjongen | Sanne Rooseboom | illustraties: Mark Janssen
gebonden | 240 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37498 4 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37499 1 | € 9,99
omslagontwerp: Mark Janssen en Marieke Oele |
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Twilight is terug!
Het langverwachte nieuwe boek
van Stephenie Meyer
Toen Edward Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in
Twilight werd er een iconisch liefdesverhaal geboren. Maar
tot nu toe hebben fans alleen Bella’s kant van het verhaal
gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook Edwards versie van
het verhaal lezen. Dit onvergetelijke verhaal, verteld vanuit
Edwards perspectief, krijgt een nieuwe en donkere twist.
De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en
intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier heeft
meegemaakt. Hoe meer fascinerende details we leren over
Edwards verleden en de complexiteit van zijn gedachten, hoe
meer we begrijpen waarom dit de meest bepalende strijd van
zijn leven is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat
hij Bella in gevaar kan brengen?
In Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons mee terug naar
een wereld die miljoenen lezers heeft geboeid, en nog altijd
boeit, en brengt ons een nieuwe epische roman over de
verwoestende gevolgen van onsterfelijke liefde.
• Dé YA-serie allertijden is terug!

OOK LEVERBAAR

• Fans moesten meer dan 12 jaar wachten op Midnight Sun
• Ruim 1,1 miljoen exemplaren verkocht
•	Wereldwijde verschijningsdatum 4 augustus 2020
(met embargo)
© Jake Abel

‘Meer dan 13 jaar aan een boek werken is een vreemde ervaring. Ik ben
niet dezelfde persoon als toen. De wereld is een andere plek. Ik kan me
alleen maar voorstellen hoe erg jij bent veranderd. Maar het afmaken
van Midnight Sun bracht me terug naar die vroege dagen van Twilight,
toen ik velen van jullie voor het eerst ontmoette. We hebben veel
plezier gehad, toch? We ontmoetten mensen die vrienden voor het leven
werden. Ik hoop dat teruggaan naar het begin van Bella en Edward je
ook herinnert aan al dat plezier van toen.’ Stephenie Meyer

PROMOTIE › Uitgebreid (online) POS-pakket › Veel aandacht
in pers en (online) media › Grote online campagne met trailer

www.stepheniemeyer.com |
@ficklefishfilms |

Ficklefishfilms
ficklefishfilm

› Fanart wedstrijd › Readathon van de Twilight-serie via
Instagram › Grote zomercampagne #ikleesthuis
isbn 978 90 00 37465 6

isbn 978 90 00 37466 3

isbn 978 90 00 37467 0

isbn 978 90 00 37468 7

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

€ 22,99 | reeds verschenen 2020

Midnight Sun | Stephenie Meyer | oorspronkelijke titel: Midnight Sun | vertaling: Maria Postema & Elise Kuip
gebonden | 672 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37555 4 | nur 285 (Fictie 15+)
isbn 978 90 00 37556 1 | € 12,99
omslagontwerp: Gail Doobinin & Marieke Oele |
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Intrige, bedrog en lang verborgen
familiegeheimen

Over de thrillers van Karen McManus:
‘Onverwachte wendingen, een razend tempo en intrigerende
personages zorgen samen voor een spannende thriller, die je in één
ruk zult uitlezen.’
The Guardian over Een van ons liegt
‘Echt een aanrader, ook wanneer je officieel allang niet meer tot de
doelgroep behoort.’
Vrouwenthrillers.nl over Twee kunnen een geheim bewaren

Jonah, Milly en Aubrey Story zijn neef en nichten, maar
ze kennen elkaar amper en ze hebben zelfs hun oma nog

‘Een intrigerend YA-verhaal in een raadselachtige setting met grondig
uitgewerkte personages.’
Must Magazine over Twee kunnen een geheim bewaren

nooit ontmoet. Deze rijke vrouw leeft een teruggetrokken
bestaan en onterfde hun ouders voordat ze werden
geboren. Dus wanneer ze alle drie een brief ontvangen

‘Ik hou van YA-thrillers en die van Karen McManus zijn zeker zo goed
dat je ze in no time uitleest! Niet alleen de personages zijn spot on,
ook de plot is wederom ijzersterk!’
Kwante in Wonderland over Twee kunnen een geheim bewaren

waarin ze worden uitgenodigd om in de zomer op haar
resort op een klein eiland te komen werken, zijn ze
verrast… en nieuwsgierig.
Hun ouders zijn het over één ding eens: niet gaan is
geen optie. Dit zou de kans kunnen zijn om weer bij hun
grootmoeder in de gunst te komen. Maar wanneer ze op
het eiland aankomen, wordt meteen duidelijk dat zij andere
plannen met hen heeft. En langzaam maar zeker begint
het drietal te beseffen hoe mysterieus – en duister – het
verleden van hun familie is.
De hele Story-familie heeft geheimen. Wat hen jaren
geleden uit elkaar heeft gedreven is nog niet voorbij – en
deze zomer zullen Jonah, Milly en Aubrey de gruwelijke
waarheid ontdekken.
•	Van de auteur van Een van ons liegt en Eerlijk duurt

 L RUIM 12.500 EXEMPLAREN VAN DE
A
THRILLERS VAN KAREN MCMANUS VERKOCHT!

het langst
•	Steengoed geschreven en mede door de
perspectiefwisselingen erg spannend
•	Voor fans van Mirjam Mous, Sarah Pinborough en

‘Ik heb dit boek met zo veel plezier geschreven.
Het is een mix van de tv-series Succession en
Revenge met een beetje Een van ons liegt en
Agatha Christie. Dit boek heeft misschien geen
Nate Macauley, maar ik ben ervan overtuigd dat
jullie het ook zonder hem leuk zullen vinden.’
Karen M. McManus

OOK LEVERBAAR

Mel Wallis de Vries

© Sally Felton
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isbn 978 90 00 36527 2

isbn 978 90 00 36438 1

isbn 978 90 00 37087 0

€ 9,99

€ 19,99

€ 19,99

ook als e-book

ook als e-book

ook als e-book

PROMOTIE › Bloedstollende trailer › Online campagne ›
Mogelijkheid tot (online) interview
www.karenmcmanus.com
@writerkmc |

writerkmc

€ 19,99 | verschijnt december 2020

Familie liegt nooit | Karen M. McManus | oorspronkelijke titel: The Cousins | vertaling: Willeke Lempens
paperback | 288 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37300 0 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 332 (Thriller)
isbn 978 90 00 37301 7 | € 12,99
omslagontwerp: Alison Impey & Saskia Janssen |
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Stoere en hartverwarmende
YA-romance
‘Holland is een onvergetelijke
hoofdpersoon en heel herkenbaar
voor elk meisje dat ooit heeft moeten
vechten om haar waarde te bewijzen.
Op glad ijs zal je hart sneller
doen kloppen!’
Amy Giles, auteur van Alles is nu

Holland Delviss wil niets liever dan bekendstaan om haar
talent als hockeyspeler, niet als een hockeyspeler die
toevallig een meisje is. Om haar plekje in het jongensteam te
behouden, heeft ze twee regels: train harder dan wie dan ook,
zelfs als dat om vijf uur ’s ochtends is, én val niet te veel op,
zelfs als dat betekent dat ze de opmerkingen die ze naar haar
hoofd geslingerd krijgt moet negeren.
Wanneer haar team wordt geselecteerd voor HockeyFest,
een evenement dat op de televisie wordt uitgezonden, komt

‘Dit boek heeft alle juiste ingrediënten
– een pittige en veelzijdige
hoofdpersoon, een love interest
die een fatsoenlijk persoon blijkt
te zijn, en genoeg interne en externe
conflicten… Een romance die
steamy genoeg is om het ijs in
de ijsbaan te doen smelten.’
Kirkus Reviews

Holland toch in de schijnwerpers te staan. (Tot ziens, regel
2!) Niet iedereen is blij met haar nieuwe bekendheid, maar
één persoon steunt haar ondanks alles: haar bazige coteamcaptain, Wes. En Wes blijft haar verrassen. Hij blijkt net
als zij dol op glamrock uit de jaren tachtig en elke keer als
hij haar aanraakt voelt het vreemd elektrisch. Met overal
camera’s op haar gericht, staat Holland gevaarlijk dicht bij het
overtreden van haar derde regel: nooit, maar dan ook echt
nóóit met een teamgenoot daten.
•	Voor de fans van 10 blind dates, Royals en de boeken van
Sophie Kinsella
•	Heerlijke combinatie van romance, sport en muziek mét een
feministisch randje
•	Boek voor de koude wintermaanden – of eigenlijk een
aanrader voor elk seizoen

‘Minnesota staat bekend als de ijshockeystaat en de sport
is altijd een belangrijk deel van mijn leven geweest. Mijn
liefde voor ijshockey, gecombineerd met de wens om te
schrijven over een sterk vrouwelijk personage in een
‘mannenwereld’ inspireerde het verhaal van Holland.’
Sara Biren

www.sarabiren.com |
@sbiren |

sbirenauthor
sarabiren

€ 15,99 | verschijnt november 2020
Op glad ijs | Sara Biren | oorspronkelijke titel: Cold Day in the Sun | vertaling: Marike Groot | paperback
256 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37342 0 | nur 285 (Fictie 15+) | omslagontwerp: Siobhán
isbn 978 90 00 37343 7 | € 9,99
Gallagher & Marieke Oele |
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Juicy YA-roman over de ongekend
populaire 'perfecte' K-popwereld
Wat zou jij opgeven om je dromen waar te maken? Voor de

K-pop voor beginners

zeventienjarige Koreaans-Amerikaanse Rachel Kim is het
antwoord op die vraag: bijna alles. Zes jaar geleden werd

‘Met Shine wilde ik een groot, leuk,
escapistisch verhaal vertellen dat ook de
diepgaande en behind the scenes-aspecten
van de K-popwereld laat zien. Mijn doel is om
transparant en openhartig te zijn – met fictie
lukt dat soms het best.’
Jessica Jung

•	K-pop is Koreaanse popmuziek en is een van de
succesvolste exportproducten van Zuid-Korea.
•	K-pop staat bekend om zijn catchy muziek
(gezongen in het Koreaans en Engels),
superstrakke choreografieën en extravagante
muziekvideo’s. Concerten zijn vaak visuele
spektakels.
•	Lid van een K-pop groep wordt je niet zomaar.
Na een auditie worden jongeren getraind in zang,
dans en presentatie. Er wordt vaak maanden soms zelfs jarenlang gerepeteerd door potentiële
bandleden voordat ze hun debuut maken.
•	Het bekendste K-pop nummer is Gangnam Style –
de video is ruim 3,6 miljard keer bekeken.
•	Het marktaandeel van K-pop ging in Nederland de
laatste jaren van 0% naar 10%.
•	Boyband BTS was de op één na best verkopende
artiest wereldwijd in 2018.
•	BTS houdt samen met The Beatles het record voor
meeste nummer-1-hits in één jaar in de Billboard
Top 200
•	Girls’ Generation verkocht al meer dan 100 miljoen
digitale en fysieke albums – ze zijn de tweede
girlband ter wereld (naast The Supremes) die dit
voor elkaar krijgt!

ze gerekruteerd door een van de grootste K-poplabels van
Seoel, dat een aantal van 's werelds populairste sterren
heeft voortgebracht. De regels zijn simpel: train 24/7.
Wees perfect. Date niet. Makkelijk toch?
Helaas niet. Rachel begint zich af te vragen of ze wel sterk
genoeg is om door te kunnen breken en niet gebroken zal
worden door een industrie die erop gericht is om mooie
meisjes te controleren en te commercialiseren. Vooral
wanneer ze gevoelens krijgt voor K-popster Jason Lee.
Hij is niet alleen charmant, sexy en belachelijk getalenteerd.
Hij is ook de eerste die echt begrijpt hoe graag ze een ster
wil worden.
Jessica Jung neemt je mee in de luxe, hypergekleurde en
bizarre wereld van K-pop, waar de inzet hoog is en voor één
meisje de prijs van succes – en liefde – misschien nog wel
hoger is.
•	K-pop is een fenomeen en ongekend populair in Nederland
- de populaire band BTS verkocht binnen 15 minuten de
Ziggo Dome uit en de meidengroep wist met de duurste
concertkaartjes in Nederland ooit de Afas Live vol te
krijgen!
• Crazy Rich Asians meets Gossip Girl
•	Debuut van K-poplegende en voormalig zangeres van een
van de meest invloedrijke K-popmeidengroepen aller tijden:
Girls Generation
• Eerste boek in duologie
•	Filmrechten verkocht aan de makers van To All the Boys I’ve
Loved Before
•	Jessica heeft meet dan 9,2 miljoen volgers op Instagram

jessica.syj

PROMOTIE › Online campagne (onder andere gericht op K-pop
liefhebbers) › Samenwerking met bloggers

€ 17,50 | verschijnt oktober 2020

Shine | Alles mag in liefde en K-pop | Jessica Jung | oorspronkelijke titel: Shine | vertaling: Claudia Witteveen
paperback | 336 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37472 4 | nur 285 (Fictie 15+) | omslagontwerp: Marieke Oele
isbn 978 90 00 37473 1 | € 12,99
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Tweede deel van succesvolle
Summoner-serie nu als voordelige
midprice

‘Met De edele weet Taran Matharu zijn succes van
De nieuweling, deel 1 in de Summoner-serie, verder te
zetten. De spanning sleurt je mee en laat je niet meer
los. Een echte pageturner en een absolute aanrader voor
iedereen, en zeker voor fans van epische fantasy!’
Fantasywereld.nl
‘De geweldige schrijfstijl van Taran Matharu trekt je ook dit
keer weer mee de wereld van Fletcher in. De Summoner is
een geweldige fantasy-serie die over magische wezens en
legendarische helden gaat, met veel actie, magie, avontuur
en bijzondere vriendschappen.’
Bangersisters.nl

Een jaar na het toernooi zitten Fletcher en Ignatius nog steeds
opgesloten in de kerkers van Pelt. Nu zullen ze worden
berecht door de Onderzoeksraad, een machtig instituut
waarvan het bestuur niet het beste met Fletcher voorheeft.

‘De actie zit er meteen vanaf de eerste pagina in en het pakt
de aandacht van de lezer direct vast. Net als De nieuweling
eindigt ook De edele met een megagrote cliffhanger. Het
doet verlangen naar meer, het doet verlangen naar het
derde deel, De Strijdmagiër!’
Chicklit.nl ♥♥♥♥♥

Tijdens het proces worden er schokkende onthullingen
gedaan over Fletchers afkomst, maar hij heeft weinig tijd
om erbij stil te staan. De afgestudeerden van de Vocans
Academie worden diep de jungle van de orks in gestuurd om
een gevaarlijke missie te voltooien voor de koning en zijn
raad. Als ze falen, zullen de legers van de orks machtiger

‘Man, o man, ik kan niet wachten tot het derde deel in deze
serie. De Summoner is een geweldige serie vol magie, actie
en legendarische helden. Alle lof voor Taran Matharu!’
Nerdygeekyfanboy

worden dan ooit.
Met zijn vrienden Othello en Sylva aan zijn zijde, vecht
Fletcher zich een weg naar het hart van het orkenrijk om
Hominum van de ondergang te redden. Al wordt het zijn dood.
• Nu uitgegeven als voordelige paperback
• Voor fans van Harry Potter, Percy Jackson en Pokémon

OOK LEVERBAAR

•	Meer dan 35.000 exemplaren van de Summoner-serie
verkocht!
© Sally Felton

‘Ik vind het zo jammer dat veel kinderen niet meer lezen als ze
ouder worden. Ze haken dan af en gaan andere dingen doen.
Daarom is Young Adult zo'n belangrijk genre, je moet die lezers
aan je binden die kinderboeken lazen en nu hun tienerjaren in
gaan. Dat is wat ik hoop te bereiken met mijn boeken.’
Taran Matharu

www.authortaranmatharu.com |

authortaranmatharu

@TaranMatharu1 |

taranmatharuauthor

€ 12,50 | verschijnt oktober 2020
isbn 978 90 00 37323 9

isbn 978 90 00 35971 4
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De edele | Summoner 2 | Taran Matharu | oorspronkelijke titel: Summoner #2: The Inquisition | vertaling: Henny van Gulik
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Een betoverende fantasy om jezelf keer
op keer opnieuw in te verliezen
Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte
of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de
eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos
dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya
opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys
weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen
toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu
draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed,
een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste
gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter
van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met
rust laat.
Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die
lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys
wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de

‘Ik had nooit gedacht dit manuscript – dit
vreemde en wilde verhaal – in boekvorm te zien.
Ik heb veel vreemde dingen geschreven, maar dit
is verreweg het vreemdste en mijn favoriet.’
Ashley Poston

kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in
haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van
het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is
gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit
het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te
overleven.
• Meeslepende fantasy van internationale bestsellerauteur
• Een magisch verhaal dat leest als een sprookje
•	Voor de fans van Sarah J. Maas, Laini Taylor, Marissa Meyer
en Taran Matharu
•	Van de auteur van Geekerella en The Princess and the Fangirl

PROMOTIE › Filmpje van de redacteur: waarom dit boek? ›
Ansichtkaart › Online aandacht gericht op fantasy-lezers en
bloggers
authorashleyposton
@ashposton |

@_ashposton
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Over Clownsnacht:
‘Zoals we van haar gewend zijn levert
Daniëlle Bakhuis weer een goed geschreven
verhaal af, maar met Clownsnacht bewandelt
ze een ander pad en daarmee laat ze
tegelijkertijd haar veelzijdigheid zien.’
Vrouwenthrillers.nl
‘Het einde is fenomenaal. Ik had nog goede
hoop dat het op een bepaalde manier ging
aflopen, maar niets blijkt minder waar. Dit is
echt een horrorverhaal waardoor zelfs nietjongvolwassenen bang worden.’
Bookbreak.nl
‘De spanning sijpelt van de bladzijdes af
en het verhaal is zowel eng als intrigerend.
Je kan niet anders dan verder lezen,
verder lezen en verder lezen.’
Geekish.nl

Een nieuw bloedstollend horrorverhaal
van Daniëlle Bakhuis
‘Wat kijk je bang,’ zegt het meisje. ‘Je ziet eruit alsof je een
geest ziet.’
Voor de derde keer vraag ik het en nu zonder te stotteren.
‘Wie ben jij?’
Ik kijk in haar donkere, lege oogkassen. Ze houdt haar hoofd
schuin en schenkt me een lieve glimlach.
‘Je weet wie ik ben,’ zegt het meisje. Haar stem is slepend,
alsof de woorden aan elkaar plakken.
‘Je hebt me drie keer opgeroepen.’
Iedereen in Westerdam weet het: het Woud van Westerdam
moet je mijden zodra het donker is. ’s Nachts schijnen
er vreemde, onverklaarbare dingen te gebeuren. Maar
wanneer Samira en haar vrienden met Halloween de unieke
kans krijgen om in het verlaten landhuis te kijken, wint de
nieuwsgierigheid het van de angst. Ze zijn gewaarschuwd: wie
te lang in het huis blijft, begint dingen te zien die er niet zijn…
• Bevat zeven klassieke urban legends
• Ideale Halloween-titel voor een meeneemprijs!
•	Vanaf nu zul je nooit meer normaal in een spiegel
kunnen kijken…
• Unieke jeugdhorror!
•	Daniëlle Bakhuis is dit jaar één van de vier schrijvers van
het 3PAK, het Boekenweekgeschenk voor Jongeren!

OOK LEVERBAAR

‘Bloody Mary is dé klassieke urban legend. Als tiener
was ik er doodsbang voor. Toen ik aan dit horrorverhaal
begon, moest ik mezelf ook wel even een duwtje
geven. Durfde ik dit wel? Ik bedoel: ik weet dat het een
verzinsel is, maar dat betekent niet dat mijn angst niet
echt is. Ook voor verzinsels kun je bang zijn.’
Daniëlle Bakhuis

PROMOTIE › Auteur is beschikbaar voor interviews en
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