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Beste boekverkoper,
Dit najaar wordt met Lemniscaat één groot feest.
Natuurlijk is het eerst Kinderboekenweek – we zijn bekroond met een Vlag en
Wimpel voor Marloes Morshuis, een Zilveren Penseel voor Jeffrey Alan Love en twee
Zilveren Griffels: voor Tjibbe Veldkamp en Pieter Koolwijk, kijk maar snel op pagina
44. Vervolgens wordt in november Jan Terlouw 90 jaar én viert zijn beroemdste boek

Koning van Katoren zijn gouden jubileum. Speciaal voor die gelegenheden verschijnt
er een eenmalige bijzondere jubileumeditie met halflinnen band en gouden jubileum
opdruk voor de onweerstaanbare prijs van € 9,99. In november staat ook Tjibbe Veld
kamp centraal. Zijn Katvis is het geschenk voor Nederland Leest Junior en om dat te
vieren heeft hij zijn persoonlijke favoriete jeugdroman, Tiffany Dop, herzien. Boven
dien heeft Maar eerst ving ik een monster niet alleen een Zilveren Griffel gewonnen,
maar is het ook verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022: daarom verschijnt dit boek
in oktober met een fantastisch vingerpopmonstertje om te vangen tijdens het voorlezen.
En alsof dat nog niet genoeg is, komt er ook een nieuw prentenboek van Tjibbe uit: De

bijzondere beer, met Marijke ten Cate.
Vanaf 1 december begint het aftellen naar Kerstmis met de allermooiste adventskalen
der ooit: die van De Gruffalo en zijn vrienden, met 24 mini-boekjes. Onder iedere kerst
boom moet natuurlijk ook Een wereld vol lekkers komen te liggen – het boek voor alle
foodies, en het boek dat iedereen in een foodie verandert. En dan verschijnt met Kerst op
Netflix de gegarandeerde blockbuster Robin Robin, waarvan wij het prentenboek al in
oktober laten verschijnen.
Deze maanden larderen we nog met de langverwachte, kakelverse Susin Nielsen,
nieuwe kartonboekjes met flappen uit het Eikenbos, schitterende natuurboeken over
zich vermommende dieren en onderwaterwerelden, een fonkelnieuwe Yuval Zommer
over de wereld van ons allemaal, een dubbeldikke Simone van der Vlugt-omnibus
met haar spannende jeugdromans Schuld & Vlinders, het grappige en ontroerende

Ziekenhuishond van Julia Donaldson en Sara Ogilvie, enzovoort…
Feest, dus! En om af te trappen verlagen wij per 1 oktober alle schitterende, groot for
maat non-fictieboeken met kunstzinnige prenten van James Brown in prijs – van € 19,99
voor € 12,50, zolang de voorraad strekt.
Wij wensen je fijne feestdagen, maandenlang!
Jesse Goossens
Uitgever kinder- en jeugdboeken
Lemniscaat bv

illustraties: Sarah Ogilvie, uit: Ziekenhuishond

Julia Donaldson & Axel Scheffler

De Gruffalo en zijn vrienden
Boekenadventskalender

julia donaldson maakte al talloze
prentenboeken, met onder anderen
Axel Scheffler, die de wereld verover-

Tel af tot Kerstmis met al je
favorie te prente nboekfiguren van
Julia Donald son en Axel Scheffler.

en zijn

De Gruffal o en zijn vrienden Boekenadventsk
alender

Deze feestelijke advent skalen der
bevat 24 minibo ekjes, gebase erd
op de popula ire prente nboeke n De Gruffa
lo,
Stap maar op mijn bezem steel,
De slak en de walvis en nog veel meer...
Iedere dag van advent wordt een feestje met
deze kleurkleur-, tekenteken-, puzzelpuzzel- en spelletjesboeken en
de liedjes en versjes om samen van te geniete
n!
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B OE K E N A DV E N T S K A LE N DE R

kenmerkt al haar teksten, maar haar
grootste creatie blijft De Gruffalo.
JULIADONALDSON.CO.UK
axel scheffler studeerde kunstgeschiedenis en visuele communicatie.
Zijn illustraties zijn internationaal
een groot succes en Schefflers prentenboeken verschijnen over de hele
wereld. Zijn werk werd diverse malen
bekroond.

Pak je potloden en stiften en kleur al
je vrienden uit het donkere bos in dit
vrolijke kleurboek, gebaseerd op het
beroemde prentenboek De Gruffalo van
Julia Donaldson en Axel Scheffler.

Pak je potloden en stiften en ga met het
kind van de Gruffalo op een nachtelijk
avontuur in dit vrolijke kleurboek,
gebaseerd op het beroemde prentenboek
Het kind van de Gruffalo van
Julia Donaldson en Axel Scheffler.

Kleurboek

Ken je het al?

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Gruffalo Colouring Book
2008 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: The Gruffalo Colouring Book
Tekst: © Julia Donaldson 1999, 2008, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 1999, 2008, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

de heks en haar dierenvrienden in dit

beroemde prentenboek Stap maar op
mijn bezemsteel van Julia Donaldson en
Axel Scheffler.

Kleurboek

Ken je het al?

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Gruffalo’s Child Colouring Book
2012 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: The Gruffalo’s Child Colouring Book
Tekst: © Julia Donaldson 2004, 2012, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2004, 2012, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

HPakETje potloden
KI NDen stiften
VA Nen kleur
DEvrolijke kleurboek, gebaseerd op het

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

De slak en de walvis van Julia
Kleurboek
Donaldson en Axel Scheffler.

Ken je het al?

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Room on the Broom Colouring Book
2010 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: Room on the Broom Colouring Book
Tekst: © Julia Donaldson 2001, 2010, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2001, 2010, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

Pak jeMAAR
potloden en stiften
STAP
OPen ga met
de slak en de walvis op avontuur rond
de BEZEMSTEEL
wereld in dit vrolijke kleurboek,
MIJNgebaseerd
op het beroemde prentenboek

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

walvis

Pak je potloden en leef je uit met de
Gruffaloenindedit vrolijke tekenboek,
gebaseerd op het beroemde prentenboek
De Gruffalo van Julia Donaldson en
Axel Scheffler.

Kleurboek

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Gruffalo Colouring Book
2008 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: The Gruffalo Colouring Book
Tekst: © Julia Donaldson 1999, 2008, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 1999, 2008, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Snail and the Whale Colouring Book
2010 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: The Snail and the Whale Colouring Book
Tekst: © Julia Donaldson 2003, 2010, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2003, 2010, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

ROT TERDAM

L E M N I S C A AT

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

Pak je potloden en leef je uit met het
kind van de Gruffalo in dit vrolijke
tekenboek, gebaseerd op het beroemde
prentenboek Het kind van de Gruffalo
van Julia Donaldson en Axel Scheffler.

Tekenboek

Ken je het al?

Ken je het al?
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WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

slak

De

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

Tekenboek

Ken je het al?

Oorspronkelijke titel: The Gruffalo’s Child Activity Book
Tekst: © Julia Donaldson 2004, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2004, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

Pak
je potloden
en leefVA
je uitN
met de heks
H ET
KI ND
en haar dierenvrienden in dit vrolijke
tekenboek, gebaseerd op het beroemde
DE
prentenboek Stap maar op mijn bezemsteel
van Julia Donaldson en Axel Scheffler.

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

De slak en de walvis van Julia
Tekenboek
Donaldson en Axel Scheffler.

Ken je het al?

Een deel van de inhoud verscheen eerder in The Room on the Broom Activity Book
2008 bij Macmillan Children’s Books
Oorspronkelijke titel: Room on the Broom Activity Book
Tekst: © Julia Donaldson 2001, 2008, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2001, 2008, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

STAP
MAAR OP
Pak je potloden en leef je uit met de slak
en de walvis
in dit vrolijke tekenboek,
MIJN
BEZEMSTEEL
gebaseerd op het beroemde prentenboek

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

en
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walvis

AXELSCHEFFLER.COM

Tekenboek

Ken je het al?

Oorspronkelijke titel: The Snail and the Whale Activity Book
Tekst: © Julia Donaldson 2003, 2021
Illustraties: © Axel Scheffler 2003, 2021
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books, The Smithson,
6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.

slak

De

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.

Eerste druk, 2021
Vertaling en bewerking tenzij anders
vermeld: Johanna Rijnbergen
Nederlandse rechten Lemniscaat b.v.,
Vijverlaan 48, 3062 HL Rotterdam, 2021
Gebaseerd op de beroemde prentenboeken
van Julia Donaldson en Axel Scheffler
ISBN 978 90 477 1371 5
Tekst © 1974-2021 Julia Donaldson
Illustraties © 1999-2021 Axel Scheffler
Oorspronkelijke titel: The Gruffalo and
Friends Advent Calender Book Collection
Oorspronkelijke uitgever: © 2021 Macmillan
Children’s Books, an imprint of Pan
Macmillan, The Smithson, 6 Briset Street,
London EC1M 5NR
Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in China

WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.
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WAARSCHUWING: Niet geschikt
voor kinderen jonger dan 36 maanden
in
verband met kleine onderdelen. Risico
op verslikken.

Tel af tot Kerstmis met 24 miniboekjes

!

Tel af tot Kerstmis met 24 miniboekjes
van de Gruffalo en zijn vrienden
H ET KI ND VA N
Ga met het kind van de Gruffalo
mee op pad in het donkere bos in dit
vrolijke lied, gebaseerd op het beroemde
prentenboek Het kind van de Gruffalo
van Julia Donaldson en Axel Scheffler.

Help het aapje zijn moeder vinden
DE

in dit vrolijke lied, gebaseerd op het
beroemde prentenboek Mijn mama
heeft geen slurf van Julia Donaldson
en Axel Scheffler.

Lied

Ken je het al?

Ken je het al?

Mijn mama
Ontmoet
de reus Rinus
en zijn
heeft
geen
slurf
dierenvrienden in dit vrolijke
lied, gebaseerd
Liedop het beroemde
prentenboek De rommelige reus van
Julia Donaldson en Axel Scheffler.
.
Ken je het al?

De rommelige

REUS

Reis de wereld rond met de slak en de
walvis in dit vrolijke lied, gebaseerd
op het beroemde prentenboek De slak
en de walvis van Julia Donaldson en
Axel Scheffler.

Lied

slak

De

en
de

walvis

Ga mee op pad in het donkere bos en
ontmoet de Gruffalo in dit vrolijke
lied, gebaseerd op het beroemde
prentenboek De Gruffalo van Julia
Donaldson en Axel Scheffler.

Lied

Ken je het al?
Ken je het al?

Het
Lied

Ga lekker bij elkaar zitten en geniet
van de verhaaltjes op rijm, gebaseerd op
beroemde fabels van Aesopus. Deze twee
vrolijke verzen van Julia Donaldson,
met tekeningen van Axel Scheffler, zijn
ook erg leuk om voor te lezen.

De haas en de schildpad
en
lekker bij
en geniet
DevanGamuis
enelkaardezitten
leeuw
de verhaaltjes op rijm, gebaseerd op

De raaf en de vos
en
dans, stamp
op deze
DeSpring,
wind
en endebeweeg
zon
vrolijke versjes van Julia Donaldson

beroemde fabels van Aesopus. Deze twee
vrolijke verzen van Julia Donaldson,
met tekeningen van Axel Scheffler, zijn
ook erg leuk om voor te lezen.

en de tekeningen van Axel Scheffler.
Deze rijmpjes zijn ook erg leuk om
voor te lezen.

Eerder verschenen in A Treasury of Songs 2017
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books,
The Smithson, 6 Briset Street, London EC1M 5NR

L E M N I S C A AT

ROT TERDAM

Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.
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WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.
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Niet bestemd voor afzonderlijke verkoop.
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Eerder verschenen in A Treasury of Songs 2017
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books,
The Smithson, 6 Briset Street, London EC1M 5NR

Eerder verschenen in A Treasury of Songs 2017
Oorspronkelijke uitgever: Macmillan Children’s Books,
The Smithson, 6 Briset Street, London EC1M 5NR
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WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
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met kleine onderdelen. Risico op verslikken.
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WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.
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WAARSCHUWING: Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband
met kleine onderdelen. Risico op verslikken.
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Schop en schaats
en andere versjes

Stel je voor: 24 dagen lang elke dag een boekje mogen uitpakken: een kleur
boek, een doeboek, een liedjes- of versjesboek – en dan ook nog van je favoriete
personages, zoals de Gruffalo of zijn kind, de Slak en de Walvis, de heks uit

Stap maar op mijn bezemsteel of Simon Snoek (die van zijn lievelingsboek, kijk
maar op bladzijde 22 van deze aanbieding ).
Wat een feest! Dat kan nu met de supergrote, verleidelijke Gruffalo en zijn
vrienden Boekenadventskalender. De grote kalender verdient vanaf 1 december
een ereplekje in huis en iedere ochtend mag er weer een boekje onthuld wor
den. En dan is het lezen, kleuren of puzzelen geblazen.
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Het is bijna jammer als het Kerstmis is…

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: The Gruffalo and Friends Advent Calendar Book Collection | vertaler: Johanna Rijnbergen e.a. | formaat:
35,6 x 54 cm | [kalender], 384 pag. | prijs: € 24,99 | ISBN: 978 90 477 1371 5 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: oktober 2021
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L E M N IS C A AT M O ET J E W ET E N

Laura Gladwin & Zoë Barker

O n d er g roenten verst aan we de e e tbare de le n van e e n plant,
vaak d e wortel,
het blad of de ste nge l. De v le zige omh u lse ls
Rijk
geïllustreerd
met zaadjes
die bedoeld zi jn voor de voortplanting valle n

Een wereld vol lekkers
Een encyclopedie met meer dan 1000 lekkernijen
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f ruit eten zijn in feite groente n, zoals rabarbe r. Bove ndie n
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1 . Paranoten

2 . amandeLen

Al in de Bijbel worden
deze noten genoemd.
Hun zoete smaak
maakt ze geschikt
voor gebak
en snoep; ze zijn
bijvoorbeeld een
belangrijk
bestanddeel van
marsepein, macarons
en noga.
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smaak. De zachte
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eetbaar.

4 . kastanJes

Deze vruchten van
de tamme kastanje
zijn
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9 . Pecannote
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Deze noten komen
van oorsprong uit
het zuiden
van de Verenigde
Staten en zijn de
naamgever van
de beroemde pecan
pie. Ze lijken uiterlijk
noten maar hebben
op waleen zoetere, romigere
smaak.

De verschillende
dennenbomen die
deze zaden
produceren komen
op minstens drie
continenten
voor. Om de zoete,
delicate smaak
naar boven te
halen, moeten ze
eerst geroosterd
worden. Ze zijn
onmisbaar in pesto
en worden vaak
verwerkt in
vullingen, salades
en gebak.
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De boom waaraan
deze noten groeien,
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al 270 miljoen jaar.
Zijn zaden
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Japanse keuken.
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N • ZOË BARKE
L AU R A G L A DW I

1.

voor ze als chef-kok ging werken. Ze
ontwierp jarenlang de meest bijzondere cocktails en werkt inmiddels
als voedseljournalist voor The Good
Food Guide en helpt topkoks bij
het maken van hun kookboeken. Ze
woont in Londen.
zoë barker illustreert met aquarel
en grafiet en weet ongekende diepte
te geven aan portretten en stillevens.
Ze woont in Norwich en werkt onder
meer voor Soho House, Liberty of
London en Ralph Lauren.
ZOEBARKERDRAWS.COM

L E M N I S C A AT

Het boek voor alle foodies, en dat
iedereen in een foodie verandert

P R O M O TI E
onl
- Trailer en lessuggesties

ine

H
- Voorp ublicat ie in STAC

Geef je ogen de kost in dit verrukkelijke boek over etenswaren, gerechten en in
grediënten van over de hele wereld. Iedere pagina zal het water in je mond laten
lopen, of je nu fruitsoorten bestudeert, taartjes bewondert of kijkt hoeveel soor
ten pasta en noedels van meel, ei en water kunnen worden bereid.
50 spreads, elk met een ander thema, stillen je honger naar kennis van de
wereldkeuken. In hapklare brokjes worden de meest uiteenlopende voedselfeit

Social media:
ers
- Getipt doo r foodblogg
, lekkerste kerstrecept

lste
- Re ceptenchallenge: sne

jes gepresenteerd. Zo ontdek je hoe kaas wordt gemaakt, waarom je gaat huilen

okclub
- Video’s van Kitty’s Ko

van uien en maak je een reis van boerderij naar bord.

Bestel gratis via www.p

De vertaalster van dit boek, Lydia Meeder, is gediplomeerd restaurantkok.
• 18 •

inaire branche
- Extra persbenadering cul

Dat proef je aan haar vertaling. Een wereld vol lekkers is een overheerlijk ge
schenk voor alle feestdagen, voor kinderen, volwassenen en jezelf.

romo-lemniscaat.n l:

- Ansichtkaart
lemniscaat.nl:

Op aanvraag via promotie@

enst formaat
- Om slagposters in elk gew

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Feast Your Eyes on Food | vertaler: Lydia Meeder & Barbara Zuurbier | formaat: 25 x 30 cm
[gebonden], 96 pag. | prijs: € 19,99 | ISBN: 978 90 477 1324 1 | leeftijd: 9+ | NUR: 440 | verschijnt: november 2021
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€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1147 6

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1227 5

Dan Ojari, Mikey Please & Briony May Smith

Robin Robin

dan ojari is schrijver, animator en
regisseur, onder meer bekend van

Slow Derek en Alan, the Infinite.
michael ‘mikey’ please is schrijver,
illustrator, regisseur en een BAFTA-
winnende animator, die ook reclames maakt voor bijvoorbeeld John
Lewis en Twinings.
MIKEYPLEASE.CO.UK
briony may smith studeerde illustratie aan de universiteit van Falmouth
en werd genomineerd voor de Macmillan Prize for Illustration in 2013
en 2014. Bij Lemniscaat verschenen
eerder haar prentenboeken met Elli
Woollard De lente van Kleine Beer en

De herfst van Kleine Gans.
BRIONYMAYSMITH.COM

Het prentenboek bij de
Netflix-kerstfilm van het jaar!
P R O M O TI E

Dit najaar maakt Aardman’s (Wallace & Gromit) in samenwerking met Netflix

- Trailer en lessugges
ties on

een bijzondere kerstfilm: Robin Robin.

Social media:

Robin Roodborst wordt als ze uit haar ei komt geadopteerd door een muizenfa

- Aandacht rondom
Netflix-p

milie. Met hen gaat ze op jacht naar kruimels in het Mensenhuis. Maar met haar

- Vogeltaart-tutorial
do

vrolijkheid en gefladder trekt ze keer op keer de aandacht van de Kat.
Robin is ongelukkig: hoe ze ook haar best doet, het lukt haar niet zo stilletjes
te zijn als een muis… tot ze ontdekt dat haar kracht juist ligt in het anders-zijn.
Een heerlijk feelgood-verhaal over inclusiviteit en jezelf mogen zijn.

rem ière

or Lisa Wade

Bestel gratis via ww

w.promo-lemniscaat.n

- A1-binnenwerkposte
r
Op aanvraag via promo

Smith een prentenboek bij maakte dat nu al een klassieke uitstraling heeft.

- Om slagp osters in
elk

tie@lemniscaat.n l:

Lees een stukje

prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1400 2 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: oktober 2021

l:

- Ansichtkaart feestd
agen

Dan Ojari en Mikey Please schreven het verhaal voor de film, waar Briony May

Oorspronkelijke titel: Robin Robin | vertaler: Johanna Rijnbergen | formaat: 28 x 22,5 cm | [gebonden], 32 pag.
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Jan Terlouw

Koning van Katoren
Jubileumeditie
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jan terlouw is kernfysicus, politicus

€ 9,

en schrijver. Hij maakte carrière als

99

fractievoorzitter van D66, Minister
van Economische Zaken, Commissaris van de Koningin in Gelderland en
Senator, maar is bij jongeren vooral
bekend als schrijver van klassiekers
als Koning van Katoren en Oorlogs-

winter.

PROMOT

Lemniscaat feliciteert
Jan Terlouw
Jan Terlouw wordt 90 jaar en Koning van Katoren bestaat 50 jaar.
jaar
Tijd voor een feestje!
Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt de beroemdste titel
uit de Nederlandse kinderboekengeschiedenis in een eenmalige
jubileumeditie.
Gebonden, met een linnen ruggetje en een gouden jubileum
opdruk voor maar € 9,99.
Wees er snel bij, want op = op!

IE

line
ssuggest ies on
- Trailer en le
orpublicat ie
Terlouw en vo
an
J
et
m
w
- Intervie
in STACH
Social media:
or
- Aandacht vo
or
- Aandacht vo

verjaardag Jan

Terlouw

g
jubileum Konin

van Katoren

Terlouw
rview met Jan
- Podcast-inte
mniscaat.n l:
www.promo-le
a
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is
at
gr
l
Beste
uw 90 /
ster Jan Terlo
- Spe ciale po
atoren 50
Koning van K
rs
- Boekenlegge
Op aanvraag

lemniscaat.n l:

via promot ie@

st fo rm aat

s in elk gewen

er
- Om slag post

Lees een stukje
Formaat: 14,3 x 20,5 cm | [gebonden met halflinnen band], 168 pag. | prijs: € 9,99 | ISBN: 978 90 477 1391 3
leeftijd: 10+ | NUR: 283 | verschijnt: november 2021
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Julia Donaldson & Sara Ogilvie

over detectivehond:
‘Detectivehond is een heerlijk vrolijk boek
over liefde voor (voor)lezen, voor boeken
en de bibliotheek én natuurlijk over knappe
Detectivehond! Heel leuk om voor te lezen en leuk
om voorgelezen te krijgen (vraag maar aan mijn
kleuter!).’

‘De combinatie van deze twee prominente
dames uit kinderboekenland levert een

ZIEKENHUISHOND

superleuk verhaal op met net zulke
superleuke afbeeldingen. Het is puur
genieten!’
- Leestafel.info
julia donaldson maakte al talloze

- Biebmiepje.nl

prentenboeken, met onder anderen
Axel Scheffler, die de wereld veroverden. Zangerig, ritmisch taalgebruik
kenmerkt al haar teksten, maar haar
grootste creatie blijft De Gruffalo.
JULIADONALDSON.CO.UK
sara ogilvie studeerde in Schotland
af aan de kunstacademie. Vanaf het
begin van haar carrière ontving ze
belangrijke prijzen en zelfs de opdracht om een kunstwerk te maken
voor Nelson Mandela en de Engelse
koningin. Bij Lemniscaat verschenen

Een verhaal over vriendschap, moed
en een dappere hond
Fiet is de ziekenhuishond. Iedere dag gaat ze met haar baasje naar de kinderzaal van

van haar tekenpen onder meer Neus-

hoorns eten geen pannenkoeken,
Verboden toegang: Monstertuin! en
de boeken over Sara Snufje.
SARAOGILVIE.COM

het ziekenhuis om alle patiëntjes op te vrolijken.

Dit is baby Kate, ze voelt zich niet fijn.
Ze heeft koorts en vlekjes en haar buikje doet pijn.
Ze kan alleen nog maar huilen: boe-hoe!
Maar wie komt daar nu snel naar haar toe?

P R O M O TI E

Een klopje, een aai en een knuffel met Fiet.

- Trailer en lessuggesties online

Is Kate nog aan het huilen? NEE, DAT IS ZE NIET!
Maar op een dag gebeurt er iets waardoor zij zelf opgevrolijkt moet worden.

e
- Extra persbenadering medisch

branche

Social media:
ter

Fiet rent en duwt Beau voor de auto vandaan.

Getipt door
Mr. Lester t
e
en Margre
n
a
v
de Haan
l 't
e
Boekhand en
g
Spui, Vlissin

- Get ipt doo r dalm atiër Mr. Les

niscaat.nl:

Maar die botst met een harde klap tegen haar aan.

Bestel grat is via www.promo-lem

Snel naar de dierenarts, die onderzoekt Fiet.

- Wo rd snel beter-ansichtkaart

Is Fiet nu nog vrolijk? NEE, DAT IS ZE NIET!
Gelukkig zijn daar de kinderen van de kinderzaal!

caat.nl:

Op aanvraag via promotie@lemnis

form
- Om slag posters in elk gewenst

Een vrolijk en ontroerend prentenboek van het duo dat Detectivehond maakte.
Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: The Hospital Dog | vertaler: Johanna Rijnbergen | formaat: 29,1 x 26,1 cm | [gebonden], 32 pag.

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 0871 1

aat

prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1281 7 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: 4 oktober 2021 (Dierendag)
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Yuval Zommer

Het Schitterende Samen Boek

‘Het wemelt van het leven op de kunstige, vrolijke,
kleurrijke, gedetailleerde tekeningen van de Engelse
creative director.’
-Fabulous Mama

Y UV A L Z O M M E R

‘De boeken van Yuval Zommer zijn altijd een feest
van herkenning en ondertussen kijken enorm veel

Wist je dat zeeotters
en,
elkaars hand vasthoud
n?
nse
me
net als
Dat heremietkreeften
een huis hebben?
En dat vlinders op tijd
naar bed moeten?

lezers uit naar de kleurrijke pracht en praal van zijn
kunstwerken.’
- Mariska Zonneveld in Lees Magazine

yuval zommer studeerde aan het
Royal College of Art in Londen. Hij
werkte als creative director bij allerlei grote reclamebureaus. Bij Lem-

al?

niscaat verschenen eerder onder

AMEN BOEK
H ET S C H I TT E R E N D E S

Zommer hoe de mens
Samen Boek viert Yuval
In Het Schitterende
nden zijn.
bijzondere wijze verbo
en de natuur op de meest
en, op
graag in bomen klimm
die
ren
kinde
alle
n,
Dit boek is voor
en, naar beestjes zoeke
rennen, in plassen spring
blote voeten buiten
en en sterren tellen.
, sneeuwvlokken proev
met de vogels meezingen
hoort bij ons allemaal…
r
natuu
de
en
r
aal bij de natuu
Want we horen allem
Heb je deze boeken ook

Y UV A L Z O M M E R

meer Het Bijzondere Beestjes Boek,

Het Buitengewone Beesten Boek en
het vrolijke prentenboek De grot van

Bruine Beer.

P R O M O TI E
www.lemniscaat.nl

onl
- Trailer en lessuggesties
LEMN ISCA AT

LEMN ISCA AT

We horen allemaal bij de natuur
en de natuur hoort bij ons allemaal
Wist je dat zeeotters elkaars hand vasthouden,

Social media:
t Yuval Zommer

me
- Live Q&A op Instagram

en bloggers

s
- Getipt doo r influencer

ter Bert

- Video’s doo r Boswach

tuur op de meest bijzondere wijze verbonden zijn.

Bestel gratis via www.p

Van de lucht die we inademen tot het eten dat we krijgen, van de avonturen die

En dat vlinders op tijd naar bed moeten?

ene organisat ies

‘In Het Schitterende Samen Boek vier ik op mijn manier hoe de mens en de na

net als mensen?
Dat heremietkreeften een huis hebben?

gro
- Extra persbenadering

ine

romo-lemniscaat.nl:

- Ansichtkaar t
lemniscaat.nl:

we beleven tot het plezier dat we ervaren, alles heeft tot in het diepst van ons

Op aanvraag via promotie@

wezen te maken met onze band met de natuur. En hoe meer we die band weer

gewenst formaat
- Om slagposters in elk

versterken, hoe beter we onszelf leren kennen.
Ik draag dit boek op aan alle kinderen die graag in bomen klimmen, op blote
voeten buiten rennen, in plassen springen, naar beestjes zoeken, met de vogels
mee zingen, sneeuwvlokken proeven en sterren tellen.
Want we horen allemaal bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal…’
- Yuval Zommer

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: The Big Book of Belonging | vertaler: Johanna Rijnbergen | formaat: 23,4 x 31,8 cm | [gebonden], 64

prijs: € 16,99
ISBN: 978 90 477 0786 8

prijs: € 16,99
ISBN: 978 90 477 0878 0

prijs: € 16,99
ISBN: 978 90 477 1014 1

prijs: € 16,99
ISBN: 978 90 477 1092 9

prijs: € 16,99
ISBN: 978 90 477 1205 3

pag. prijs: € 16,99 | ISBN: 978 90 477 1345 6 | leeftijd: 6+ | NUR: 223 | verschijnt: oktober 2021
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Susin Nielsen

over woordnerd:
‘Wie weleens naar De Grote Vriendelijke Podcast

‘Eindelijk! Eindelijk heb ik mijn eerste Susin

luistert, weet het: de presentatoren zijn fan van

Nielsen-boek gelezen. Ik had allang begrepen dat

Susin Nielsen. In de laatste aflevering beleden

haar boeken geweldig zijn en daarom keek ik er al

ze hun liefde zo hartstochtelijk dat ik mijn eerste

enorm naar uit. Ik ben begonnen met Woordnerd.

Nielsen ben gaan lezen. Dat werd Woordnerd, en my,

En wat een heerlijke leeservaring was het. Zo

o, my, Bas en Jaap hebben gelijk.’

pakkend dat ik het in een dag uit had. […] Ik kijk uit

- Edward van de Vendel

naar m’n volgende titel van haar.’

IETS HEEL BIJZONDERS
susin nielsen wilde altijd schrijfster
worden. Nou ja, eigenlijk musicalster,

- Rubén Rodriguez da Silva

maar ze kon niet zingen, niet dansen
en nauwelijks acteren. Dus ze ging
schrijven voor de Canadese televisie.
Na aan veel series te hebben meegewerkt trok ze de stoute schoenen
aan en schreef haar eerste YA-roman, die meteen een succes werd
– en daarna hield ze niet meer op. Bij
Lemniscaat verschenen haar jeugdromans Wij zijn allemaal moleculen,

Optimisme is dodelijk, Woordnerd,
Het ongemakkelijke dagboek van
Henry K. Larsen, en Adres onbekend.
SUSINNIELSEN.COM

De nieuwste Nielsen:
onweerstaanbaar, ontroerend, onbetaalbaar
Wilbur (genoemd naar het varkentje uit Charlotte’s web) hoopt zijn oude leven achter
te laten als hij op een nieuwe middelbare school begint. Toch blijft hij achtervolgd
worden door iets wat hem op de basisschool is overkomen. Tot overmaat van ramp
heeft zijn beste vriend Alex net een relatie met Fabrizio, waardoor hij minder tijd voor
Wilbur heeft. Gelukkig is daar Sal, zijn oude buurman bij wie hij altijd terechtkan.
Als zijn klas via een uitwisselingsproject een groep Franse leerlingen ontvangt,
komt Charlie bij hem in huis. Charlie blijkt geen jongen, maar een meisje, Charlotte.
Een erg leuk meisje bovendien. Maar Wilbur durft Charlie niet te vertellen wat hij
van haar vindt.
Dat is het moment waarop Sal, Alex en Fabrizio besluiten om Wilbur eens goed
onder handen te nemen, als een echt Queer Eye-team. (Geen idee wat dat is? Kruip
onder je steen vandaan en zet Netflix aan – je weet niet wat je mist!)

PROMOT

IE

line
ssuggest ies on
- Trailer en le
H
at ie in STAC
- Voo rp ublic
Social media:

twinactie
en-boekenpakke
- Susin Niels
usin Nielsen
stagram met S
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op
A
&
Q
- Live
niscaat.n l:
ww.promo-lem
w
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Bestel
r
- Boekenlegge
Op aanvraag

lemniscaat.n l:

via promot ie@

st fo rm aat

s in elk gewen

er
- Om slag post

Laat het maar aan Susin Nielsen over om daar een vrolijk, ontroerend en hartver
warmend geheel van te maken.

Iets heel bijzonders is, hands down, de mooiste Nielsen tot nu toe.
Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Tremendous Things | vertaler: Lydia Meeder | formaat: 14,3 x 20,5 cm | [gebonden], 300 pag.

prijs: € 15,99
ISBN: 978 90 477 0777 6

prijs: € 15,99
ISBN: 978 90 477 0893 3

prijs: € 15,99
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axel scheffler studeerde kunstgeschiedenis en visuele communicatie.
Zijn illustraties zijn internationaal
een groot succes en Schefflers prentenboeken verschijnen over de hele
wereld. Zijn werk werd diverse malen
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Alexander C. Kaufman & Mariana Rodrigues
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alexander c. kaufman is een bekroonde hoofdreporter van HuffPost,
waar hij schrijft over klimaatverandering, energie en milieu. Hij deed
verslag vanuit Vietnam, Groenland
en het Braziliaanse Amazonegebied.

daar wonen.

generatie en leeft in Queens met zijn
partner Amanda en hun kat Ashitaka.
ALEXANDERCKAUFMAN.COM
mariana rodrigues maakt rijke,
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prijs: € 19,99 | ISBN: 978 90 477 1322 7 | leeftijd: 8+ | NUR: 223 | verschijnt: december 2021
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Kaye Umansky & Ashley King

‘Kaye Umansky weet wel hoe ze grappige boeken moet

Heksenwens

schrijven. Haar droge, Engelse humor maakt dit toch al
verrassende en gekke verhaal echt hilarisch […] Dit eerste
deel smaakt zeker naar meer!’
- Leesbevorderingindeklas.nl
‘Grappige personages, een beetje hekserij en een boel
magie, Heksenweek is een betoverend boek!’

kaye umansky gaf twaalf jaar les op

- Boekiewoegie.nl geeft Heksenweek vijf sterren

een basisschool, vooral in muziek
en toneel, voor ze fulltime schrijf-

‘Soms krijg ik een boek onder ogen (nadat ik er eerst om

ster werd. Hoewel ze voor kinderen

verzocht heb natuurlijk) dat ik zelf als kind ook heel erg leuk

schrijft, is de humor in haar boeken

zou hebben gevonden. Zo’n boek is Heksenweek. […] Leuk

geliefd bij iedereen van vijf tot hon-

verhaal en voorzien van de nodige humor,

derdvijf jaar.

waardoor ik regelmatig grinnikend verder

KAYEUMANSKY.COM

las. Het verhaal is absoluut tijdloos en kan
door eenieder, tussen de acht en achtentachtig,

ashley king studeerde cum laude

genoten worden. Wat mij betreft mogen de andere

af in illustratie en animatie aan de

drie delen doorkomen. Als die net zo leuk zijn, dan

universiteit van Coventry. In 2016

geniet ik al bij voorbaat.’

maakte hij voor het eerst illustraties

- Ncsf.nl

bij een kinderboek. Sindsdien heeft
hij de smaak te pakken!

Laat je betoveren door het tweede boek
over Elsie en Magenta

Rijk
geïllustreerd

Magenta Spits, de rode heks, waaide niet alleen Elsie Pekels leven binnen in
Plotseling werd er
hard op het raam
geklopt. Elsie keek op.
En daar stond ze.
De heks. Ze keek
door
de ruit. Groene ogen
in een bleek gezich
t.
Strengen roodbruine
krullen zwiepten
woest om haar hoofd
.
Een moment waar
geen einde aan leek
te komen lang hield
ze de verraste blik
van
Elsie vast…

Heksenweek. Ze veroverde ook op stormachtige wijze de harten van al haar lezers.
e
open. De roestig
Knal! De deur vloog n op de vloer.
in stukke
oude deurbel viel
rond,
naar binnen, blies
De wind stormde
de weer
bulder
en
zag niets interessants
naar buiten.
l.
de heks in de winke
En plotseling stond
de
s over deze vreem
Elsie had alle roddel
ta Spits
Ze heette Magen
klant al gehoord.
den haar de Rode
noem
ingen
en de dorpel
n:
Heks, om drie redene
1.

BHaar

2. De rode
handschoenen
die ze

B

altijd
droeg

rode
haar

3. Haar rode jas

B en bijpassende
puntlaarzen

… en toen was ze

weg.
17

16

P R O M O TI E
s on line

tie
- Trailer en lessugges

STACH
- Voorp ublicatie in
Social media:

Na een week op de toren in het Krommevingerwoud te hebben gepast, is Elsie

- Halloween-winactie

weer terug in Kleinbrugge, waar het 1-mei-feest plaatsvindt.

cer
- Getipt door influen

Maar feest of niet, ze is dolblij als Magenta weer voor haar neus staat. Ze heeft

s en bloggers

w.promo-lemniscaat.n

Elsies hulp nodig om haar postorderbedrijfje Spits’ Betoveringen op Bestelling te

Bestel gratis via ww

redden. Daar zegt Elsie geen nee tegen en ze gaat met de hond Lastpak terug naar

- Boekenlegger

het Krommevingerwoud, waar ze haar oude vrienden Joey de postbode, Sylfine de
wannabe-bosnimf en de chagrijnige raaf Corbett weer ontmoet.
Magenta helpen met haar bedrijf is nog uitdagender dan op haar toren passen…

l:

tie@lemniscaat.n l:

Op aanvraag via promo

elk
- Om slagp osters in

gewenst formaat

Elsie maakt kennis met de heksenvriendinnen van Magenta, laat per ongeluk een
geest uit een spiegel ontsnappen (die luistert naar de naam Frank) en belandt op de
Betoveringenbazaar – het meest bizarre warenhuis dat je je kunt voorstellen.
Kortom: Heksenwens is nog vrolijker, sprankelender en magischer dan het eerste
deel!

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Wish for a Witch | vertaler: Jesse Goossens | formaat: 14,3 x 20,5 cm | [gebonden], 224 pag.

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1317 3

prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1316 6 | leeftijd: 9+ | NUR: 283 | verschijnt: september 2021
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Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer

Maar eerst ving ik een monster

'Geestig, inventief, flitsend prentenboek.'
- Bas Maliepaard in Trouw

26 januari t/m 5 februari

Met voorleespopje

'Een boek waar het (voor)leesplezier vanaf spat!'
- Comité Prentenboek Top 10 2022
Tjibbe Veldkamp & Kees

'Een boek dat je steeds kunt blijven herhalen, tot het
naar bed gaan onvermijdelijk zal worden.'

Bekroond m

halen voor jonge kinderen en jeugdromans.
Tjibbe Veldkamp &
Kees de Boer

et een

. 4 4 va n d e z

nb
e aa

Bij Lemniscaat verschenen onder andere zijn
prentenboeken Kom uit die kraan! en Draken

zijn niet te koop, en de jeugdroman Tiffany
Dop (zie p. 29 van deze aanbieding), die werd

Zilveren
Griffel
2021!
(zie p

de Boer

- Pluizer.be

tjibbe veldkamp schrijft prentenboeken, ver-

ie

bekroond met een Zilveren Griffel.
TJIBBEVELDKAMP.NL
kees de boer is illustrator en striptekenaar.

Dit is een kort verhaal.
Waarom is het kort?

Hij begon zijn stripcarrière bij Eppo en Wordt

verhaal gaat over jou.
Omdat het bedtijd is. Het
r uit.
was het verhaaltje alwee
Jij ging slapen. En toen
monster.
Ja, maar eerst ving ik een

vervolgd. Inmiddels verschijnen zijn strips in
allerlei verschillende tijdschriften. Sinds 1996

Een mónster?

g
din

)

Kijk maar.
Het ideale prentenboek

voor ieder kind dat nooit

tekent hij ook voor kinderboeken. Van Tjibbe

ezen!

genoeg krijgt van voorl

Veldkamp is hij hofleverancier.
KEESDEBOER-PRENTENBOEKEN.BLOGSPOT.NL

Lemniscaat

Lemniscaat

Prentenboek van het Jaar 2022,
met monstervingerpopje!
Iedere ouder herkent het: snel even instoppen, oké dan nog even een verhaal
tje, maar kort… en dan begint het.

PROMOT

IE

ssuggest
- Trailer en le

ies on line

strijd voor bo
- Etalagewed
ar
monster ta t

ekhandels: win

een

Social media:

Dit is een kort verhaal.
Waarom is het kort?
Omdat het bedtijd is. Het verhaal gaat over jou. Jij ging slapen. En toen was
het verhaaltje alweer uit.
Ja, maar eerst ving ik een monster.
Een mónster?
Kijk maar.

sters tekenen
s de Boer: mon
ee
K
n
va
eo
id
- V
onsters
fjes van de m
- Instagram gi
stories
je profielfoto of
or
vo
r
te
fil
er
- Monst
lemniscaat.n l:
via promot ie@
Op aanvraag
enst fo rm aat
ers in elk gew
- Om slag post

Kees de Boer brengt op karakteristieke wijze de fantasie van het kind tot
leven: monsters, soldaten, nog meer monsters…
Tjibbe Veldkamp schreef een verhaal dat nooit uit is. Een ode aan de fan
tasie en het ideale boek voor ieder kind dat nooit genoeg voorgelezen kan
worden.
Lees een stukje
Formaat: 25 x 33,4 cm | [gebonden + vingerpopje], 32 pag. | prijs: € 17,99 | ISBN: 978 90 477 1339 5
leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: oktober 2021
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Tjibbe Veldkamp & Marijke ten Cate

De bijzondere beer
tjibbe veldkamp schrijft prentenboeken,
verhalen voor jonge kinderen en jeugd
romans. Bij Lemniscaat verschenen onder
andere zijn prentenboeken Kom uit die

kraan! en Draken zijn niet te koop, en de
jeugdroman Tiffany Dop, die werd bekroond met een Zilveren Griffel.
TJIBBEVELDKAMP.NL
marijke ten cate illustreerde voor Lemniscaat een aantal prentenboeken, voor

'Tjibbe Veldkamp bewijst de beste

ze zich toelegde op haar eigen werken:

prentenboekenmaker te zijn die we in

Waar is mijn sok? en Wie heeft de dikste
billen? Beide zoek- en giechelboeken heb-

Nederland hebben.'

ben veel succes bij peuters en kleuters.

- NRC

Daarnaast verschenen bij Lemniscaat
de liedjesprentenboeken Joepie Joepie,

Slaap kindje slaap en Stille nacht.
MARIJKETENCATE.NL

Hoe een bijzondere beer
een thuis vindt
P R O M O TI E
Toen de beer gemaakt werd, was er veel te zien. De beer keek
om zich heen en zat scheef.
Zo werd hij een bijzondere beer.
‘Jij bent niet goed,’ zei een man van de fabriek. ‘Jou wil
niemand hebben.’
Hij gooide de beer weg.

ties
- Trailer en lessugges
Social media:
o
- Wedstrijd: op de fot
knuffel

w.promo-lemniscaat.nl:

Bestel gratis via ww

woon een knuffel?

- Ansichtkaar t

knuffel nodig heeft.

De bijzondere beer is het verhaal over anders zijn, en toch
heel gewoon. Over vriendschap, liefde en erbij horen.

met je lievelings-

n
- Tip voo r de feestdage

Waarom zou hij niet goed zijn, denkt de beer. Hij is toch ge
Dus gaat hij zelf op pad om iemand te zoeken die hem als

online

- A1-binnenwerkposter
tie@lemniscaat.nl

Op aanvraag via promo

- Om slagposters in elk

gewenst formaat

Je gunt iedereen een bijzondere beer, en De bijzondere beer.
Lees een stukje
Formaat: 21,5 x 25 cm | [gebonden], 32 pag. | prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1076 9 | leeftijd: 4+
NUR: 273 | verschijnt: november 2021
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Tjibbe Veldkamp

Tiffany Dop
November:
Nederland Leest
Tjibbe Veldkamp

tjibbe veldkamp schrijft prenten
boeken, verhalen voor jonge kinderen en jeugdromans. Bij Lemniscaat
verschenen onder andere zijn
prentenboeken Kom uit die kraan!
en Draken zijn niet te koop, en de
jeugdroman Tiffany Dop, die werd
bekroond met een Zilveren Griffel.
TJIBBEVELDKAMP.NL

In de eerste week
van november wordt het
omslag feestelijk onthuld
op social media

‘Tiffany Dop is wél een bizar en shockerend boek, maar meer nog een aandoenlijk
en ontroerend verhaal over een meisje op zoek naar liefde. Veldkamp gebruikt veel
humor en korte zinnen, wat goed past bij het nuchtere karakter van Tiffany en de

Het lievelingsboek van de auteur van
Nederland Leest Junior

rauwe wereld waarin ze leeft. Kortom, een verrassend geschreven boek over een
bijzonder meisje, dat je niet snel meer loslaat.’
- Leesfeest.nl
‘Dit boek gaat niet alleen over de taaie strijd van een eenzaam meisje dat zich
probeert te ontworstelen aan haar kansarme milieu, ook over taal. Over de
schoonheid en onnavolgbaarheid van het Groningse dialect, over hoe je aan
woorden een identiteit kunt ontlenen.
Tegelijk is het is een verhaal over het belang van vriendschap en menselijke
betrokkenheid, een jeugdroman met messcherpe randjes waarin vaart en de
spanning – gaat ze het wel of niet doen? – mooi worden opgebouwd.
[…]

Tiffany Dop laat je lachen en huilen tegelijk. Het is een bijzonder gaaf en
origineel verhaal van een schrijver die al eerder bewees dat hij zo behendig kan

Tiffany Dop, bats veur de kop, heeft het niet makkelijk. Ze woont in een achter
buurt. Haar moeder is een prostituee, haar twee halfbroers zijn vechtjassen die
het liefst roken en tv kijken. En Tiffany is zelf ook geen lieverdje. Je moet geen
ruzie met haar krijgen.
Maar dan krijgt ze bij de supermarkt opeens een baby in haar armen gedrukt
– en de stoere, harde Tiffany smelt. Dat gevoel wil ze opnieuw ervaren… maar
hoe?
Al snel heeft ze een plan. Een bizar, schokkend plan.
Hoe zal dat gaan?

PROMOT

IE

line
ssuggest ies on
- Trailer en le
G roningen
nadering regio
- Extra persbe
Social media:
bloggers
- Get ipt door
dialect
nd G ronings
- Winactie ro
niscaat.n l:
ww.promo-lem
w
a
vi
is
at
gr
Bestel
rs
- Boekenlegge
Op aanvraag

lemniscaat.n l:

via promot ie@

st fo rm aat

s in elk gewen

er
- Om slag post

Tjibbe Veldkamp bewerkte zijn favoriete boek – dat bekroond werd met een
Zilveren Griffel – zodat het weer helemaal van nu is.

manoeuvreren tussen humor en triestheid.’
- Juryrapport Zilveren Griffels, Penselen & Vlag en Wimpels

Lees een stukje
Formaat: 14,3 x 20,5 cm | [gebonden], 112 pag. | prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1367 8 | leeftijd: 12+
NUR: 284 | verschijnt: november 2021
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L E M N IS C A AT N AT U U R L I J K

Marc Martin

MEESTERS IN VERMOMMING

Rijk
geïllustreerd

Afrikaanse luip
aard

en

Staan te spring

De Afrikaanse luipaard
leeft in de Sub-Sahara
, in zowel
bergachtige bossen
als in graslanden en
op savannes.
Hij is een grote, sterke
katachtige, die familie
is van
leeuwen, tijgers en
jaguars.

katten. Hij
klimmer van alle grote
De luipaard is de beste
in een boom. Hij
van zijn prooien vaak
slepen, buiten
bewaart de karkassen
zijn dan hijzelf omhoog
kan dieren die zwaarder

aard

Afrikaanse luip

, in zowel
leeft in de Sub-Sahara
De Afrikaanse luipaard
op savannes.
als in graslanden en
bergachtige bossen
is van
katachtige, die familie
Hij is een grote, sterke
jaguars.
leeuwen, tijgers en

Nu zie je on

Staan te spring

Boomkast
kan tot wel
Boom
kat enkast
luipaard is een snelle

het bereik van aaseters.
De luipaard

De
hij
Als hij jaagt maakt
is een snelle
58 km/u sprinten. De luipaard
Hij kan 6 meter vooruit kat en kan tot wel
enorme sprongen. 58 km/u sprinten. Als hij jaagt
maakt hij
enormespringen.
sprongen. Hij kan
en 3 meter recht omhoog
6
en 3 meter recht omhoog meter vooruit
springen.

en

is de beste klimmer
van alle grote katten.
bewaart de karkassen
Hij
van zijn prooien vaak
in een boom. Hij
kan dieren die zwaarder
zijn dan hijzelf omhoog
het bereik van aaseters.
slepen, buiten

s. Nu zie je

ons niet mee

r!

marc martin is illustrator, kunste-

Stippen
De stippen van de
luipaard helpen hem
om
op te gaan in zijn omgeving
– hoog gras en
halfschaduw op de
grond, en bladeren
als
hij in bomen klimt.
Door zijn stippen
kan
hij tot dicht bij
prooien sluipen voor
Stippen hij ze bespringt.zijnhem
om
helpen
luipaard
de
van
De stippen
– hoog gras en
op te gaan in zijn omgeving bladeren als
grond, en
de
op
halfschaduw
kan
Door zijn stippen
hij in bomen klimt.
prooien sluipen voor
hij tot dicht bij zijn
hij ze bespringt.

Zwarte rozen

De vlekken op de
vacht van een luipaard
worden
‘rozetten’ genoemd,
omdat ze de vorm
van rozen
hebben. Er zijn ook
zwarte luipaarden
(ook wel
‘zwarte panters’ genoemd).
Zij hebben

ook stippen,
maar die zijn op hun
Zwarte rozen
donkere huid
Zij
luipaard worden moeilijk te zien.
komen
een in Azië
van vooral
vacht
De vlekken op de
rozen
vanvoor.
omdat ze de vorm
‘rozetten’ genoemd,
(ook wel
zwarte luipaarden
hebben. Er zijn ook
Zij hebben ook stippen,
‘zwarte panters’ genoemd). huid moeilijk te zien.
donkere
maar die zijn op hun
in Azië voor.
Zij komen vooral

naar en boekenmaker in Melbourne,
Australië. Hij maakt onder meer illus-

Wat is de overee

nkomst tussen
een panterkam
een gabonadder?
eleon, een ijsb
eer en
Het zijn meest
ers in vermomm
Ontdek hoe tw
ing!
aalf verschillende
dieren van ove
omgeving, en wa
r de hele werel
arom ze dat do
d opgaan in hun
en. Ga daarna
naar ze op zoe
waarin ze zich
k, in de grote pla
verborgen heb
ten
ben. Kun je ze
allemaal vinden
?

traties voor Wired, CQ, The Austra-

lian Open Tennis Championships en
verschillende uitgeverijen.

Eenzame jager

dat hij het
solitair dier, wat betekent
De luipaard is een
doorbrengt. Hij is
zijn tijd in zijn eentje
grootste deel van
en rust overdag,
– hij jaagt ’s nachts
ook een nachtdier
in een grot.
een boom of verborgen
gecamoufleerd in

Ontdek diere
n die imiteren
en zich camo
uf leren

Eenzame jager

De luipaard is een
solitair dier, wat betekent
dat hij het
grootste deel van
zijn tijd in zijn eentje
doorbrengt. Hij is
ook een nachtdier
– hij jaagt ’s nachts
en rust overdag,
gecamoufleerd in een
boom of verborgen
in een grot.

MARCMARTIN.COM

www.lemniscaa
t.nl

Marc Martin
LE MN ISCAA
T

P R O M O TI E

Een zoekboek recht uit de natuur

s on line

tie
- Trailer en lessugges

STACH
- Voorp ublicatie in
Social media:
Bert
- Video Boswachter

Er zijn dieren die zich fantastisch kunnen vermommen. Sommige hebben
‘Martin richt de spot op het leven en de
vermommingstechnieken van een dozijn dieren uit
alle continenten behalve Antarctica, en laat naar
gecamoufleerde dieren zoeken. Pakkende aquarellen
trekken je onmiddellijk het boek in… Zowel de beelden
als de tekst combineren wetenschappelijke feiten met
schoonheid en speelsheid – een zeldzaamheid. Het zijn ook
grote pagina’s. Verstop dit boek niet!’
- Kirkus Reviews, starred review

schutkleuren of kunnen van kleur veranderen, waardoor ze niet opval

s en bloggers

cer
- Getipt door influen

l:
w.promo-lemniscaat.n

len in hun omgeving, andere doen zich zelfs voor als andere dieren of

Bestel gratis via ww

planten.

- Ansichtkaart

Meesters in vermomming is een ode aan deze dieren. Eerst wordt uit
gelegd hoe een bepaald dier zich weet te vermommen, gevolgd door een
grote zoekplaat waarin je het betreffende dier moet ontdekken. Twaalf

tie@lemniscaat.n l:

Op aanvraag via promo

elk
- Om slagp osters in

gewenst formaat

dieren komen aan bod, van de ijsbeer tot de orchideebidsprinkhaan en
van kameleons tot mimische octopussen. Twaalf verbluffende verhalen
en twaalf schitterende zoekplaten.
Kun jij alle dieren vinden? Ons is het nog niet gelukt!

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Masters of Disguise | vertaler: Steven Blaas | formaat: 22,5 x 30,5 cm | [gebonden], 56 pag.
prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1297 8 | leeftijd: 7+ | NUR: 223 | verschijnt: december 2021
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Julia Donaldson & Axel Scheffler

‘Een echt grappig boek dat vol staat met prettige teksten op
rijm. Veel verwijzingen naar verhaalsoorten allerhande en leuke
kanttekeningen met bijhorende tekst. Een heel plezant boekje om

Het lievelingsboek van Simon Snoek

kinderen te laten lachen en hun fantasie te voeden. Elk verhaal is
anders voorgesteld, sommige in stripvorm, andere in kadertjes
gezet en de pagina's omkranst in mooie pastelkleuren. Dit geeft
veel sfeer aan dit boek. Een aanrader.’
- Pluizer.be

julia donaldson maakte al talloze
prentenboeken, onder anderen met
Axel Scheffler, die de wereld veroverden. Zangerig, ritmisch taalgebruik

Is dat niet Simon Snoek?

kenmerkt al haar teksten, maar haar

Hij zit daar al de hele dag

grootste creatie blijft De Gruffalo.

en leest zijn lievelingsboek…

JULIADONALDSON.CO.UK
axel scheffler studeerde kunstgeschiedenis en visuele communicatie.
Zijn illustraties zijn internationaal
een groot succes en Schefflers prentenboeken verschijnen over de hele
wereld. Zijn werk werd diverse malen
bekroond.
AXELSCHEFFLER.COM

Een boek in een boek in een boek
om keer op keer in te duiken

PROMOT

IE

ssuggest
- Trailer en le

Wie kent Simon Snoek niet? Hij leest in zijn lievelingsboek, dat een

Social media:

boek in een boek in een boek is. Over piraten, de beer van Goudlokje,

fees
- Tip voor de

ridder Roderik, kikker Leesbeest, een draak, groene mannetjes, hoof
deloze Hannie, noem maar op, om te eindigen bij een boek over de stoel

ies on line

tdagen

ct ie
- Halloweena

van Simon Snoek. En dan kan het (voor)leesfeest weer opnieuw begin
nen… Een ode aan het lezen en aan de fantasie.

t
- Ansichtkaar

strook
cheffler-schap

Het vrolijke verhaal van Julia Donaldson met de kleurrijke prenten van

S
- Donaldson/

Axel Scheffler, in de voortreffelijke vertaling van Bette Westera, is einde

Op aanvraag

lijk weer verkrijgbaar.

er
- Om slag post

prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1398 2 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: november 2021
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Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Charlie Cook’s Favourite Book | vertaler: Bette Westera | formaat: 22,6 x 27,7 cm | [gebonden], 32 pag.

niscaat.n l:

ww.promo-lem
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Simone van der Vlugt

Schuld & Vlinders
Simone van der Vlugt

simone van der vlugt debuteerde
in 1995 met De amulet. Het boek
werd meteen getipt door de Nederlandse Kinderjury, en ook de andere
historische jeugdromans die daarop
volgden, zoals Schijndood en De

guillotine, werden goed ontvangen.
Sinds 2004 schrijft Simone van der

Schuld &
Vlinders

Vlugt succesvolle thrillers en historische romans voor volwassenen.
SIMONEVANDERVLUGT.NL

lemniscaat

Een heerlijke omnibus voor
de donkere dagen
Schuld:
De eerste dag van het nieuwe schooljaar. De dertienjarige Zoë is in de vakantie
verhuisd en komt in een nieuwe klas op een nieuwe school. Haar klasgenoten
‘Schuld is een prachtig boek waarin verschillende onderwerpen

weten nog niets van Zoë en van haar paranormale gave. Zoë ziet mensen die

aan bod komen waar je als jongere mee te maken krijgt […] In

zijn overleden en krijgt beelden van de toekomst. Zo heeft ze ook voorvoeld

dit boek van Simone van der Vlugt word je meegesleept in het

dat haar hartsvriendin Evi iets zou overkomen. Vanaf het moment dat Evi daad

gewone leven van een iets minder gewoon meisje. De schrijfster

werkelijk verongelukte, draagt Zoë een loodzwaar schuldgevoel met zich mee.

slaagt erin om alledaagse problemen te koppelen aan mysterie en

Had ze het kunnen voorkomen?

het bovennatuurlijke.’
- Boekzoeker.weebly.com

van der Vlugt opnieuw een indrukwekkend verhaal over Zoë. Ook
in Vlinders speelt Zoë’s paranormale gave weer een belangrijke

Over haar paranormale gave heeft ze nog niemand iets verteld.
Op een dag wordt haar aandacht getrokken door een jongen. Hij is blond,

line
ssuggest ies on
- Trailer en le
H
at ie in STAC
- Voo rp ublic
Social media:

plaar
signeerd exem
- Winactie ge
l:
o-lemniscaat.n
via www.prom
Bestel grat is
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a promot ie@le
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- Om slag post
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groot en cool gekleed. Al snel blijkt echter dat niemand anders hem kan zien:

rol. Zoë gaat echter niet langer onder haar gave gebukt, maar weet

hij is door een stel jongens op het schoolplein doodgetrapt. De daders zijn

deze in te zetten om de moord op één van haar school genoten op

nooit gepakt. Nu zoekt hij contact met Zoë. Zij kan hem helpen de daders

te lossen. Vlinders is echter méér dan een boeiend en spannend

IE

rs
- Boekenlegge

Vlinders:
Zoë heeft haar draai gevonden op haar nieuwe school en vrienden gemaakt.

‘Na de succesvolle eigentijdse jeugdroman Schuld, schrijft Simone
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achter de tralies te krijgen.

boek over deze moord.’
Lees een stukje

- Hebban.nl
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over waarom ruikt een hond aan een kont?:

Nick Crumpton & Lily Snowden-Fine

‘Grappige, soms opvallende weetjes en anekdotes over diverse

Waarom kan een paard niet boeren?

Rijk
geïllustreerd

soorten zullen de lezers aanspreken. De paginagrote illustraties,
waarop deze geliefde huisdieren in allerlei
situaties voorkomen, zijn kleurrijk en
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nick crumpton is zoöloog. Hij promoveerde aan
de universiteit van Cambridge om vervolgens aan
de slag te gaan als voorlichter bij het Londense
natuurhistorisch museum en als journalist en onderzoeker voor de BBC. Inmiddels werkt hij voor de
Royal Society en schrijft hij boeken voor volwasse-
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Lily Snowden-Fi ne

voor hondenliefhebbers vanaf ca. 8
jaar, ook voor iets oudere kinderen

Zoek de verschill

nen en kinderen. Bij Lemniscaat verschenen eerder

Waarom ruikt een hond aan een kont? en Waarom
klimt een kat in de gordijnen? binnen dezelfde
serie, en Alles wat je weet over dinosaurussen is

FOUT!
NICKCRUMPTON.WEEBLY.COM

nie t n?
boe re
Lily Snowden-Fine
Met tekeningen van
Nick Crumpton
Paardenexpert: Dr.

www.lemniscaat.nl

Lemniscaat

lily snowden-fine werd in Londen, geboren en
verhuisde naar Canada, waar ze design studeerde.
Ze woont nu in Toronto, waar ze tekent, schildert
en keramiek maakt. Ze illustreert onder andere
voor The New York Times en The National Film

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

Voor paardenmeisjes (m/v/x)

LILYSNOWDENFINE.COM

Voor alle paardenliefhebbers
(en paardenhaters, want het is gewoon leuk)!
Heb je je wel eens afgevraagd of een paard kunstjes kent?
Weet je hoe een paard met zijn oren praat? En wist je al
dat het snelste paard harder rende dan 70 km/u?
Word ook een paardenexpert. Dit boek vol vrolijke,
verrassende en vermakelijke paardenfeiten doet je vast
hinniken!
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Het derde hilarische deel in de serie Waarom klimt een

kat in de gordijnen? en Waarom ruikt een hond aan een
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- Om slag post

Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Why Can’t Horses Burp? | vertaler: Steven Blaas | formaat: 24,1 x 31 cm | [gebonden], 48 pag.

€ 14,99
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t.n l:
ot ie@lemniscaa

via prom
Op aanvraag
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€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1200 8
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Martin Jenkins & Jane McGuinness

Er zijn grote dieren met kleine huizen…

Ontdek… dierenhuizen

… en kleine dieren met grote huizen, met
airconditioning en al.
Er zijn dieren die huizen bouwen van takjes,
dieren die huizen bouwen van stenen…

martin jenkins werd geboren in S
 urrey,

… en zelfs dieren die huizen bouwen van spuug.

maar groeide op in Spanje, Ierland en Kent.

Ieuw!

Hij studeerde biologie aan Cambridge University en werkte voor onder meer de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds.
Bij Lemniscaat verschenen eerder van zijn
hand Bedreigde dieren, Een wereld vol plan-

ten, en O
 ntdek… dierenbaby’s.
jane mcguinness studeerde kinderboekillustratie aan de Cambridge School of Art.
Natuur speelt altijd een belangrijke rol in
haar werk. In 2016 ontving ze de Sebastian
Walker Prize voor haar illustraties. Bij Lemniscaat verscheen eerder het door haar
geïllustreerde De bossen in en Ontdek…

dierenbaby’s.
JANEMCGUINNESS.CO.UK

Waar wonen dieren? Een natuurboek
voor de jongste lezers
Er zijn miljoenen dieren op aarde. Ze krijgen allemaal jongen,
ze eten allerlei verschillende dingen en ze hebben bijna alle
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maal eigen huizen... maar die zien er niet allemaal hetzelfde

ssuggest
- Trailer en le

uit.

Social media:

In eenvoudige woorden en kleurrijke, heldere tekeningen
wordt verteld hoe een orang-oetan elke dag een nieuw nest
bouwt, een prairiehondje jarenlang in hetzelfde dorp leeft,
en een rendier altijd op reis is.

t
- Ansichtkaar

renboek voor eerste natuurliefhebbers waarvan ook ouders

Op aanvraag
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Lees een stukje
Oorspronkelijke titel: Find Out About… Animal Homes | vertaling: Jesse Goossens | formaat: 24,5 x 27 cm | [gebonden], 32 pag.
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Martin Jenkins en Jane McGuinness maakten een eerste die
zullen genieten.

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1273 2
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- Sebast iaan Brussee

@de.sebastiaan

STACH is altijd een feest!
Heb je STACH #2 al ingeslagen?

STACH #3 verschijnt in januari, dus daar kun je je vast op verheugen.
Wat erin komt? Dat weet je inmiddels toch wel?
Recensies van kinderen en een kinderinterview met een auteur, de beschrijving van
een bijzondere werkplek, een tekenles van een illustrator, goede raad van Gozert en
vooral héél veel te kijken en te lezen uit boeken, zoals Het kleine heelal van Annejan
Mieras, Ivoren maan van Arienne Bolt, het vervolg op Quotum van Marloes Morshuis,
en de nieuwe jeugdroman van Elle McNicoll, je kunt griezelen bij een sprookje uit De

verhalen van de Fladdertak van Margaretha van Andel en Marieke Nelissen. Je duikt
mee in de diepzee met Tim Flannery, komt tot rust met het nieuwe boek uit de Kalm

aan-serie en ontdekt welke uitvindingen op dieren zijn geïnspireerd, en nog veel meer.
Vergeet vooral niet genoeg exemplaren te bestellen voor alle scholen uit de buurt,
want er zijn weer bij alle boeken lessuggesties beschikbaar, die via handige QR-codes te
downloaden zijn.
#3 dus, januari 2022, schrijf het maar vast in je agenda!
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Heb je nog genoeg Sinterklaasliedjes van Mark Janssen in
huis? Pas op, want ze zijn straks niet aan te slepen. Zeker niet
nu er speciaal Mark-Janssen-Sinterklaasliedjes-Pakpapier
beschikbaar is én de schitterende boekhandelsposter op
A0-formaat voor in uw etalage gratis op te vragen is. Ze zullen rijen dik voor de kassa staan. O, kom er eens kijken…
€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1221 3

Marijke ten Cate

Away in a Manger

Stille nacht

ke
’ en ‘Er is een kinde
Van ‘O, dennenboom
lagen
via ‘De herdertjes
’
geboren op aard’
klokje, klingelingeling
,
‘Kling
en
te’
bij nach
’.
tot ‘Nu zijt wellekome

Marijke ten Cate

l en zing mee
.
haal
Spee me
t het kerstver

Marijke ten Cate

In het boek Stille nacht wordt het kerstverhaal verteld in twaalf Nederlandse kerst
liedjes. Dezelfde prenten worden in Away in a Manger vergezeld door twaalf over
bekende Engelse Christmas carols – van ‘Deck the Halls’ en ‘O Little Town of Bethlehem’
tot ‘Hark! The Herald Angels Sing’, ‘God Rest Ye Merry Gentlemen’, ‘O, Holy Night’ en ‘O
Come All Ye Faithful’. Stuk voor stuk liedjes waarvan je hart openspringt.
Op Spotify en andere muziekkanalen staan alle twaalf liedjes in een arrangement waarbij je zelfs midden in het jaar die fijne kerststemming komt.

te kerst!
Dit wordt de moois

ISBN: 978 90 477 0877 3

ISBN: 978 90 477 0961 9

ISBN: 978 90 477 1066 0

ISBN: 978 90 477 1173 5

www.l emni scaat

Speel en zing mee met
het kerstverhaal in
overbekende Christmas carols

.nl
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r Midgard oversteekt,
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Lees in deze wonderbaarli
de
en
in
Od
okverhalen hoe
mythen en IJslandse spo
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Ties heeft een prob
leem. Tenminste…
dat vinden
de meeste mensen
.
Ties vindt dat niet:
hij heeft een vriend.
Gozert. De
tofste, leukste, sto
erste, coolste vrien
d
die je je
kunt voorstellen. All
een is Ties de enige
die Gozert
ziet en hoort. En de
plannen van Gozert
zijn zo fantastisch dat Ties erd
oor in moeilijkhede
n komt…

€ 17,99

ISBN: 978 90 47
€ 15,99
ISBN: 978
90 477 10
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Marloes Mor

Dit is een kort verhaal.
Waarom is het kort?
haal gaat over jou. Jij ging
Omdat het bedtijd is. Het ver
haaltje alweer uit.
slapen. En toen was het ver
monster.
Ja, maar eerst ving ik een
Een mónster?
Kijk maar.
er kind dat nooit genoeg
Het ideale boek voor ied
voorgelezen kan worden.

€ 14,99
477 0852 0

ISBN: 978 90
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€ 16,99
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Pieter Koolwijk & Elly Hees

Baas van de wereld
T H E M AT I T E L

WORDEN

WAT JE W
IL

Annet Huizing & Margot Westermann

De zweetvoetenman

6 OKT T/
M 17 OK
T 2021
T H E M AT I T E L

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 0735 6

Sanne te Loo

Dit is voor jou

T H E M AT I T E L

€ 24,99
ISBN: 978 90 477 0826 1

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 0850 6

Op een dag, als het zo hard regent
dat de tekeningen van de stoep
spoelen, komt er een man langs. Het
is Anselmo, een oude schilder. Hij
nodigt de jonge tekenaar uit in zijn
huis om te komen schuilen. Tussen
Anselmo en de jonge tekenaar ontstaat een bijzondere vriendschap.

Wie had kunnen denken dat het recht
zo interessant, spannend en soms
ook grappig zou zijn? In een boek vol
waargebeurde verhalen brengt Annet
Huizing samen met illustrator Margot
Westermann de rechtsstaat tot leven.

Ivo en Mila weten niet wat ze overkomt als de baas van de wereld voor
hun neus staat. Maar voor ze het
weten zijn ze betrokken bij een groter
plan om de wereld te redden.
En dat Baas niet zomaar een vieze
zwerver is begint ze te dagen als ze,
achtervolgd door de politie, wegvliegen in een winkelkarretje, in een
supersonische ruimte in het riool belanden en erachter komen dat Baas
de toekomst kan voorspellen…

Corona-pr
oo

f bewerkte

foto ©️Maike

l Thijssen

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021
Lees een stukje en download de lessuggesties!

Dromer in het theater
2-ater Producties maakte een muziektheatervoorstelling gebaseerd op
D
 romer. Geregisseerd door Christian van Eijkelenburg, muziek van Daan West,
met Lieke Witteveen in de hoofdrol! Neem voor boekingen contact op met
Sophie Claassen: (020) 6366860 / sophie@vanaf2.nl.
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SEPTEMBER

AUGUSTUS
Moppereend

weer!

Feestmaal voor de koning

5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1332 6

5 ex. € 50,-

Ik wil een leeuw!

ISBN: 978 90 477 1333 3

5 ex. € 50,-

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI 2022

ISBN: 978 90 477 1334 0

l e mni sc a a t ka l e nde r 2022
Slaap lekker, Kleine Beer
5 ex. € 50,ISBN: 978 90 477 1335 7

Stille nacht
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© illustratie Claire Goble 2017, uit: Waarom verdrinken vissen niet?
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Bij Lemniscaat zijn we trots op onze boeken! En dat laten we graag zien. We ontwikkelen daarom voor ieder boek een pro-
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Ansichtkaarten
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motieplan op maat. De lokale boekhandel vormt de rode draad in deze plannen. Bij Lemniscaat stimuleren we in al onze
uitingen de gang naar die magische boekhandel. Immers, niets is zo zalig als de geur van échte boeken en niets stemt ons
zo tevreden als het thuis uitpakken van je zorgvuldig gekozen boek. Dat is en blijft van alle tijden. En dat begrijpen wij als
geen ander.
Onze boeken gaan over van generatie op generatie. Daar spelen we in de promotie steeds op in. Natuurlijk bewegen we ook

Inside the burrow, all was well, as the
family feasted on crumbs.

met de tijd mee. Offline én online zoeken we de klanten op. Lemniscaat mag rekenen op een trouwe schare fans, die nog

“Bread crumbs!” whispered Dad
“Pie crumbs!” murmured Pip.
“Biscuit crumbs!” breathed Dink.
“THE CRUMBIER THE BETTER,” chirped Robin.
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Kaufman • Rodrigues

- aandacht in

Boekenleggers

(ook verkrijgbaar in A0)

Geschreven door Alexander K aufman
Met tekeningen van M ariana Rodrigues

Waterwerelden
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- bem iddeling

ukte media

on line en gedr

Duik in vijftien water
werelden en ontdek de
bijzondere wezens die
daar wonen.

auteursbezoek

Bezoek de ongelofelijke, levensechte
aquaria die onze blauwe planeet rijk
is: van zeegrasvelden tot uitgestrekte
oceanen, van diepzeevulkanen tot
tropische koraalriffen, van mangroven
tot riviermondingen. Dit prachtige
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vormen, van de grote blauwe vinvis
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tot de allerkleinste garnaal.
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Schapstrook

Lesmateriaal

Promotiemateriaal

Van prentenboek tot young adult: bij al onze titels laten wij

Ter promotie van onze prentenboeken maken we kleur

lesmateriaal ontwikkelen. Dit stellen we gratis beschikbaar

platen en ansichtkaarten. Bij ieder jeugdboek zorgen we voor

op de betreffende boekpagina op lemniscaat.nl. Met de les-

boekenleggers, voorzien van een QR-code die naar een online

materialen stimuleren we leerkrachten en pedagogisch me-

voorpublicatie leidt. Deze en andere promotiematerialen,

dewerkers in groepsverband aan de slag te gaan met échte

zoals posters en stickers, kunnen boekverkopers gratis

LEMNISC AAT
illustratie © Mark Janssen uit Sinterklaasliedjes

promo-lemniscaat.nl.

boeken uit de échte boekhandel. Zo krijgen we elk kind in

bestellen via

Nederland aan het lezen!

Bent u geen boekverkoper, maar heeft u wel interesse in onze
materialen? Bijvoorbeeld voor uw school? Ons drukwerk is
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© illustraties

tegen een kleine vergoeding te bestellen via
webshop-lemniscaat.nl.

Mark Janssen
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