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Aanstekelijk eco
verhaal voor peuters
In vrolijke, felle
kleuren, van Lucy
Cousins
VOORLOPIG OMSLAG

MAAK VAN JOUW
ACHTERTUIN EEN
PARADIJS

LUCY COUSINS

Een ﬁjn plekje
Vier insectenvriendjes zoeken een ﬁjne plek om te wonen. Ergens met bloemen voor Bij, groene blaadjes voor
Lieveheersbeestje, een vijver voor Libelle en lekker
zacht dood hout voor Kever. Maar dat is nog niet zo
makkelijk. Overal dreigt onverwacht gevaar. Totdat…

PRENTENBOEK 3+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 25,3 x 26,8 cm • omvang 40 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8211 2 • verschijnt januari • www.kinderboeken.nl/cousins
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'Ik ben sneller dan jij.'
'Ha, echt niet!'
'Au…'
'AU!'
'Wat heb jij?'
'Ik heb me geprikt aan een tak. En jij?'
'Ik heb me gestoten aan een steen.'
'Heb je bloed?'
'Ja.'
'Ik ook.'
'Laat zien...'

978 90 258 8058 3 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

De pers over
Dikke vriendjes durven alles:
‘Wat een kunstzinnig meesterwerk weer dat
aan het lijstje klassiekers van de Schuberts kan
worden toegevoegd.’ – FRIESCH DAGBLAD
‘de treﬀende gezichtsuitdrukkingen van de
dieren en vooral de zachtaardige humor en de
kleine kwinkslagen vervelen nooit.’ –
DPG MEDIA BLADEN

Ingrid & Dieter Schubert

Dikke
vriendjes

Dikke vriendjes
durven alles reeds
in 4e druk

hebben een plan

Dikke vriendjes hebben een plan

Poster kinderdag
verblijven
Social media
campagne
Promotievideo
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Ingrid & Dieter Schubert

leopold

EEN NIEUW AVONTUUR
VAN DE DIKKE VRIENDJES
INGRID & DIETER SCHUBERT

Dikke vriendjes hebben een plan
Dikke vriendjes spelen altijd samen. Maar soms gaat dat
niet goed.
'Hier is een mooie plek voor onze hut.'
'Ik begin.'
'Nee, ik.'
'Altijd wil jij als eerste!'
'Ik bouw geen hut meer met jou! Ik bouw een muur.
Voor mezelf, en je mag er niet overheen.'

'Ik bouw ook een muur. Die van mij wordt veel sterker.'
Maar als ze zich bezeren is er geen vriendje om te troosten.
Heel onhandig! Tijd voor een nieuw plan. Snel worden
de muren afgebroken.
Dikke vriendjes bouwen samen van alle takken en stenen de hoogste toren van de wereld. Tot de maan opkomt en papa hen komt halen voor het eten.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden •
nur 273 • isbn 978 90 258 8216 7 • verschijnt november • www.ingriddieterschubert.com

Drie Kikker
avonturen
Herkenbare
onderwerpen
Meer dan 200.000
Kikkeromnibussen
verkocht
Social media
campagne
Google Adwords
campagne
Campagnebeeld
voor uw social
media kanalen via
promotie@wpgmedia.nl

GROOT EN DIK KARTONBOEK
VOOR JONGE KIKKERFANS
Naar Max Velthuijs

Je allereerste verhalen van Kikker
Kikker en Eend gaan zwemmen. Maar Haas is bang voor
water. Zijn vriendjes helpen hem om zijn angst te overwinnen.
En Beertje gaat bij Varkentje logeren. Dat kan hij best
alleen. Maar Kikker wil toch even zeker weten of dat wel
goed gaat.

Kikker en zijn vriendjes willen eten, maar de kast is leeg.
Hoe kan dat nou? Er is een dief! Als ze hem betrappen,
vieren ze dat met een grote picknick!

VOORLEZEN 3+ karton in gebonden band • prijs € 16,99 • formaat 24,8 x 25,8 cm
• omvang 48 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8222 8 • verschijnt november
• www.kinderboeken.nl/kikker
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Everseller
voor de
feestmaand
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KLASSIEKER
IN NIEUW JASJE
MAX VELTHUIJS

Kikker heeft de lichtjes in de boom aan gedaan.
De taart staat op tafel.
‘Mag ik een stukje?’ vraagt Kikker.
‘Even wachten tot Eend en Haas en Rat er zijn,’
zegt Varkentje.
Dan wordt er op de deur geklopt...

Kerstfeest met Kikker
FC_XMAS with Frog_NL.indd 7

Het is koud buiten en er vallen witte vlokken uit de
lucht. ‘Het sneeuwt,’ juicht Kikker. ‘En morgen is het
Kerstmis.’ Een sneeuwpop maken, schaatsen en sleetje
rijden, er is zoveel leuks te doen als het winter is. Samen
met Eend zoekt Kikker een mooie boom in het bos. En
Varkentje bakt een tulband. ‘Vrolijk kerstfeest allemaal!’

KARTONBOEK 2+ kartonboek • prijs € 8,99 • formaat 19 x 19 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8223 5 • verschijnt november • www.kinderboeken.nl/kikker

02-07-18 15:37
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Grappig verhaal
over erbij willen
horen
Heerlijk om voor
te lezen met
terugkerend aftelelement
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VOOR IEDEREEN
IS ER EEN VRIEND

INKA PABST & MIRIAM ZEDELIUS

1, 2, 3, 4… Help! Een krokodil!
Elfje de krokodil heeft een grote bek met heel veel scherpe
tandjes. Uit haar keel komt altijd lawaai. Het is gek, maar
als ze bij de bakker is, duurt het precies vier tellen voordat iedereen wegrent. En als ze meeloopt in de lampionoptocht en vrolijk meezingt, dan duurt het precies vier

tellen tot er geen optocht meer is. Wat ze ook probeert,
Elfje blijft verdrietig alleen achter. Tot het gevaarlijk uitziende wildzwijn Kaboutertje opduikt. 1, 2, 3, 4…

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm
• omvang 32 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8201 3 • verschijnt oktober

‘Kijk eens!’ roept Buurbeertje.
Daar komt een eend aangezwommen met vijf kleine
baby-eendjes. Mama Eend kwaakt heel hard en boos.
Ze zwemt naar de struiken aan de rand van de vijver.
‘Er is iets aan de hand,’ zegt Kleintje Beer.
‘We gaan kijken,’ zegt mama Beer.
Ze lopen naar de struiken die in het water hangen.
Dan zien ze waarom mama Eend kwaakt.
Een klein eendje zit vast tussen takken. Het piept
angstig.
Mama Beer maakt de takken los en het eendje schiet
het water in. Gauw naar zijn mama!
De eenden eten snel al het brood op.

Mama Eend komt nog even vrolijk kwakend langsgezwommen met haar zes pulletjes. Alsof ze mama
Beer wil bedanken.
Ze lopen weer terug naar het pad. Mama Beer wijst
naar de ijscokar.
‘We hebben best een ijsje verdiend. Vinden jullie ook
niet? We hebben een eendje gered!’
Alle eendjes zwemmen in het water
Falderalderiere
Falderalderare
Alle eendjes zwemmen in het water
Fal, fal, falderalderalderaldera-ra-ra

978 90 258 7952 5 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

Korte verhaaltjes
voor peuters, met
bijpassende versjes

DE LIEFSTE
VOORLEESVERHAALTJES

Poster naar
8000 kinderdag
verblijven
Download gratis
kleurplaten op
kinderboeken.nl/
kleintjebeer

HARMEN VAN STRAATEN

Nóg een keer!
Voorlezen met Kleintje Beer
Kleintje Beer krijgt een buurmeisje: Buurbeertje! Ze spelen in het park, verstoppen zich in hun geheime hut, ze
gaan naar de kinderboerderij en beleven nog veel meer
kleine avonturen. Kleintje Beer is soms verlegen, maar
zegt net zo makkelijk: ‘Echt niet!’ als de marktkoopman

hem gratis wil verkopen als mama kwijt is. Hij is onstuitbaar enthousiast, en als dat uit de hand loopt weten papa
en mama het altijd slim op te vangen.
Voor bereveel voorleesplezier!

VOORLEZEN 3+ karton in padded band • prijs € 15,99 • formaat 27,3 x 27,8 cm • omvang 24 pagina’s
• nur 271/275 • isbn 978 90 258 8218 1 • verschijnt november • www.harmenvanstraaten.nl
• www.kinderboeken.nl/harmenvanstraaten

9

SJAKIE EN JOPIE, FRIS NIEUW
ONDEUGEND KLEUTERDUO
Sjakie en Jopie kruipen door het huis. Vandaag zijn ze
twee hondjes. Ze spelen met een bal. Jopie heeft de
bal tussen haar tanden en gromt. Sjakie piept. Hij wil
ook met de bal. Dan wisselen ze. Nu mag Sjakie grommen.
De hondjes slapen op de bank met een dekentje. De
mama van Jopie moet ze over hun kopjes aaien.
‘Zullen we de hele dag hondjes blijven?’ ﬂuistert Jopie
onder de deken tegen Sjakie.
Sjakie knikt. Hij vindt dat een heel goed plan. ‘Waf!’
‘Sjakie en Jopie, we gaan een broodje eten, komen
jullie aan tafel?’
De papa van Jopie heeft een theepot in zijn hand en
kijkt vragend naar de bank.
Sjakie en Jopie trekken de deken nog verder over hun
hoofd.
‘Wij willen niet aan tafel toch?’ ﬂuistert Jopie.
‘Nee, honden eten uit een bakje, op de grond,’ zegt
Sjakie. Hij kruipt onder de deken vandaan en springt
van de bank. Hij wiebelt met zijn billen. Dat noem je
kwispelen.
Jopie kruipt achter hem aan. Trots kijkt ze naar haar
moeder en kwispelt ook.
Wanneer ze in de keuken zijn, blijven ze zitten. ‘Waf,
waf, waf.’
‘Willen jullie daar eten?’ vraagt Jopies mama lachend.

‘WAF!’ antwoorden de hondjes in koor.
‘Nou goed dan, voor deze ene keer.’ De mama van
Jopie snijdt een boterham met pindakaas in stukjes
en zet de bordjes op de grond. Mét twee bakjes melk.
Eten en drinken zonder handen is echt lastig. Ze
proesten het uit als Sjakie de melk in zijn neus krijgt.
Als alle buikjes gevuld zijn dweilt Jopies moeder de
keukenvloer.
De hondjes spelen weer met de bal, totdat Jopie roept:
‘Ik moet poepen!’
‘Kom maar, meisje,’ zegt de papa van Jopie en met
een grote glimlach tilt hij haar op. Maar in plaats van
de wc-deur trekt hij de buitendeur open. Hij zet Jopie
midden in de voortuin en trekt haar broek naar beneden.
‘Ik haal even een boterhamzakje. Voor je drol.’
Jopies wangen worden rood. ‘Papa, dat is niet grappig! Ik ben nu geen hond,’ roept ze.
Haar vader schatert het uit terwijl hij met een boterhamzakje boven zijn hoofd wapperend naar haar toe
loopt.
Jopie rent met haar broek op de enkels naar binnen
en gooit met een zwaai de deur dicht.
Daar staat papa, in de voortuin. ‘Jopie, doe open. Het
was maar een grapje... Jopie, doe niet zo ﬂauw! ... Jopie!’
En wat zegt Jopie, vanachter de voordeur, door de
brievenbus? ‘GRRRRR... WAF!’

© KIKI JASKI
© JOHAN VAN DER RAAD

Fris nieuw
ondeugend
kleuterduo
Voorleesdebuut
van theatermakers
Eigen kleine
theatervoorstelling
Liedje op
kinderboeken.nl

KIKI JASKI & MADELEINE VAN DER RAAD,
MET LIEDJES VAN JAN GROENTEMAN & JW ROY

Sjakie en Jopie

Welkom bij Sjakie en Jopie!
Jopie woont op nummer 1. Sjakie op nummer 9.
Negen plus één is tien. Op de van Tienenweg dus, een
heel bijzondere straat. Sjakie en Jopie beleven met veel
fantasie kleine avonturen. Met hun ouders, hun half-

broers en zus, de buurvrouw die niet goed kan praten en
alles vergeet en de boze buurman die eigenlijk verdrietig
is.
Fris nieuw ondeugend kleuterduo in eigentijdse setting,
herkenbaar voor voorlezers van deze tijd!

VOORLEZEN 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 80 bladzijden

• illustraties Madeleine van der Raad • nur 272 • isbn 978 90 258 8121 4 • verschijnt oktober

11

KUN JE OOK
SAMEN ALLEEN ZIJN?
Beer is moe.
Hij wil lekker luieren op een tak.
En dan luisteren naar hoe de wind
speelt met de blaadjes.
Maar overal hoort Beer: ‘Meer, meer,
Pianobeer!’
Rennen!

Ontroerend prentenboek over
het universele verlangen naar 
gezien willen worden en soms 
alleen willen zijn
Samenwerking tussen Jeska
Verstegen en scenarioschrijver
Marc Veerkamp (Sesamstraat,
Theater Terra)

Marc Veerkamp & Jeska Verstegen

Beer is nooit alleen

13
Leopold

MARC VEERKAMP & JESKA VERSTEGEN

Beer is nooit alleen
Beer speelt piano. Alle dieren in het bos willen meer,
meer, meer! Beer heeft alles gegeven en verlangt naar
rust en stilte. Maar een eenzame zebra met dwarse
strepen komt voorzichtig dichterbij... Kunnen ze misschien
samen alleen zijn?

Met kleine krulletjes en strepen in zwarte inkt brengt
Jeska Verstegen een beer en een zebra tot leven om heel
veel van te houden. Een verstild verhaal over verlangen
naar alleen zijn en een vriendschap die je leven verandert.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm
• omvang 32 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8220 4 • omslagontwerp Bij Barbara
• verschijnt november • www.jeskaverstegen.nl

WINTER MET
DE GORGELS
JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels Decemberkalender
In december zit de R in de maand, dus de Waakgorgels waken over hun kinderen. Melle en Limoni gaan
logeren bij opa en oma op het Eiland. Daar zijn alle

Gorgels in rep en roer om er een warme feestmaand
van te maken.
Met een spetterende uitsmijter voor 31 december!

TVspot De Gorgels rondom
het Sinterklaasjournaal
Advertenties
Grote feestdagencampagne
op social media
Google Adwords campagne
© JOCHEM MYJER

Campagnebeeld en animatievideo
voor uw social media kanalen via
promotie@wpgmedia.nl

Voor elke dag
een venstertje
Stevig karton, om
jarenlang te bewaren
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AFTELKALENDER ALLE LEEFTIJDEN set 3 exemplaren • prijs € 20,97 (per stuk € 6,99, niet los verkrijgbaar)
• formaat 43 x 30 cm • nur 018 • isbn set 978 90 258 8229 7 • verschijnt oktober
• www.kinderboeken.nl/gorgels

VUL UW ASSORTIMENT VAN
DE GORGELS AAN

978 90 258 7894 8 • € 16,50

978 90 258 7141 3 • € 16,50

978 90 258 7535 0 • € 17,99

978 90 258 6789 8 • € 16,99

SET 978 90 258 8106 1 • € 62,50

SET 978 90 258 8022 4 • € 29,95

SET 978 90 258 8105 4 • € 29,95

978 90 258 7947 15 • € 9,99

978 90 258 7312 7 • € 9,99

CD 978 90 258 7965 5 •
978 90 258 7966 2 • € 17,99

CD 978 90 258 7018 8
USB 978 90 258 7119 2 • € 16,99

sleutelhanger – 12 cm
978 90 258 7855 9 • € 6,99

handpop bobba – 21 cm
978 90 258 7853 5 • € 14,99

knuffel bobba – 20 cm
978 90 258 7851 1 • € 14,99

knuffel belia 30 cm
978 90 258 7967 9 • € 18,99

knuffel bobba 30 cm
978 90 258 7852 8 • € 18,99

SET
5 EX
SET
5 EX
SET
5 EX

PRENTENBOEKEN
(VOOR)LEESBOEKEN

DOEBOEKEN

978 90 258 7753 8 • € 10,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 8029 3 • € 10,99

‘Echt leuk avontuur
voor jonge lezers.’
HEBBAN

‘Met Top Bob de reddende
hond zal iedere beginnende
lezer de liefde voor het lezen
ontdekken. Een vermakelijk
boek over een grappige hond
en een hardnekkige boef.’
CHICKLIT.NL

Een antiheld om
van te houden

LEZEN WAS NOG NOOIT
ZO GRAPPIG

Het kinderpanel
interviewt Harmen
van Straaten

HARMEN VAN STRAATEN

Top Bob – Van wie is die drol?
Meneer en mevrouw Dril vinden een drol voor hun voordeur. ‘Bob?!’ Maar Bob weet zeker dat híj hem er niet
heeft gelegd. Ook op de stoepjes voor de voordeuren
van buurhonden Skipper en Doortje verschijnt iets. Bob
verdenkt het bazinnetje van Dominee Kater. Zij haat

honden, of is er nog iets waarom ze hen uit de weg wil
hebben? Bob bedenkt een list. Maar zoals altijd gaat
Nero Buldog er met de eer vandoor. Dat is het lot van
Top Bob, de reddende hond.

BEGINNENDE LEZERS 7+ gebonden • prijs € 10,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 64 bladzijden

• nur 282 • isbn 978 90 258 8217 4 • omslagontwerp Bij Barbara • verschijnt november
• www.harmenvanstraaten.nl • www.kinderboeken.nl/harmenvanstraaten • ook verkrijgbaar als ebook

17

WORDEN WAT
JE WIL MET
FOEKSIA DE
MINIHEKS
TOONBANKDOOSJE
display 8 exemplaren
prijs € 71,92
isbn 978 90 258 8230 3
verschijnt oktober

+

+

9 78 90 258 7946 4 • € 8,99

5 HALEN
4 BETALEN

PAKKET MET 5 BOEKEN
prijs € 35,96
isbn 978 90 258 8237 2
verschijnt oktober

Foeksia op bezoek?
fablefactory.nl

9 789 0 2587 733 0 • € 8,99

9 789 0 2587 139 0 • € 8,99

9 789 0 2587 057 7 • € 8,99

978 90 258 6577 1 • € 8,99

+

+

Foeksia en de Wensdag
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© TUFFCAT MEDIA

Paul van Loon’s

Paul van Loon’s

Spannend avontuur voor
beginnende lezers
Poster naar 8.000
basisscholen
Online campagne rond
de Kinderboekenweek
Foeksia in maandelijks
katern in tijdschrift Okki

19

Thema Kinderboekenweek 2021:
Worden wat je wil

Leopold

7-9

PAUL VAN LOON

Foeksia en de Wensdag
‘Wensdag is een heel bijzondere dag,’ zegt Kwark de
tovenaar. ‘Op die dag mag je een wens doen.
Eentje maar. Maar heel voorzichtig, hoor. Een wens kan
gevaarlijk zijn. Je kan hem niet meer ontwensen.’
Foeksia knikt. ‘Ik zal eens heel goed denken, papa.’

Het is Wensdag! Dan mag je een wens doen en kun je
worden wat je wil. Maar pas op: de wens is niet meer terug
te draaien. Denk goed na, Foeksia!

BEGINNENDE LEZERS 6+ gebonden • prijs € 8,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 48 bladzijden • nur 287
• isbn 978 90 258 8202 0 • omslag en illustraties in kleur Saskia Halfmouw • omslagontwerp Caren Limpens
• verschijnt oktober • www.paulvanloon.nl • www.deminiheksfoeksia.nl • ook verkrijgbaar als ebook

DÉ SPANNENDE SERIE
VOOR JONGE FANS
VAN DE GRIJZE
JAGER
GRATIS
BACKCARD
BIJ 6 EXX

‘Ik ga je leren hoe je jouw eigen draak moet oproepen,’
zei Drun.
Het was heet in het vertrek. Het vuur vlamde hoog op,
werd rood, dan witgloeiend. Het raasde! Tom keek en
keek en vergat alles behalve dat gezicht, dat hoofd in
de laaiende vuurzee... En toen doofde het. Alles werd
zwart.
Toms adem stokte. ‘Wat gebeurt er?’
‘Sst…’ ﬂuisterde Drun. ‘Stil nou. Niet praten. Je bent er
bijna...’
En Tom besefte dat er iets in het vertrek bij gekomen
was, wat er eerst niet was. Hij verstijfde. Op de een of
andere manier voelde hij hoe achter zijn rug een
grote, donkere gestalte langzaam vorm kreeg,
langzaam groeide. Er was een geritsel van beweging,
een huid vol schubben die ergens langs schraapte…
dan een machtig gesnuif, een hete adem in zijn nek...
Tom draaide zich om en keek zijn draak aan.

Spannende videotrailer
Social media campagne
Advertenties
Lesbrief voor het onderwijs
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)
Campagnebeeld en
videotrailer voor uw social
media via
promotie@wpgmedia.nl

‘YES! Ik ben nog klein jochie genoeg om me
meteen in het verhaal te verliezen. Het is lekker
geheimzinnig, er zijn goede en slechte personages en
er zijn allerlei verschillende karakters onder de
leerlingen. Aan alle ingrediënten voor een
spannend verhaal is gedacht!’
LAURENT CORNEILLE, DE VERTALER VAN DE GRIJZE
JAGER OVER DRAKENSTORM

Dé spannende serie
voor jongens en
meisjes
Vertaald door de
vertaler van
De Grijze Jager
Online quiz op
kinderboeken.nl
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Drakenstorm – De drakenleerling
Tom hapte naar adem. Een echte draak! Het was een
draak!
Hij wilde eigenlijk hard wegrennen. In plaats daarvan
stak hij langzaam zijn hand uit en raakte voorzichtig de
snuit van de draak aan.
Tom ontdekt dat hij een Drakenziener is. In het diepste

geheim leert hij hoe hij zijn eigen draak kan oproepen
en trainen. Hij leert drakenracen en hij ontdekt hoe
gevaarlijk het is – draken zijn de inzet van een machtsspel tussen de oude en de nieuwe macht. En als Drakenziener moet Tom alles achterlaten: zijn huis, zijn ouders.
Kan hij dat wel?

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 96 bladzijden • nur 282

• isbn 978 90 258 8210 5 • vertaling Laurent Corneille • omslag en illustraties Danielle Futselaar
• omslagontwerp Caren Limpens • verschijnt oktober • ook verkrijgbaar als ebook

978 90 258 8099 6 • € 13,99

Esper voelt iets trillen in zijn zak. Als hij zijn telefoon
tevoorschijn haalt, ziet hij dat het een melding is. Hij is
toegevoegd aan een nieuwe groep!
Espers hart maakt een sprongetje. Is dit de groepsapp?
Heeft Fedde hem éindelijk toegelaten?
Maar dan ziet hij de naam van de groep. Dit is helemaal
niet de groepsapp van de klas, maar iets heel anders.

978 90 258 7897 9 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

BANG VOOR ELK APPJE
DAT BINNENKOMT –
ACTUEEL BOEK OVER
CYBERPESTEN

978 90 258 7951 8 • € 9,99

‘ CYBERPESTEN VERDUBBELD 		
TIJDENS CORONA’
POINTER OP RADIO NPO1

© CHRIS
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Actueel onderwerp
dat erg leeft op scholen:
dagelijks meldingen
van cyberpesten via de
Kindertelefoon
Lesbrief voor het
onderwijs
Interview met Maren
Stoﬀels over cyberpesten
Aandacht op diverse
platforms over pesten
Maren Stoﬀels is
beschikbaar voor (online)
lezingen op scholen via
de Schrijverscentrale
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)

Maren

Stoffels

MAREN STOFFELS

500 appjes die ik niet wil lezen
Op school wordt Esper vreselijk gepest – maar zo dat de meester
het niet merkt. Wanneer Esper aan het einde van de dag thuis
komt, gaat het pesten gewoon door. Zijn klas maakt een
groepsapp aan om foto’s en berichten over Esper te versturen.

Ze laten hem geen seconde met rust – en niemand heeft het in de
gaten...
Wat moet je doen als het pesten onzichtbaar is, en als je telefoon
verandert in een vijand vol appjes die je niet wilt lezen?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden

• nur 283 • isbn 978 90 258 8179 5 • omslagontwerp Nancy Koot • verschijnt oktober
• www.marenstoffels.nl • ook verkrijgbaar als ebook
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Samenwerking met H&M
Aandacht in
H&M nieuwsbrief
Aandacht op
H&M social kanalen
Winactie voor H&M members
Social media campagne
Een gratis (online)school
bezoek organiseren?
Neem contact op met
promotie@wpgkindermedia.nl
Interview op Kinderboeken.
nl
met auteur en illustrator

© ANOUK STEEMERS

Myron van der Velden (1988)
studeerde theater-, ﬁlm- en
televisiewetenschap en
journalistiek. Na haar studie
verhuisde ze voor de liefde naar
Parijs, waar ze Nederlandse
toeristen rondleidde op de ﬁets
en over haar Franse avonturen
schreef. Nu werkt ze als
redacteur en woont ze in
Utrecht, met haar vriend, twee
katten en zoontje Jimi (2021).

Dé nieuwe serie voor
meisjes vanaf 8 jaar
Rijk en full colour
geïllustreerd
Vrolijk en herkenbaar
Geheimen delen met
je beste vriendin

MYRON VAN DER VELDEN

Het knettergekke plan van Noor en Mila
Ouders die de hele tijd ‘nee’ zeggen op alles wat je
vraagt… zo willen Noor en Mila nooit worden! Op de
trampoline bespreken ze hun grootste geheimen. Daar
doen ze elkaar een belofte: vanaf nu zeggen zij op alles

ja! Maar dat is toch wat moeilijker dan ze denken… Wanneer Noors stomme grote broer hun geheim ontdekt,
wordt het tijd voor een nieuw plan.

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden

• nur 282 • isbn 978 90 258 8221 1 • omslag- en binnenwerkillustraties Hanne Snel • omslagontwerp Bij Barbara
• verschijnt november • www.myronvandervelden.nl • www.hannesnel.com • ook verkrijgbaar als ebook
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Ze verzamelden zich rondom de dichte deur.
‘Welkom bij het Koninkrijk der Kosmopolieten,’
zei Lavinia. ‘Het grote moment is gekomen.’ Uit
een zak in haar jurk haalde ze een zilverkleurige
sleutel tevoorschijn. Iedereen was stil. Lavinia
stak de sleutel in het slot en opende langzaam en
plechtig de deur. Achter de deur was een lange,
donkere gang. Aan het plafond hing een lampje
dat maar weinig licht gaf. Laurenzo keek naar
binnen. De gang was leeg.
‘Lavinia, is dát nou het Koninkrijk der Kosmopolieten?’ vroeg Téja.
‘Nee,’ zei Lavinia. ‘Het is de wég naar de toegangspoort.’ Haar stem klonk ineens anders dan
anders, geheimzinniger, alsof ze een spannend
verhaal vertelde.
Laurenzo voelde dat hij natte handen had. Het
einde van de gang leek een zwart gat te zijn.
‘Treed binnen,’ zei Lavinia plechtig.

BIJZONDERE
SAMENWERKING
TUSSEN TONKE
DRAGT EN
RINDERT
KROMHOUT

EEN DICHTE DEUR.
EEN VERBORGEN WERELD.
WIE DURFT NAAR BINNEN?

Raadselachtig avontuur
vol verwijzingen naar het
werk van Tonke Dragt
Met uitgebreid nawoord
van Rindert Kromhout
en Tonke Dragt over de
totstandkoming van het
boek
Met prachtige illustraties
van Linde Faas
Dubbelinterview met
Tonke Dragt en Rindert
Kromhout
Social media campagne

RINDERT KROMHOUT & TONKE DRAGT

Wie achter deze deur verdwaalt
De verlegen Laurenzo mag op bezoek bij een beroemde
schrijfster. In haar huis ontdekt hij een deur die op slot
zit. Volgens de schrijfster wachten achter die deur onbekende landen, die je alleen kunt betreden met een visum

dat goedgekeurd moet worden door de ambassadeur.
Laurenzo’s klas twijfelt: wie is die geheimzinnige
ambassadeur? Wat wacht er achter die deur? Er is maar
één manier om daarachter te komen…

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden • nur 283 • isbn 978 90 258 8181 8
• omslag en binnenwerkillustraties Linde Faas • omslagontwerp Nanja Toebak • verschijnt november
• www.tonkedragt.nl / www.rindertkromhout.nl • ook verkrijgbaar als ebook
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978 90 258 7771 2 • € 17,99
978 90 258 8084 2 • € 17,99

978 90 258 8253 5 • € 17,99

978 90 258 7701 9 • € 18,99

978 90 258 7607 4 • € 17,99

978 90 258 7896 2 • € 17,99

978 90 258 8012 5 • € 17,99

978 90 258 7446 9 • € 17,99

SPANNEND AVONTUUR OVER
EEN BRANDEND VERLANGEN
ERGENS BIJ TE HOREN
IMME DROS OVER

DE SCHOOL IN HET MAGISCHE
MAANLICHT

‘Wat een origineel boek! Ik bewonder de
fantasie van Susie Bower en de manier
waarop ze een verhaal in elkaar zet.’

DE ENGELSE PERS OVER
DE SCHOOL IN HET MAGISCHE MAANLICHT

‘Hartveroverend en intrigerend debuut over een
magisch mysterie en het verlangen ergens bij te
horen. De school in het magische maanlicht is
van begin tot einde een ode aan de
verbeeldingskracht.’
WATERSTONES

‘Wervelend avontuur over een verloren tweelingzusje en circustrucs.’
THE INDEPENDENT

‘Ik betrapte mezelf erop dat ik tegen de hoofdpersoon praatte, dat ik de personages en de
wereld om haar heen nauwlettend in de gaten
hield, in de hoop haar voor gevaar te behoeden. Fascinerend boek dat je niet mag missen!’
NETGALLERY, VIJF STERREN

Auteur Susie Bower
schreef en regisseerde televisieprogramma’s voor kinderen
voor de BBC en voor Channel 4,
waarvoor ze een BAFTA-award
ontving. Daarnaast schrijft ze
teksten voor de radio. De school
in het magische maanlicht is
haar debuut.

Spannend avontuur vol
raadsels en geheime
boodschappen in spiegel
schrift
Voor de liefhebbers van
Winterhuis Hotel
Meeslepend vertaald
door Imme Dros
Magisch POSmateriaal bij
afname van 5 exemplaren
Magische videotrailer
Social media campagne

LEOPOLD

KIJK IN DE SPIEGEL.
JE VINDT DAAR JE NAAM
VERSTOPT ONDER JE HAAR.
SUSIE BOWER

De school in het magische maanlicht
Flynn is een wees. Ze groeit op bij haar vreselijke pleegouders. Wanneer ze ontdekt dat ze een van een tweeling
is en dat haar zusje op een kostschool zit, doet ze er alles
aan om daar ook naartoe gestuurd te worden. Maar ze

komt op de verkeerde kostschool terecht: op de school
voor nobodies. Het lijkt er vreselijk, totdat ze ontdekt dat
een van haar leraren bij het circus heeft gewerkt – iets
waarvan zij al haar hele leven droomt.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 304 bladzijden

• nur 283 • isbn 978 90 258 8209 9 • vertaling Imme Dros • omslagontwerp Caren Limpens
• verschijnt november • ook verkrijgbaar als ebook
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BIJZONDERE UITGAVE
TER GELEGENHEID VAN
30 JAAR GRIEZELBUS
‘Weg jij,’ brulde vader.
Met één arm hield hij Sara en Miloes vast.
‘Niet bang zijn, meisje.’
Hij brak een dikke stengel in twee stukken en mepte
erop los.
‘Hier, pak aan, lelijkerd!’
BAF!
De monsterplant maakte een gierend geluid.
IEIEIEIE!
‘Wow, stoere papa!’ riep Sara.
‘Miauw!’
Met grote passen holde vader terug naar de deur.
Net op tijd trok hij hem dicht voor de tandenbek
van de verschrikkelijke vliegenvanger.

DE GRIEZELBUS VOOR
DE BOEKHANDEL?

fablefactory.nl

© TUFFCAT MEDIA

30 jaar De Griezelbus
Graphic novel in
mangastijl
Full colour illustraties
Hertaald door
Paul van Loon
Presentatie i.s.m.
Dutch Comic Con
Landelijke publiciteit
i.s.m. fans van het
eerste uur
Boektrailer
31

‘WELKOM IN DE GRIEZELBUS!
DIT WORDT EEN RIT DIE JULLIE
NOOIT ZULLEN VERGETEN!’

Gratis
backcard
bij 5 exx

PAUL VAN LOON

De Griezelbus
In 1991 verscheen de allereerste Griezelbus, een raamvertelling waarin de schrijver P. Onnoval een schoolklas
meeneemt op schoolreis in een geheimzinnige, donkere
bus. Tijdens het rijden vertelt hij griezelverhalen. Zijn
het inderdaad slechts verhalen of is er meer aan de
hand? 30 jaar later houdt de Griezelbus nog steeds vele
lezers van alle leeftijden op het puntje van hun stoel.

Vanwege dit jubileum brengen uitgeverij Leopold en
Paul van Loon een speciale uitgave van De Griezelbus in
stripvorm, gemaakt door de Koreaanse Kim Deokyeong.
Paul van Loon hertaalde de tekst met zijn onvervalste
Grumor – voor alle fans van het eerste uur, en voor nieuwe
lezers.

STRIPBOEK 9+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 16 x 23 cm • omvang 240 bladzijden • nur 283/362
• isbn 978 90 258 8214 3 • illustraties Kim Deokyeong • vormgeving Caren Limpens • verschijnt januari
• www.paulvanloon.nl • ook verkrijgbaar als ebook

ALS JE BESTE
VRIEND
SPOORLOOS
VERDWIJNT

Spannende, toegankelijke
thriller voor de liefhebbers van
Mirjam Mous
Aandacht op Instagram
account Boeken voor
jongeren
Boek een schrijversbezoek via
de Schrijverscentrale

‘Wat wil je doen daarbinnen?’ vroeg Anne.
‘Ik weet het niet,’ zei ik. ‘Ik heb het gevoel dat we iets over
het hoofd zien. We missen iets, maar ik weet niet wat.’
Joris keek om zich heen. ‘Het lijkt een doodgewone schuur.’
Ik liep naar de werkbank, liet mijn ogen over de wand met
gereedschap gaan. Pakte een ouderwetse bankschroef vast
en draaide er even aan. Plotseling hoorde ik een klik. Joris
en Anne keken me aan met wijd opengesperde ogen. Ergens begon iets te zoemen. Een moment begreep ik niet
wat er gebeurde. Het volgende moment voelde ik hoe de
grond onder mijn voeten langzaam begon te zakken. Ik
wankelde op mijn benen.
‘Kijk achter je!’ schreeuwde Joris. ‘Wat is daar?’

978 90 251 1450 3 • € 14,99

978 90 251 1397 1 • € 14,99

978 90 258 8250 1 • € 14,99

EERDER VERSCHENEN

BODY
HACK
Tanja de Jonge

Tanja de Jonge (1968)
studeerde aan de Academie
voor Beeldende Kunsten en
ontwierp decors voor theaterproducties. Ook studeerde ze
Nederlandse Taal en Cultuur
en volgde ze een opleiding tot
docent Creatief Schrijven.
In 2009 debuteerde Tanja als
jeugdboekenschrijver.
Daarnaast werkt ze als
leesbevorderaar bij een
bibliotheek. Haar boeken
vallen op door haar
eigentijdse, herkenbare
personages, actuele
onderwerpen en
meeslepende schrijfstijl.
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TANJA DE JONGE

Bodyhack

Wat zou jij doen als je allerbeste vriend in gevaar was?
Kevins beste vriend Bjorn verdwijnt spoorloos. Kevin
ontdekt dat Bjorn is ontvoerd door een wetenschapper
die op zoek is naar de vraag: hoe laat je mensen eeuwig
leven? Kevin weet het zeker: Bjorn is in levensgevaar.

Kan hij Bjorn redden voordat het te laat is? Samen met
Anne en Joris gaat hij op zoek. Maar zij zijn niet de enigen
die Bjorn graag willen vinden… Spannende thriller over
moed, vriendschap en over de dunne scheidslijn tussen
goed en kwaad.

FICTIE 13+ paperback • prijs € 14,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 224 bladzijden

• nur 284 • isbn 978 90 258 8213 6 • omslagontwerp Jasmijn de Boer • verschijnt oktober
• www.tanjadejonge.nl • ook verkrijgbaar als ebook

GERARD VAN GEMERT

Het geheim
van de
zwarte piste

Lezen over je
favoriete sport

GERARD
VAN GEMERT

Het geheim van de zwarte piste
34
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SPANNEND AVONTUUR
IN DE SNEEUW
GERARD VAN GEMERT

Het geheim van de zwarte piste
Merijn is met zijn tweelingzus June op skivakantie.
Quinn woont in de bergen en zit ook in hun skiklas. Ze
oefenen om het hardst voor de wedstrijd aan het eind
van de week. De winnaar mag naar een wereldbeker-

wedstrijd. Quinn kent het gebied op zijn duimpje en
leidt hen naar mooie plekken om te trainen. Merijn
vraagt zich af of het wel veilig is, want er zijn steeds
vaker lawines in de buurt van de pistes…

FICTIE 8-10 JAAR gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden • nur 282
• isbn 978 90 258 8212 9 • omslagillustratie Saskia Halfmouw • binnenwerkillustraties ivan en ilia
• omslagontwerp Buro Blikgoed • verschijnt november • www.gerardvangemert.nl
• ook verkrijgbaar als ebook

Gevoelig boek over verlies
en rouw binnen een gezin,
en een vriendschap die je
leven verandert
Interview met Simone
Arts op kinderboeken.nl
Auteur actief op scholen en
social media

HOE
KUN JE
BROER
ZIJN
ZONDER
ZUSJE?
SIMONE ARTS

Zij, ik en de sterren
Vito krijgt een broertje of zusje. Daar zit hij echt helemaal niet op te wachten: hij gaat naar de brugklas! Maar
als ze eenmaal geboren is, sluit hij haar meteen in zijn
hart. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks: zijn zusje
wordt niet meer wakker. Van de ene dag op de andere zit

er voor altijd een gat in hun gezin, een lege plaats waar
zijn zusje hoorde. Hoe moet je leren leven zonder iemand
die je pas net leerde kennen? Hoe kun je broer zijn
zonder zusje?

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden

• nur 283 • isbn 978 90 258 8208 2 • omslagillustratie Miriam Bouwens • omslagontwerp Nanja Toebak
• verschijnt november • www.simonearts.nl • ook verkrijgbaar als ebook
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‘Lydia Rood schittert als ze het zichzelf en
haar hoofdpersoon moeilijk maakt. Dan
schrijft ze rauw, eerlijk en onweerstaanbaar.’
THOMAS DE VEEN IN NRC HANDELSBLAD

‘Waar haar collega-jongerenauteurs niet durven of kunnen komen, daar gaat zij: zinderend,
opwindend, geestig. Meer van dit, alsjeblieft.’
PJOTR VAN LENTEREN IN DE VOLKSKRANT

978 90 258 6887 1 • € 15,99

DE PERS OVER HET WERK VAN LYDIA ROOD

978 90 258 7817 7 • € 17,99
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978 90 258 7393 6 • € 17,99

‘Grijp haar!’
Jorinde rende voor haar leven. Ze struikelde over een omgevallen
boom. Ze had Ala bijna bereikt toen de merrie hinnikte. Ze sloeg met
haar voorbenen in de lucht: één van de rovers probeerde haar bij het
bit te pakken. Nu was hij tussen Jorinde en haar paard. Hij stak een
dolk in haar richting. Ze schoot ervandoor, zigzaggend tussen struiken en berken. Ze slaakte de kreet waarmee ze Ala altijd aanvuurde.
Als de merrie haar nu maar zou begrijpen en weg zou rennen...
In het donker kon ze niet zien wat er gebeurde. Maar ze hoorde wél
wat: gekraak en aanstormende hoeven. Het volgende moment werd
ze ruw om haar middel gegrepen. Even slingerde ze door de lucht,
tot ze over een paardenhals werd gesmeten.

EERDER VERSCHENEN

ONTSNAPPEN UIT
EEN DUISTERE
KERKER

Lydia Rood

Ontsnapt

uit het
slot
37

Spannend avontuur
met heldhaftige
jonkvrouw in
de hoofdrol
Aandacht op
Instagramaccount
Boeken voor jongeren

Leopold

LYDIA ROOD

Ontsnapt uit het slot
Jorinde erft het kasteel van haar vader. De genadeloze
Hertog die over de streek heerst, wil echter dat Jorinde
een document ondertekent zodat hij het strategisch
gelegen kasteel Rosande in handen krijgt. Hij weet niet
dat Jorinde kan lezen. Ook niet dat zij de zegelring heeft
gevonden die hij nodig heeft om oﬃciële documenten

te bekrachtigen. Wanneer de Hertog vermoedt dat ze
een spel met hem speelt, sluit hij haar op in een duistere
kerker. Kan Jorinde ontsnappen?
Lydia Rood neemt de lezer mee naar een onbestemd verleden waarin mannen de dienst uitmaken – maar niet als
het aan Jorinde ligt.

FICTIE 13+ paperback • prijs € 17,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 320 bladzijden

• nur 284 • isbn 978 90 258 8215 0 • omslagontwerp Bij Barbara • verschijnt november
• www.lydiarood.nl • ook verkrijgbaar als ebook

GEDICHTEN HELPEN!

© ESTHER VAN HEININGEN
© JANNEKE IPENBURG

Gedichten voor
alle momenten van het
leven
Poëzie voor
thuis en in de klas
Lesbrief over emoties

RIAN VISSER & JANNEKE IPENBURG

Alle wensen van de wereld
Raar
Gisteren was ik zonder reden
plotseling intens tevreden.
Zomaar.
Ik weet niet hoe het kon,
maar wou dat het opnieuw begon.

Geen huisdier mogen en een slak nemen, wegzwevend
met een boom even ontsnappen, een ijsje eten met oma,
moeten huilen, geen fouten kunnen maken, de smaak
van zee… Rian Visser dicht over grote en kleine, ﬁjne én
moeilijke dingen, wegkruipen, moed, hoop, wijsheid, en
nog veel meer voor kinderen van 9 tot 99. Janneke
Ipenburg maakt er lichtende poëtische illustraties bij.

POËZIE alle leeftijden gebonden • prijs € 15,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 48 bladzijden
• nur 290 • isbn 978 90 258 8225 9 • verschijnt oktober
• www.rianvisser.nl • www.jannekeipenburg.com
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Dolf Verroen
Feestelijk maar
vreselijk
Herinneringen aan schrijvers

Herinneringen aan
het rijke literaire leven
in de twintigste eeuw
Zeer persoonlijke en
verrassende inkijkjes
in de literaire kringen
van de jaren vijftig,
zestig, zeventig en
tachtig

DOLF VERROEN

Feestelijk maar vreselijk
De meeste mensen kennen Dolf Verroen als Nederlands
oudste kinderboekenschrijver met zijn kenmerkende
ronde brilletje. Lang geleden begon Verroen met het
schrijven van korte stukjes en interviews voor de krant.
Die interviews brachten hem overal en nergens, en bij
diverse auteurs thuis. In deze bijzondere uitgave beschrijft Verroen zijn talloze ontmoetingen met bekende

en minder bekende schrijvers van Nederlandse
literatuur, en geeft de lezer daarmee een inkijkje in de
literaire kringen van de jaren vijftig, zestig, zeventig en
tachtig van de vorige eeuw. Indirect schetst Verroen
daarmee ook zijn eigen portret – dat van een jongeman
die móést schrijven.

LITERAIRE NON-FICTIE paperback • prijs € 17,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 176 bladzijden
• nur 320 • isbn 978 90 258 8224 2 • omslagontwerp Moker Ontwerp • verschijnt november
• www.dolfverroen.nl

Prentenboeken actie
10 top
prentenboeken
voor slechts

€ 10,-

Actieprijs is geldig van
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