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Welkom in het woud waar Heksje Hazel en haar vriendjes in boomstronken wonen. Hazel is een allerliefst heksje dat altijd paraat staat
om haar grote en kleine bosvrienden te helpen. Zo redt ze in de lente
een verloren ei dat ze tussen de lelietjes-van-dalen vindt en wanneer
de paddenstoelen uit de grond schieten, lost ze het mysterie op van
de boomstronk die rare geluiden maakt. Maar als de hulst aan de
bomen hangt en het mos bedekt is met een dik pak sneeuw, krijgt
Heksje Hazel dan wel de hulp die zij op dat moment nodig heeft?
Heksje Hazel is een liefdevol verhaal dat natuur, vriendschap en
seizoenen samenbrengt op een manier die eigen is aan Phoebe
Wahl. Een instant klassieker, waar lezers keer op keer naar terug
zullen grijpen.

DISTRIBUTIE
Nederland & België
Centraal Boekhuis
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DE MUIS MET
HET OPEN HUIS

DROMEN VAN HET BOS
Karen Jameson
Marc Boutavant

Jonathan Stutzman
Isabelle Arsenault

VERSCHIJNT IN DECEMBER
23 x 27 cm | 40 pagina’s | 4 +

€20,95
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Vincent is een klein muisje met laarsjes aan zijn pootjes, een hoed
op zijn hoofd en een huisje op zijn rug. Hij reist rond en zet zijn huisje
neer als hij voelt dat hij nodig is. Met open armen verwelkomt hij
alle vermoeide, hongerige of zelfs griezelige reizigers. Zelfs het
kleine muizenhart van Vincent is daarmee - net als zijn huis - groot
genoeg voor iedereen.
In De muis met het open huis slagen Isabelle Arsenault en Jonathan
Stutzman erin om het meest sympathieke muisje op papier te toveren. Een hartverwarmend verhaal over een gastvrij muisje met
een zeer bijzonder huisje.

Loop stilletjes door het bos en ontdek de slaaproutine van heel
wat bosdieren. Kijk mee hoe elk dier zijn warme en gezellige nest
in de nacht opzoekt, van het zachte bladerdek van het hert tot het
holletje van de eekhoorn in de boom. Terwijl je zelf een nestje maakt
in je eigen zachte bedje doezel je weg met rijmpjes over het bos.

VERSCHIJNT IN NOVEMBER
25 x 24,5 cm | 32 pagina’s | 5 +

€18,95

De mooie woorden van Karen Jameson en de oogstrelende illustraties van Marc Boutavant zijn zinnenprikkelend en verwelkomen
op poëtische wijze de aanstaande nacht.
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SERIE

ER WAS EENS...
EEN SPROOKJE

VERSCHIJNT IN OKTOBER
24 x 28 cm | 48 pagina’s | 4 +

€19,95
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EDMOND

HET FEEST IN DE MANESCHIJN

Natalia O'Hara
Lauren O'Hara

Astrid Desbordes
Marc Boutavant

Alles is vredig in Sprookjesland totdat een schurk een vloek uitspreekt over het rijk. De koningin heeft een held nodig om op
avontuur te gaan, de schurk te verslaan en de vloek te verbreken.
Maar dit is geen gewoon sprookje, want in dit verhaal ben JIJ de
held. Door jouw keuzes kan je Sprookjesland redden. Klaar voor
het avontuur van je leven?

Edmond is een eekhoorn die zo verlegen is, dat hij zelfs niet durft te
praten met zijn buren waar hij dezelfde boom mee deelt. Wanneer
er, zoals altijd aan het begin van elk seizoen, een feestje is bij zijn
buurman, Edouard, heeft de verlegen Edmond niet de moed om
te gaan. Terwijl hij verdrietig thuis zit en de muziek van het feestje
hoort, wordt er plotseling op de deur geklopt…

In Er was eens... een sprookje bepalen kinderen zelf de loop van
het sprookje en worden ze uitgedaagd om de wondere wereld van
het verhalen vertellen te betreden. Keer op keer kun je dit boek
openslaan en een ander verhaal vertellen.

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
19 x 23 cm | 32 pagina’s | 3 +

€15,95
TV-SERIE ZAL IN 2023
VERSCHIJNEN OP

Welkom in de zachte en poëtische wereld van Edmond, de verlegen
eekhoorn, die specialist is in pompoenen en hazelnootjam. Dit boek
van Astrid Desbordes en Marc Boutavant neemt de lezer mee in
de wondere wereld van bosdieren en roept een warm gevoel op
bij iedereen die het leest.
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HORIZONTAAL
OUDERSCHAP
Michelle Woo
Dasha Tolstikova

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER
15 x 20 cm | 112 pagina’s

€17,95

Kinderen zijn ontzettend leuk - maar laten we eerlijk wezen - óók
doodvermoeiend. Soms heb je als ouder even tien minuutjes nodig
om weer op te kunnen laden. Gelukkig is er een oplossing: horizontaal ouderschap. Hiermee kun jij je kinderen creatief bezig houden
terwijl je zelf rust. Klinkt geweldig? Het enige wat je nodig hebt, is
een comfortabele ondergrond, een paar huishoudelijke artikelen
en de verbeelding van je kind. Op die manier kan ook jij de kunst
van horizontaal ouderschap onder de knie krijgen.
Horizontaal ouderschap is de supereenvoudige opvoedingshack
voor iedereen die even ‘een break’ nodig heeft. Met vijftig hilarische spelletjes kun je je kinderen vanaf de bank vermaken terwijl
je jezelf een beetje rust gunt.
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BACKLIST

BEKROONDE BOEKEN
"Marta neemt je mee in een feest van de
verbeelding. Verrassend zijn de invalshoeken
en het eenvoudige maar krachtige kleurgebruik. De tomeloze energie die van de
pagina’s afspat is aanstekelijk."
Penseeljury, 2021

"Het werk van Melissa Castrillón valt op
door gedurfd kleurgebruik en opmerkelijke
composities. Tekst en beeld vullen elkaar in
een perfecte synergie aan, waarbij je beide
elementen nodig hebt om het verhaal te
begrijpen."
Penseeljury, 2020

"Wat een heerlijke ode aan de verbeelding
en de kracht van kunst is dit!"
Leeswijzer ★ ★ ★ ★

"Soms is een boek zo ontzettend rijk en bijzonder geïllustreerd dat je weet: over twintig
jaar herinner ik me deze platen nog."
NRC ★ ★ ★ ★ ★

MACHTIGE MIN

Melissa Castrillon
25 x 27,5 cm | 40 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986337 | €19,95

BACKLIST

Met een likje gele verf schildert Marta de schitterende manen van een leeuw. Een paar extra
stroken en hij krijgt ook grote poten waarmee
hij zomaar van het witte doek stapt!

"Bevat alles wat een goed prentenboek
nodig heeft."
NRC ★ ★ ★ ★ ★

"Aan de hand van verhalen over n
 egen ontdekkingsreizigers wordt verteld hoe onze
wereld in kaart is gebracht. Een prachtige
uitgave, ook voor volwassenen."
Het Parool ★ ★ ★ ★ ★

Ontdek nieuwe werelden met zeevaarders,
onderzoekers en andere reizigers uit de geschiedenis.
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"Het mooiste prentenboek in jaren."
Joost Swarte

DE PITTIGE PRUIM
DIE EEN POP WERD
Isabel Martins & Bernardo Carvalho
24 x 30 cm | 148 pagina’s | 10 +
ISBN 9789492986252 | €29,95

It's Raining Elephants
22 x 32 cm | 88 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986207 | €22,95

"Letterlijk alles vraagt aandacht in dit bijna
nostalgische avonturenboek."
Penseeljury, 2019

"Deze beeldschone uitgave is een mooi
begin op weg naar kennis over het expeditieverleden."
Penseeljury, 2021

ATLAS VAN EXPEDITIES
EN ONTDEKKINGSREIZIGERS

2de druk

BACKLIST

© 2022 BOYCOTT

Een oogstrelend prentenboek met een krachtige boodschap: je bent nooit te klein om
machtig te zijn.

MARTA & IK

2de druk

Het spannende levensverhaal van een Pinokkio-achtige figuur en zijn fantastische avonturen.

2de druk
Chrudoš Valoušek & Vojtěch Mašek
25 x 34 cm | 96 pagina’s | 10 +
ISBN 9789492986016 | €24,50
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GELE KAJAK

DE VALLEI

DIERENSTAD

Het is vakantie en Rombout wil met zijn vriend
Enno ver weg gaan. Op reis blijkt dat hij last
krijgt van heimwee. Zullen de twee vrienden
samen nog de zee zien?

Gele kajak is een lyrisch zeeverhaal met korte
zinnetjes op rijm, magistraal vertaald door
Edward van de Vendel.

Een bijzondere kijk op de evolutie, gezien
vanuit een enkele vallei door de geschiedenis heen.

Ooit hebben er mensen gewoond, maar nu is
de stad overwoekerd door de natuur. Het is de
favoriete plek van Nina, die graag voorleest
aan de loslopende dieren.

Joan Negrescolor
23,5 x 30 cm | 40 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986085 | €19,95

Anne-Hélène Dubray
30 x 39,5 cm | 32 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986306 | €24,95

LIEF KLEINTJE

MUISJES VAN PAPIER

KLIK KLIK!

IN HET BOS

Vier het wereldwonder in dit geruststellende prentenboek over de vreugde, liefde en
schoonheid van elke dag. Een betoverend
eerbetoon aan Moeder Natuur.

Twee papieren muisjes komen ’s nachts tot leven: Bella en Ralph. Ze verkennen het donkere
huis. Bella rent de trap op en Ralph huppelt
rond. Maar een groot huis kan eng zijn, tot ze
elkaar vinden.

Een vulkaan en zijn vrienden maken zich al
kibbelend op voor een groepsfoto. Zijn ze
geen plaatje?

De aquarellen van Maria Dek zijn een prachtige uitnodiging om het bos in al zijn veelzijdigheid te ontdekken.

Nina Laden & Mellisa Castrillón
19 x 26,6 cm | 40 pagina’s | 3 +
ISBN 9789492986429 | €19,95
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Nina Laden & Mellisa Castrillón
19 x 26,6 cm | 40 pagina’s | 3 +
ISBN 9789492986382 | €19,95

© 2022 BOYCOTT

Karen Hottois & Delphine Renon
22 x 26 cm | 56 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986436 | €21,50

Megan Lloyd & Phoebe Wahl
20 x 25,5 cm | 44 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986467 | €19,95

Bernardo P. Carvalho
18 x 20,5 cm | 40 pagina’s | 3 +
ISBN 9789492986375 | €14,95

BACKLIST

BACKLIST

DE GROTE REIS

Maria Dek
20 x 25 cm | 48 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986092 | €17,50
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BEST
SELLER
2021

DE FANTASTISCHE FAMILIE ZAPATO

12 UUR MET OSCAR

MACHTIGE MIN

HAAS & EGEL

Jongleren, dansen met linten of evenwicht
houden: ontdek de wonderlijke talenten van
de circusfamilie Zapato.

Leer samen met Oscar je schoenen strikken
of klok kijken. Een geweldig interactief prentenboek voor kinderen die net als Oscar voor
het eerst naar school gaan.

Een oogstrelend prentenboek met een krachtige boodschap: je bent nooit te klein om
machtig te zijn.

Een akkefietje tussen Haas en Egel loopt uit de
hand en resulteert in een hardloopwedstrijd.
Een moderne twist aan het klassieke sprookje
van de Gebroeders Grimm.

BACKLIST

Melissa Castrilón
25 x 27,5 cm | 36 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986337 | €19,95

Eva Stalinski
16 x 18,5 cm | 32 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986344 | €10,95

BACKLIST

© 2022 BOYCOTT

2de druk
Eva Maceková
23 x 33 cm | 48 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986009 | €9,95

Julie Brouant
23 x 32 cm | 32 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986214 | €21,50

BEST
SELLER
2021

HET STRAND

HET ORKEST

Laat je in dit zomerse zoekboek op elke pagina
verrassen door miniverhaaltjes in de prachtig
gedetailleerde tekeningen van Sol Undurraga.

O nee, alle muzikanten zijn op vakantie! Help
de dirigent zijn orkestleden terug te vinden
voor het grote concert.

ABZZZ.... EEN SLAAPVERWEKKEND
ALFABET
Het is zo’n sterk ABC-boek dat zelfs de titel in
slaap is gesukkeld...

DE OMGEKEERDE WERELD
De omgekeerde wereld staat bol van sprookjes
die niet kloppen, vreemde natuurverschijnselen
en absurde rolomkeringen. Lachen gegarandeerd!

2de druk
Sol Undurraga
27,5 x 36 cm | 36 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986283 | €21,95
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Chloé Perarnau
26 x 32 cm | 36 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986115 | €19,95

Isabel Martins & Yara Kono
19 x 25 cm | 32 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986160 | €15,95

Atak
24 x 30 cm | 36 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986061 | €16,95

15

ZO WONEN WE

ONMOGELIJK

DIT IS JERUZALEM

Een fantastisch geïllustreerd en poëtisch geschreven boek over de slaapgewoonten van
dieren over de hele wereld.

Dit educatieve boek - dat de bouwsels van
mens en dier met elkaar vergelijkt - komt met
twee filterfolies waarmee de lezer de illustraties als het ware tevoorschijn tovert.

Laat je meevoeren op een tijdreis door ons
wonderbaarlijk universum, van oerknal tot het
ontstaan van de mens.

Dwaal als toerist door één van de oudste steden ter wereld. Welkom in een mengelmoes
van culturen en religies, dit is Jeruzalem!

Catarina Sobral
22 x 28,5 cm | 40 pagina’s | 6 +
ISBN 9789492986245 | €17,50

© 2022 BOYCOTT

Jiří Dvořák & Daniela Olejníková
29 x 21 cm | 36 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986313 | €21,95

Jiří Dvořák & Marie Štumpfová
30 x 22 cm | 40 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986054 | €16,95

Stanislav Setínský
22 x 31 cm | 56 pagina’s
ISBN 9789492986191 | €21,95

WAAR IS MALO?

ISSUN BOSHI

DE BERG

JIJ EN IK EN ALLE ANDEREN

Het verhaal van Malo die liever in de draaimolen gaat dan dat hij zijn vriendjes helpt. Maar
in je eentje in de draaimolen is toch niet zo fijn
als hij eerst dacht...

Een Japanse twist aan het alom bekende
sprookje van Klein Duimpje.

Ga samen met een vrachtwagenchauffeur op
een tocht door de wilde natuur en verlies jezelf
in de schoonheid ervan.

Dit prentenboek toont een diversiteit van mensen en hun gevoelens als een kleurrijk palet.
Een geweldig hulpmiddel bij een gesprek over
emoties.

BACKLIST

BACKLIST

ZO SLAPEN DIEREN

2de druk
Maria Dek
20 x 28 cm | 40 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986078 | €17,50
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Icinori
20 x 32 cm | 40 pagina’s | 6 +
ISBN 9789492986139 | €19,95

Manuel Marsol & Carmen Chica
19,5 x 34,5 cm | 56 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986030 | €19,95

Marcos Farina
19 x 28 cm | 40 pagina’s | 4 +
ISBN 9789492986368 | €16,95
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SERIE

"EEN MODERNE KLASSIEKER"

HANDBOEKJE VOOR...
Anouk Ricard
Paule Battault

NRC Handelsblad

BEST
SELLER
2022

17 x 17 cm
16 pagina’s | 2 +

In elk gezin bestaan er wel een aantal onderwerpen waar ouders
en kinderen altijd een gevecht om voeren: naar bed gaan, je eten
opeten of de luiers verruilen voor het potje. Om alle peuters (en hun
ietwat wanhopige ouders) te helpen bij deze problemen, zijn hier
de essentiële handleidingen! Op humoristische wijze verbeelden
illustrator Anouk Ricard en schrijver Paule Battault deze dagelijkse
strijd tussen kinderen en hun ouders en maken zij deze onderwerpen
luchtig en bespreekbaar.

€10,95
Handboekje voor
het eten aan tafel

Handboekje voor
het slapengaan

BACKLIST

© 2022 BOYCOTT

VERSCHENEN
UIT DE SERIE :

SERIE

KATTENKWAAD
Noriko Kudoh

Hardcover | €16,95 | 18 x 21 cm | 48 pagina’s

"De illustraties ogen opgewekt, maar de
kraakheldere tekst draait er niet omheen
en geeft kinderen een duidelijk beeld van
de gevaarlijke staatsvorm."
HET PAROOL

"In vrolijke kleuren legt dit prentenboek
uit wat totalitarisme is, en hoe je ervan
afkomt. Dat heeft iets hoopgevends."
DE VOLKSKRANT

20 x 20 cm
40 pagina’s | 4 +

In de serie Kattenkwaad volgt de lezer een groepje rebelse katten
tijdens hun stoute avonturen. In elk boek halen de katten een
ondeugende streek uit bij de familie Woef Woef met steevast een
grote ontploffing tot gevolg. Het is iedere keer weer de vraag hoe
zij het goed kunnen maken. Ga mee op de stoute avonturen van de
kattenbrigade als zij lekkere hapjes van een sushibar proberen te
stelen, ervandoor gaan met een stoomtrein of in een broodfabriek
inbreken om zelf broodjes te bakken!

€13,95
VERSCHENEN
UIT DE SERIE :

Kattenkwaad
De broodfabriek

Kattenkwaad
De stoomtrein
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WIE EET ER MEE?

In dit kartonboekje worden huisdieren samen
met hun wilde soortgenoten afgebeeld. Zie jij
wat ze met elkaar gemeen hebben?

Leer niet alleen groenten en fruit herkennen,
maar ook verschillende dieren en wat zij eten.
Met deze kennis wordt eten nog leuker!

BACKLIST

STEL DAT...

Een fantastisch kartonboekje voor peuters
waarin spelend leren en vriendschap centraal
staan.

Een humoristisch boek met een reeks absurde
scenario's die allemaal beginnen met "Stel
dat..."

Alastair Reid & JooHee Yoon
22 x 26,5 cm | 56 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986146 | €19,95

DE WONDERLIJKE EXPEDITIE
VAN ROBOTS

DE AVONTUREN VAN SUPERHELDIN
DOLORES WILSON

Maak kennis met Willem en Jacob, twee
robots op zoek naar de oorsprong van hun
bestaan. In hun dagboek lees je hoe hun zoektocht naar antwoorden verloopt.

Na een hapje van een rode peper met een
toefje slagroom transformeert Dolores tot een
echte superheldin. Met haar superkrachten
staat Dolores haar vrouwtje in elke benarde
situatie.

Taťána Rubášová & Jindřich Janíček
19 x 25 cm | 96 pagina’s | 10 +
ISBN 9789492986047 | €17,50

Mathis & Aurore Petit
16 x 21,5 cm | 104 pagina’s | 8 +
ISBN 9789492986238 | €16,95

DE AVONTUREN VAN
MEGAHOND MAX

KAPITEIN KNUT EN
DE STOMME SCHADUW

In zeven verhalen lees je de avonturen die de
pratende hond Max beleeft. Van zijn heldhaftige acties binnen het gezin tot de voorbeeldige
leerling die hij op school is.

Het eigenzinnige verhaal van een kapitein op
zoek naar zijn schaduw. Een geweldig leesboek voor beginnende lezers vol met sterke
verhalen.

Rudolf Čechura & Jiří Šalamoun
19 x 25,5 cm | 96 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986030 | €21,95

BACKLIST

PLOC

Melanie Rutten
15 x 21,5 cm | 16 pagina’s | 2 +
ISBN 9789492986177 | €10,95
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Daniela Olejníková
15 x 15 cm | 16 pagina’s | 2 +
ISBN 9789492986450 | €10,95

E. Mardesson & S. Loulendo
15 x 15 cm | 22 pagina’s | 2 +
ISBN 9789492986184 | €9,95

© 2022 BOYCOTT

TAM & WILD

Victor Engbers
17,5 x 24,5 cm | 64 pagina’s | 6 +
ISBN 9789492986351 | €17,95
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SPREEKWOORDEN MIX

Een bijzondere inkijk in de alledaagse én levensveranderende momenten van een leven.
Een graphic novel die geen tekst nodig heeft
om te ontroeren.

Kinderen kunnen eruit leren, terwijl volwassenen geamuseerd de spreekwoorden zullen
herkennen. Een ideaal cadeauboek voor jong
en oud.

BACKLIST

Tom Haugomat
17,4 x 24,7 cm | 184 pagina’s
ISBN 9789492986122 | €24,95

BEST
SELLER
2022

Chrudoš Valoušek
20 x 20 cm | 48 pagina’s
ISBN 9789492986269 | €14,95

"Dit boek tovert een lach op het gezicht
van een moeder. Een perfect cadeau voor
Moederdag!"
Boekenkrant

© 2022 BOYCOTT

DWARS DOOR

"Een mama is als een huis is een ontroerend mooi boek."
Mappalibri

EEN MAMA IS ALS EEN HUIS
Kleurrijke illustraties geven vertederende en
herkenbare situaties van het moederschap
weer, voor zowel moeders als kinderen. Een
perfect kraam- of moederdagcadeau!
2de druk
Aurore Petit
17 x 24 cm | 48 pagina’s | 5 +
ISBN 9789492986290 | €16,95
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"Dit prentenboek is een ode aan moeders."
NBD Biblion
"Aurore Petit weet op meesterlijke wijze
de lezer te begeesteren met haar kijk op
het moederschap."
Pluizuit

CONTACT
Rigakade 10
1013 BC Amsterdam

+31 (0)6 37 40 80 52
info @ boycottbooks.com
www.boycottbooks.com

DISTRIBUTIE
Nederland & België
Centraal Boekhuis

