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KINDERBOEKEN | PEUTERBOEK

Ga mee de sneeuw
in met Dribbel!
Ga met Dribbel mee de sneeuw in! Hij gaat op de slee,
schaatst rond en maakt een sneeuwpop. En aan het einde
van de dag warmt hij weer lekker op met een mok warme
chocolademelk. Dit toegankelijke kartonboek bevat een
Dribbel-vingerpoppetje mét ijsmuts dat op elke pagina
opduikt en zorgt voor heel veel gezellige sneeuwpret voor
de allerkleinsten!
•	Dribbel is al veertig jaar onverminderd populair bij
dreumesen en peuters
•	Stevig kartonboek met afgeronde hoeken
•	Het vingerpoppetje zit vast aan het boek, waardoor het
een rol speelt op elke pagina én niet kan kwijtraken
•	Hartverwarmend winters cadeautje voor in de schoen
of onder de boom
•	Marketing: Dribbel-posters op A2-formaat beschikbaar
op aanvraag

Eric Hill (1927-2014) bedacht in 1976 speciaal voor zijn zoontje Christopher het gevlekte
hondje Dribbel. Hij vond het belangrijk te laten zien dat jonge kinderen intelligenter zijn
dan volwassenen vaak denken. Zijn eerste boek Waar is Dribbel? (1980) was tevens het
allereerste flapjesboek ter wereld. Het werd een bestseller. Sindsdien is Dribbel een van
de bekendste figuurtjes uit de internationale jeugdliteratuur.

Sneeuwpret met Dribbel | Eric Hill | oorspronkelijke titel: Spot’s Snowy Fun | omslagontwerp: Mat-Zet bv
kartonboek met vingerpoppetje | 12 blz. | 21 x 14,2 cm | isbn 978 90 00 38394 8 | nur 271 (Peuterboek)

€ 13,99

SEPTEMBER
2022

|6|

KINDERBOEKEN | FICTIE 9+

Wie kent juffrouw Pots niet?

Stel dat alles tegenzit. Dat je dom bent, lelijk of dyslectisch,
of dat je twee briljante broers hebt of een skippybalbuik, of
misschien wel alles tegelijk. Dan kun je beter de rest van je
leven in winterslaap gaan. Kaya en Simon hebben dat soort
pech, maar samen slapen ze hun tijd wel uit. Totdat juffrouw
Pots in hun klas komt. Plotseling is het afgelopen met de
rust. Verder slapen kan pas weer als dat afgrijselijke mens
weg is. Maar dat is nog een flinke klus. Want juffrouw Pots
blijkt nog gemener te zijn dan ze eruitziet…
• J uffrouw Pots is een ware everseller: er werden tot
dusverre maar liefst 194.000 exemplaren van verkocht
•	Deze heruitgave staat weer garant voor jarenlang leesplezier
bij een nieuwe groep (voor)lezers
•	Uitgevoerd met nieuwe geestige illustraties van Geert
Gratama met steunkleur
•	Tosca Menten zal een speciale ‘Potscast’ maken ter
gelegenheid van de verschijning van deze nieuwe editie
•	Marketing: Uitdeelmateriaal beschikbaar,
socialmediacampagne, blogtour met leerkrachten

‘Dit dolkomische detectiveverhaal heeft een vlotte en erg
grappige stijl.’ Pluizuit.be
‘Humoristisch geschreven. Een leuk verhaal over
buitenbeentjes.’ NBD Biblion

Tosca Menten staat bekend als de grappigste kinderboekenschrijver van
Nederland. Haar Roald Dahl-achtige humor, scherpe observaties en ongebreidelde
fantasie laten kinderen van alle leeftijden genieten. Haar Dummie de mummieserie is verfilmd en wereldwijd vertaald. Ook De wraak van Knor is verfilmd en
momenteel wordt Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist bewerkt voor het witte doek.
Geert Gratama groeide op in Leeuwarden en studeerde aan de Rietveld
Academie in Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij als illustrator en grafisch
ontwerper in Naarden en is sinds enige jaren de vaste illustrator van de boeken
van Tosca Menten.

Juffrouw Pots | Tosca Menten | Illustraties: Geert Gratama | Illustraties en omslagontwerp: Geert Gratama | gebonden
256 blz. | 15,5 x 23 cm | isbn 978 90 00 38223 1 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar) |

isbn 978 90 475 2033 7 | € 9,99

€ 15,99

SEPTEMBER
2022

|7|

KINDERBOEKEN | FICTIE 7+

Een nieuw avontuur van Chip & Bos, vol robots,
moppen en pizza-experimenten
MET HEEL
VEEL STRIPS!

Chip weet alles over robots, niet raar als je vader
robotuitvinder is. Hij is gek op hun huisrobot Sten, de
superslimme Deedee en robothondje Fixi. Toch is er een die
Chip liever nooit meer aan zet: schoonmaakrobot 200-HH,
oftewel Haahaa. Die heeft pas heel Essenstad op z’n kop
gezet door een virus te verspreiden. Gelukkig doet hij nu
alleen nog dienst als kapstok.
Net als Chip en zijn maat Bos bezig zijn met een groot
pizza-experiment, komt mevrouw Klaar op bezoek. Zij is
al net zo’n slimme robotuitvinder als Chips vader en wil
Haahaa repareren met een zelflerende chip. Chip vertrouwt
het niet. Waarom stelt ze zo veel vragen? En wat wil ze die
gemene, oude schoonmaakrobot precies leren? Vlak daarna
verdwijnen Haahaa én Deedee spoorloos… Chip weet het
zeker: dit komt door die zelflerende chip! Samen met Bos,
Sten en Fixi gaat hij op onderzoek uit.
•	Het vervolg op Chip & Bos – RoboRangers!, dat dit najaar
deel uitmaakt van de Kidsweek Tipt!-actie
•	Voor de fans van Leven van een loser, De waanzinnige
boomhut en Dog Man
•	Geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar, ook als ze (nog)
niet graag lezen
•	Met heel veel grappige illustraties en strips van
Zilveren Penseel-winnares Anne Stalinski
•	Marketing: Boekenlegger beschikbaar, online leesclub
en socialmediacampagne

‘Een spannend en hilarisch verhaal, vol met moppen,
schelden met vies eten (‘WITLOF!’) en grappige strips.’
Kinderboekenjournaal.nl

Chip & Bos – RoboVangers! | Tineke Honingh | Illustraties: Anne Stalinski | omslagontwerp: Anne Stalinski en Petra Gerritsen,
Spletters.nl | gebonden | 224 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38354 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)

© Annemarie Terhell

Tineke Honingh is schrijver en stripscenariomaker. Ze schreef boeken zoals
de lovend ontvangen jeugdromans Het (on)gewone verhaal van Bo (en Tom) en
Elke dag broerdag. Stripverhalen bedenkt ze als groot stripliefhebber al sinds
groep 7, tegenwoordig voor de bladen Wild van Freek en Donald Duck. Tineke
heeft twee kinderen, twee katten en één man.
Anne Stalinski is illustrator, stripmaker en verhalenverteller. Ze laat zich
inspireren door supermarkten en oude ansichtkaarten en werkt voor heel
veel kranten en tijdschriften. Voor haar illustraties in De bromvliegzwaan van
Arend van Dam kreeg ze in 2019 een Zilveren Penseel.

€ 15,99

SEPTEMBER
2022

isbn 978 90 00 38355 9 | € 10,99

|8|

KINDERBOEKEN | KNUTSELBOEK

GIGA GROEN!

5 OKT T/M 16 OKT 202
2

Een gi-ga-groen boek van
creatief multitalent Jill!
In dit boek van creatieve duizendpoot Jill Schirnhofer,
bekend van haar kinderprogramma op tv en YouTube, zijn
de dertig leukste knutsels van tv verzameld in één boek.
En het leukste is: de meeste benodigdheden heb je gewoon
in huis of vind je in de natuur! Maak bijvoorbeeld leuke
kruidenpotjes, een supertof fotolijstje van schelpen of een
tropische lichtslinger van gerecyclede plastic flessen.
Ook geeft Jill je de beste tips en interessante weetjes.
Zo kan ook jij de natuur een handje helpen. Want jij en je
BFF zijn toch ook groene superhelden?
Het knutselboek van Jill is het perfecte boek voor kinderen
vanaf 6 jaar die geen genoeg kunnen krijgen van knutselen.
•	Jill heeft ruim 116.560 volgers op haar Instagram-account
@Jilloptv
•	Het Jill-YouTubekanaal heeft 130.000 abonnees en in
totaal 103 miljoen views
• Hét perfecte cadeau voor creatievelingen
• Met handige QR-codes die linken naar instructievideo’s
•	Marketing: Online knutselcampagne met instructiefilmpje
van Jill

Op 15-jarige leeftijd ontwierp Jill Schirnhofer (creatieve duizendpoot, presentatrice en actrice) haar
eerste schoolagenda. Ze brak in 2014 door toen ze het jeugdprogramma Jill bij de AVROTROS mocht
ontwikkelen en presenteren. In 2017 schreef en illustreerde ze haar eerste fictieboek voor kinderen.
Ze was onlangs te zien in het eerste Sintmagazine van een grote warenhuisketen waarin ze creatieve
tips gaf en ze presenteerde het nieuwe programma Super Surprise, waarin twee teams strijden om
het maken van de origineelste sinterklaassurprise.

Het knutselboek van Jill | De leukste en groenste knutsels verzameld | Jill Schirnhofer | omslagontwerp: Alexandra de Vries
paperback met flappen | 96 blz. | 17 x 24 cm | isbn 978 90 00 38363 4 | nur 228 (Speel- en leerboeken)

€ 14,99

SEPTEMBER
2022

|9|

KINDERBOEKEN | FICTIE 7+

Het derde avontuur van de
dappere Maxi van Fluks
Bestsellerauteur Anna Ruhe, bekend van De magische
apotheek, betovert haar lezers opnieuw met een
kinderboekenpersonage vol humor en charme!
Maxi en Paula krijgen bezoek uit de sprookjeswereld.
Plotseling staan er zeven machtige en vermoeiende
wensfeeën voor de deur, kleine strebertjes die alles beter
weten. De zeven feeën vertellen alleen niet dat ze stiekem
naar de mensenwereld zijn gekomen. De opperfeeën
beschuldigen Maxi ervan hier iets mee te maken te hebben.
Er zit voor Maxi en Paula niets anders op dan een reis naar
de sprookjeswereld te maken om alles recht te zetten!
•	Derde en laatste deel van een avontuurlijke
kinderboekenserie
•	Van deel 1 werden binnen een maand ruim 4.000
exemplaren verkocht
•	Van de succesvolle De magische apotheek-serie
werden meer dan 120.000 exemplaren verkocht
• Voorlezen vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 7 jaar
•	Marketing: Posters en uitdeelmateriaal beschikbaar

DEEL 2

OOK LEVERBAAR

DEEL 1

‘Maxi van Fluks – Een eigenwijze fee is een geweldig boek
om zelf te lezen of om voor te lezen. Een groot avontuur
dat vanuit Paula heel beeldend en vlot is geschreven.
Jonge kinderen kunnen zich in de situatie verplaatsen en
zijn betrokken.’ Hebban

Maxi van Fluks – Pas op voor deze fee! | Anna Ruhe | Illustraties: Max Meinzold | oorspronkelijke titel: Maxi von Phlip –
Feen-Alarm! | vertaler: Merel Leene | omslagontwerp: Max Meinzold en Marieke Oele | gebonden | 112 blz. | 15,3 x 20,5 cm
isbn 978 90 00 38002 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) |

isbn 978 90 00 38003 9 | € 9,99

| 10 |

© Andrea Katheder

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

€ 14,99

SEPTEMBER
2022

KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Nee hè! Alweer zo’n boek dat
NIET gelezen wil worden!!
Wat doe je met een boek dat niet gelezen wil worden?
Openen natuurlijk!
Dit humoristische prentenboek doet er alles aan om niet
gelezen te worden. Want dit boek bijt, wringt zich alsmaar
in bochten en luist je erin. Maar... lijkt het je wel wat om het
boek vriendelijk en voorzichtig te aaien, dan valt het best te
lezen. Het is een wonderbaarlijk levendig, rebels en ronduit
magisch prentenboek.
Wat je ook doet, zorg dat dit boek niet gelezen wordt.
Je weet niet waar je aan begint. Of denk je van wel?
•	Dit interactieve en humoristische boek laat je
gegarandeerd hardop lachen
•	In Zweden werd dit boek bekroond tot Kinderboek
van het Jaar 2021 en van het eerste deel werden
ruim 100.000 exemplaren verkocht!
•	Het boek dat niet gelezen wil worden staat in Zweden
op de derde plek van de bestsellerlijst 2021

Over Het boek dat niet gelezen wil worden:
‘Een boek met veel interactie, humor en plezier tussen
volwassene en kind. Echt een aanrader om te lezen!’
Hallofjufsanne

OOK LEVERBAAR

‘Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassen voorlezer zal
genieten van dit originele interactieve prentenboek.’ Hebban
‘Het boek speelt in op de verbeeldingskracht van kinderen en
de creativiteit dat een boek meer kan zijn wanneer je het op
een out-of-the-box-manier benadert.’ Leesdetectives.nl

© Stefan Tell

David Sundin is niet alleen een Zweedse komiek, scenarioschrijver, acteur en tv-presentator,
maar ook zilverenmedaillewinnaar in het Zweedse kampioenschap woordspelingen. In 2020
publiceerde hij zijn kinderboekendebuut Het boek dat niet gelezen wil worden, dat in Zweden al
snel het bestverkochte kinderboek van het jaar werd.

Het boek dat écht niet gelezen wil worden | David Sundin | oorspronkelijke titel: Boken som verkligen inte ville bli läst
vertaler: Bernadette Custers | omslagontwerp: Caroline Linhult, Alexis Holmqvist en Mat-Zet bv | gebonden | 40 blz.
19,5 x 24 cm | isbn 978 90 00 38113 5 | nur 273 (Prentenboek <6 jaar)

| 11 |

€ 12,99

SEPTEMBER
2022

KINDERBOEKEN | PEUTERBOEK

Een hartverwarmend
nieuw bedtijdverhaal!
Over tien minuutjes moeten ze naar bed, maar Flits en
Fonkel hebben nog helemaal geen zin om te gaan slapen.
Tel samen met deze kleine draken af tot het bedtijd is,
terwijl ze hoog in de lucht van het ene kleine avontuur naar
het andere razen. Lukt het ze om op tijd in bed te liggen?
Over tien minuutjes naar bed kleine draak is een vertederend
bedtijdverhaal op rijm, met sprankelende illustraties van
Chris Chatterton.
• Een herkenbaar verhaal op rijm voor peuters en kleuters
• Het perfecte verhaal om voor te lezen voor het slapengaan
•	Van de vorige delen in de Over tien minuutjes naar bedserie werden al ruim 11.000 exemplaren verkocht in
Nederland en Vlaanderen
• Mooie gebonden uitgave, afgewerkt met glitterfolie

OOK LEVERBAAR

‘Er is een hoop te zien, te tellen en te wijzen, wat dit boek
perfect maakt voor kinderen vanaf twee jaar. Echt een
aanrader om in je boekenkast te hebben staan, of eigenlijk nog
beter, naast het bed van je kindje om heerlijk uit voor te lezen!’
Stoerleesvoer.nl over Over tien minuutjes naar bed kleine
eenhoorn

Over tien minuutjes naar bed kleine draak | Rhiannon Fielding | Illustraties: Chris Chatterton | oorspronkelijke titel: Ten Minutes
to Bed Little Dragon | vertaler: Mariella Manfré | omslagontwerp: Chris Chatterton & Mat-Zet bv | gebonden | 32 blz. | 29 x 24 cm

€ 14,99
OKTOBER
2022

isbn 978 90 00 38486 0 | nur 271 (Peuterboek)

| 12 |

KINDERBOEKEN | FICTIE 6+

Geestige verhalen van de grootste leugenaar
uit de geschiedenis
Hoe gebruik je een kanonskogel om de vijand te bespieden?
Wat gebeurt er als je een kersenpit gebruikt om een hert te
schieten? En wat moet je doen als je je paard per ongeluk
aan de spits van een kerktoren hebt vastgebonden? De
baron Von Münchhausen heeft het allemaal meegemaakt
en vertelt er met smaak over aan zijn drie kleinkinderen.
En of zijn verhalen ook echt gebeurd zijn? Tja, dat moet je
misschien zelf maar beoordelen…
In Münchhausen brengt Tore Leifer op zeer geestige wijze
de verzinsels van de grootste leugenaar uit de geschiedenis
tot leven. Anja Gram maakte de prachtige en minstens zo
geestige illustraties.
•	Een eigengereide bewerking van de oorspronkelijke
volksverhalen die werden toegeschreven aan de baron
Von Münchhausen
•	Geschikt om voor te lezen vanaf 6 jaar of zelf te lezen
vanaf 8 jaar
• Grappige korte verhalen met de perfecte voorleeslengte
• Met prachtige, humoristische illustraties van Anja Gram
•	Marketing: Posters en voorleesexemplaren op aanvraag
beschikbaar

‘Elk kind moet de verhalen van de baron
voorgelezen krijgen! Het geeft ze het idee
dat alles mogelijk is en ontwikkelt hun
fantasie. Essentieel boek!’ Niels Nijborg,
vertegenwoordiger

Münchhausen | De (net niet) waargebeurde verhalen van de baron | Tore Leifer | Illustraties: Anja Gram | oorspronkelijke titel:
Münchhausen: Baronens (næsten) sande eventyr | vertaler: Bernadette Custers | omslagontwerp: Anja Gram en Marieke Oele
gebonden | 96 blz. | 16,3 x 24 cm | isbn 978 90 00 38382 5 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)

| 13 |

© Simon Klein-Knudsen

Tore Leifer (1964) is radio- en televisiepresentator, schrijver en journalist, waarbij hij zich op
het terrein van muziek, kunst en cultuur begeeft.
Kinderboekenillustrator Anja Gram staat bekend om haar gevoel voor humor en oog voor detail.
Naast haar werk als illustrator is ze mode- en kostuumontwerper, met een voorliefde voor
historische kostuums een sprookjes.

€ 14,99
OKTOBER
2022

KINDERBOEKEN | NON-FICTIE

Ontelbare fascinerende feiten
binnen handbereik!
Wil je indruk maken op je vrienden met de meest
ongelooflijke feiten en statistieken? Wil je meer weten
over de wonderen van de wereld? Bewapen jezelf met
getallenkennis en fantastische cijfers uit dit boek boordevol
weetjes. Met onderwerpen van ruimte tot sport en van
dieren tot kunst.
Leer hoeveel verdiepingen het hoogste gebouw ter wereld
heeft of hoe lang een potvis zijn adem kan inhouden.
En weet jij al hoe lang het duurt om een ruimtepak aan
te trekken? Of hoe vaak een luiaard in een week poept?
Hoeveel stenen zitten er eigenlijk in de Grote Piramide van
Gizeh? En welk percentage van je hersenen gebruik je nou
echt? De antwoorden op deze vragen én nog eindeloos veel
meer vind je allemaal in dit boek!
Met intrigerende feiten en kleurrijke afbeeldingen is
Onze wereld in getallen een feest van cijfers voor
nieuwsgierige kinderen!
•	Heel erg veel verbluffende feiten en statistieken over
meer dan 70 onderwerpen om indruk mee te maken
•	Voor jongens en meisjes vanaf 9 jaar, en voor ouders en
leerkrachten die graag meer willen weten over dieren,
wetenschap en technologie, geschiedenis en geografie
• Boordevol prachtige foto’s en spectaculaire infographics
• Mooi naslagwerk voor spreekbeurten en werkstukken
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Clive Gifford schreef meer dan 180 boeken, waarvan er meerdere genomineerd zijn voor
de TES Information Book of the Year en de British Book Awards. Met zijn boek Eye Benders:
The Science of Seeing won hij de prestigieuze Royal Society Young People’s Book Prize.

Onze wereld in getallen | Een encyclopedie vol fantastische feiten | Clive Gifford | oorspronkelijke titel: Our World in Numbers
vertaling: Sander Beusink en Joost Zwart | boekverzorging: Asterisk* | gebonden | 192 blz. | 21,6 x 27,6 cm

€ 19,99
OKTOBER
2022

isbn 978 90 00 38281 1 | nur 210 (Non-fictie kinderboeken (< 12 jaar))
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KINDERBOEKEN | FICTIE 10+

Laatste deel van
De Zoete Tovenaars-serie
Nu ook Eline tot de magische suikerwerkers behoort,
ontdekken zij en haar vrienden Robin en Charlie dat het
nog niet zo eenvoudig is om het geheim van de magie te
beschermen. Want de suikerwerkers en ook alle anderen
zijn nog steeds in gevaar: het mysterieuze Anderwaarts
Genootschap, de vijand van de Zoete Tovenaars, is op
zoek naar de verloren gewaande kroniek van Madame
Picot, een wapen krachtiger dan magie zelf. Plotseling zijn
Eline, Charlie en Robin verwikkeld in een avontuur dat zal
beslissen over het lot van de normale wereld én dat van de
magische wereld. De laatste strijd is nog niet gestreden...
Magische zoetigheden, spanning en een groots avontuur
wachten op Eline en haar vrienden! Heerlijk leesvoer voor
iedereen van 9 jaar en ouder. Met sfeervolle illustraties van
Viktoria Gavrilenko.
•	Van deel 1 werden binnen drie maanden ruim 6.000
exemplaren verkocht!
•	Chocolat meets De Magische Apotheek meets Bakkerij Bliss
•	Marketing: Samenwerking met Kidsweek, posters
en boekenleggers op aanvraag beschikbaar, gevulde
backcard met 6 exemplaren
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De Zoete Tovenaars – De laatste strijd | Tanja Voosen | Illustraties: Viktoria Gavrilenko | oorspronkelijke titel: Die Zuckermeister –
Das Letzte Bündnis | vertaler: Pieter Streutker | omslagontwerp: Marieke Oele | gebonden | 296 blz. | 14,8 x 21 cm
isbn 978 90 00 38340 5 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar) |

isbn 978 90 00 38341 2 | € 11,99

Gevulde backcard | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38573 7 | € 101,94

| 15 |

© Fotostudio Schiller

Tanja Voosen (1989) werkt als fulltime blikopener voor haar kat Tijger en gebruikt de rest van
haar tijd om te schrijven. Ze heeft al diverse kinderboeken en YA-titels op haar naam staan en
is erg actief op social media.

€ 16,99
OKTOBER
2022

KINDERBOEKEN | FICTIE 7+

Lekker lang lezen over
je favoriete sport!
Wat is er nu leuker dan lezen over je favoriete sport?
Deze bundel bevat drie spannende avonturen van Paulien,
die dolgraag op paardrijden wil. In ‘Een cap en laarzen’
komt er eindelijk een plekje vrij bij manege De Roskam.
Paulien is door het dolle heen, maar hoe komt ze zo snel
aan een cap? In ‘In het zadel’ gaat het paard van Fleur er
ineens vandoor. Paulien en haar vrienden gaan er snel
achteraan. Krijgen ze het dier te pakken? En in ‘Op pad
met de huifkar’ wint Steffie een ritje met een huifkar. En
Paulien en Eva mogen met haar mee!
•	Lekker dik zelfleesboek met drie spannende verhalen
voor beginnende lezers
• Smullen voor paardenfans!
•	Van de boeken van Vivian den Hollander werden al ruim
2 miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen
• Met sportieve illustraties van Saskia Halfmouw
•	Marketing: Uitdeelmateriaal en samenwerkingen met
paardenplatformen

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

Vivian den Hollander is de auteur van de succesvolle voorleesboeken over de
kleuters Lisa en Jimmy. Daarnaast krijgt ze al jaren kinderen aan het lezen met
haar toegankelijke boeken voor beginnende lezers over piraat Kaat, oppas-opa
Bak en populaire sporten als voetbal, ballet en paardrijden. Met Alleen Beer mocht
mee schreef ze een aangrijpende jeugdroman voor kinderen vanaf tien jaar.
Saskia Halfmouw studeerde grafische vormgeving aan Artez Arnhem en
illustreerde kinderboeken van onder meer Vivian den Hollander, Paul van
Loon en Jacques Vriens. In 2018 verscheen haar eerste eigen boek, Zaterdag,
gevolgd door Zoek.
© Chris van Houts

Paardrijden bij De Roskam | Vivian den Hollander | Illustraties: Saskia Halfmouw | omslagontwerp: Petra Gerritsen,
Spletters.nl | gebonden | 96 blz. | 15 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38132 6 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)

€ 15,99
OKTOBER
2022

isbn 978 90 00 38596 6 | € 9,99
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KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Slaap lekker,
Elmer!
Slaap lekker, Elmer! is het perfecte verhaal om voor te lezen
voor het slapengaan. Het is gebaseerd op de klassieker
Elmer en het kwijtgeraakte beertje voor de allerjongste
lezers. Wanneer Kleine Olifant niet kan slapen omdat hij
zijn teddybeertje is kwijtgeraakt, komt Elmer om te helpen.
Hij leent hem zijn eigen beertje en gaat op zoek naar die
van Kleine Olifant. Gelukkig vinden Elmer en Wilbur het
kwijtgeraakte beertje al snel terug en wisselen ze hun
knuffeltjes weer om. Want ieder beertje is bijzonder – vooral
als het je eigen beertje is!
• Kartonboek in de vorm van een wolk
•	Van de Elmer-boeken zijn al meer dan 180.000 exemplaren
verkocht!
•	Elmer verovert al ruim dertig jaar de harten van elke
peuter en kleuter
• Perfect cadeau voor de feestdagen
• Prachtig vertaald door Rindert Kromhout

‘David McKee is een genie.’ The Times

De Britse schrijver en tekenaar David McKee (1935-2022) is geboren in Devon. Na zijn opleiding aan
Plymouth Art College maakte hij cartoons voor kranten. Van jongs af aan was Davids grootste hobby
verhalen vertellen en zijn eerste boek uit 1964 is gebaseerd op een van die verhalen. Hij verwierf
wereldwijd bekendheid met Elmer, de kleurtjesolifant, die al meer dan 30 jaar bestaat. In 2011 ontving
McKee een eredoctoraat aan Plymouth University. Hij schreef 29 Elmer-boeken die in meer dan 60
talen zijn verschenen en al meer dan een miljoen keer werden verkocht. Na een kort ziekbed overleed
David McKee in april 2022 op 87-jarige leeftijd.

Slaap lekker, Elmer | David McKee | oorspronkelijke titel: My First Elmer Bedtime | vertaler: Rindert Kromhout
omslagontwerp: Mat-Zet, bv | kartonboek | 10 blz. | 23,2 x 23,2 cm | isbn 978 90 00 38305 4 | nur 271 (Peuterboeken)

€ 10,00
OKTOBER
2022
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KINDERBOEKEN | KINDERBIJBEL 4+

Het Oude Testament
op rijm
Marianne Busser en Ron Schröder maakten al eerder de
Bijbel voor kinderen en Bijbel voor kinderen – op rijm – Het
Nieuwe Testament. In deze geheel nieuwe bundel hebben
zij de verhalen uit Het Oude Testament op rijm gezet. Op
toegankelijke wijze beschrijven ze onder andere de verhalen
van Noach, David en Goliath en Jona en de vis.
Een fijne kennismaking met de Bijbel, om samen te lezen en
te bekijken. De prachtige verhalen op rijm en de sfeervolle
illustraties van Pyhai maken dit boek een must-have voor
thuis en in de klas.
•	Met schitterende illustraties van Pyhai, illustrator van
het Kinderboekenweekgeschenk van 2021
•	De korte hoofdstukken zijn zeer geschikt voor kleuters
•	De teksten op rijm maken de verhalen uit de Bijbel
toegankelijk voor kinderen
•	Marianne Busser en Ron Schröder zijn enorm populair
bij (groot)ouders, juffen en meesters
•	Dit boek vormt samen met de Bijbel voor kinderen – op rijm –
Het Nieuwe Testament een prachtige tweeluik
• Marketing: Kleurplaat beschikbaar

‘De Bijbel voor kinderen – op rijm is een mooie aanvulling op
onze plank vol met Bijbels. Marianne Busser en Ron Schröder
hebben met dit boek weer bewezen dat ze een geweldig
schrijversduo zijn die uitdagingen niet uit de weg gaan.’
StoerLeesVoer.nl over Bijbel op rijm – Het nieuwe Testament

Marianne Busser (1958) en Ron Schröder (1958) hebben samen inmiddels ruim
vierhonderd boeken en meer dan duizend liedjes gemaakt waaronder Het grote
liedjesboek en Liselotje is jarig. Daarnaast hebben ze veel geschreven voor onder
wijsmethoden, kindertijdschriften en voor het televisieprogramma Sesamstraat.
Pyhai (1983) haalt het meeste plezier uit het verbeelden van klassieke, tijdloze
verhalen uit andere culturen en andere tijden, die de wereld laten zien vanuit een
ander perspectief. Ze illustreerde eerder De bijbel op rijm voor kinderen - Het nieuwe
Testament en Tiril en de toverdrank, het Kinderboekenweekgeschenk van 2021.
© Emiel Ypma

Bijbel voor kinderen – op rijm | Het Oude Testament | Marianne Busser en Ron Schröder | Illustraties: Pyhai
omslagontwerp: Pyhai en Petra Gerritsen, Spletters.nl | gebonden | 144 blz. | 23,8 x 22 cm | isbn 978 90 00 37305 5

© Steven van Velzen

€ 18,99
OKTOBER
2022

nur 224 (Religie en kinderbijbels <12 jaar)
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KINDERBOEKEN | FICTIE 10+

Een van de meest geliefde kinderboeken
aller tijden in een nieuwe uitgave
In de groep van juf Ina is vaak gedoe, vooral over voetbal.
Gelukkig is zij erg goed in het bedenken van originele
oplossingen. Maar als haar leerling Akkie ernstig ziek blijkt
te zijn, kan ook juf Ina niets meer verzinnen. Heel groep acht
leeft mee. Gelukkig kan Akkie het niet laten om zich ook
vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Of het nou
gaat om het kamp, het schoolvoetbaltoernooi, of het plan om
de juf aan een nieuwe man te helpen.
Achtste-groepers huilen niet is niet meer weg te denken
uit het Nederlandse kinderboekenaanbod en daarom
onmisbaar in de boekenkast.
•	Achtste-groepers huilen niet werd bekroond door de
Nederlandse Kinderjury
• Ruim 178.000 exemplaren verkocht
•	De verfilming werd bekroond met De Gouden Kalf
Publieksprijs 2012
• Mooie gebonden editie met nieuw omslag

‘Jacques Vriens vertelt op een zeer toegankelijke, eerlijke en duidelijke manier
over het verloop van Akkies ziekte. Toch wordt het verhaal nergens zwaar.’
Leesbevorderingindeklas.nl

Achtste-groepers huilen niet | Jacques Vriens | omslagontwerp: Caren Limpens | gebonden | 176 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38123 4 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)

© Chris van Houts

Jacques Vriens (1946) wilde als kind toneelspeler, schrijver of schoolmeester worden. Hij
werd het uiteindelijk allemaal. Vriens is onder meer bekend van zijn verhalen over Tommie en
Lotje, zijn schoolromans, zijn historische boeken, de series over De Bende van De Korenwolf en
De Kinderen van het Kattenpleintje. Hij heeft veel prijzen in de wacht gesleept, zoals meerdere
Griffels, de Archeon Thea Beckmanprijs en de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. In de
afgelopen 40 jaar werden ruim 4 miljoen boeken van Jacques Vriens verkocht.

€ 15,99
OKTOBER
2022

| 19 |

KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Optimistische boodschap over
liefde en samenzijn
Lichtje in het donker is een verhaal over een dorp en de
feestdagen die in de verschillende huizen gevierd worden.
Klein lichtje, een nietig en verlegen vlammetje, is onder
de indruk van hoe de andere vlammetjes de huizen als
schitterende versiering doen oplichten. Klein Lichtje droomt
ervan net zo’n grote vlam te zijn en door het hele huis te
kunnen schijnen. Maar is niet ook het kleinste lichtje een
teken van hoop?
De hartverwarmende prenten van Harry Woodgate maken
dit feestelijke boek perfect om voor te lezen tijdens de
koude winterdagen, maar dankzij de prachtig rijmende
boodschap over liefde en saamhorigheid kan het het hele
jaar door voorgelezen worden.
•	Dit boek benoemt niet alleen allerlei feestdagen,
maar ook mensen met alle mogelijke soorten afkomst,
lichaamsvormen en genderidentiteiten
•	Een hartverwarmend verhaal op rijm, sprankelend
vertaald door Annelies Jorna
•	Een prentenboek met een introvert personage in de
hoofdrol

‘Ondanks dit zware thema is het boek luchtig en gewoon heel
erg fijn. Daar dragen de illustraties ongetwijfeld aan bij.’
Pluizuit.be over Opa’s camper

Lichtje in het donker is het debuut van Katie Sahota. Ze is ervan overtuigd dat
boeken een belangrijke rol spelen om onderwerpen als identiteit, inclusie en ras
te bespreken. Ze gebruikt hiervoor haar eigen ervaringen als moeder van twee
kinderen uit een gemengd huwelijk en haar carrière.
Harry Woodgate is illustrator en stond met hun illustraties op de shortlist van
zowel de Victoria & Albert Illustration Awards 2019 als de Folio Society Book
Illustration Competition 2018 en 2019. Hun vorige prentenboek Opa’s camper
is geïnspireerd op hun scriptie, waarin hen constateerde dat oudere LHBTIQ+personages haast niet vertegenwoordigd zijn in kinderboeken. Met hun eigen
prentenboeken brengt hen daar verandering in.

Lichtje in het donker | Katie Sahota | Illustraties: Harry Woodgate | oorspronkelijke titel: Little Glow | vertaling: Annelies Jorna
omslagontwerp: Harry Woodgate en Mat-Zet bv | gebonden | 32 blz. | 24,5 x 24,5 cm | isbn 978 90 00 38167 8

€ 14,99
OKTOBER
2022

nur 273 (Prentenboeken <6 jaar)
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KINDERBOEKEN | GRAPHIC NOVEL HUMOR

Hilarische graphic novel
vol actie en humor
O nee, er gebeurt iets verschrikkelijks in de ruimte…
Ratten eten de maan op! Er is maar één held die de maan
kan redden: een angstaanjagend beest dat in een geheim
laboratorium is ontwikkeld, de laatste hoop van de aarde!
En die held is… een kat.
Samen met de heerszuchtige Moon Queen en LOZ 4000, een
robot die teennagels knipt, wordt hij de ruimte in geschoten
om als eerste ruimtekat op het magnifieke maanlandschap
de wereld te redden. Kunnen deze onwaarschijnlijke helden
de maan op tijd redden? Kan een teennagelknippende robot
wel iets doen in het uitgestrekte universum? En zal de
eerste kat in de ruimte ooit pizza eten?
•	Eerste deel van supergrappige graphic novel-serie die
leest als een trein!
• Voor de fans van Batpig, Dogman en Leven van een loser
•	Van de boeken van Mac Barnett werden ruim 15.000
exemplaren verkocht!
•	Marketing: Graphic novel-folder en samenwerking
met Kidsweek

‘Een hilarisch verhaal dat lezers reikhalzend doet uitzien naar het
vervolg.’ Kirkus Reviews over Mac B. Geheim agent
‘[…] nu is er De Vreselijke Twee nog vreselijker (van Jory John en
Mac Barnett). En je snapt: dat is humor in de overtreffende trap.’
Kidsweek.nl over De Vreselijke Twee nog vreselijker

Mac Barnett is een New York Times-bestsellerauteur. Zijn boeken verschijnen in 30 talen en
werden al meer dan een miljoen keer verkocht. Bij Van Holkema & Warendorf verschenen zijn
series De Vreselijke Twee (in samenwerking met Jory John) en Mac B. Geheim Agent. Mac Barnett
woont in Californië.

De eerste kat in de ruimte at pizza | Mac Barnett | Illustraties: Shawn Harris | oorspronkelijke titel: The First Cat in Space Ate Pizza
vertaling: Merel Leene | omslagontwerp: DPS Design & Prepress Studio | gebonden | 320 blz. | 14,5 x 20 cm

€ 15,99
NOVEMBER
2022

isbn 978 90 00 38324 5 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
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KINDERBOEKEN | FANTASY 10+

Het spannende slot van De Orde van
de Gouden Leeuw-trilogie
Keer samen met Lucy terug voor een laatste tocht in de
magische wereld van De Orde van de Gouden Leeuw en laat
je meeslepen door haar avonturen! Met Lucy en Alfred in de
gevangenis en het verschrikkelijke verraad van de Dadelaar
wordt het moeilijker dan ooit voor Lucy en haar vrienden om
de laatste twee Onnavolgbare Opdrachten te volbrengen en
te voorkomen dat Schaduwheer Jaldabaz het Rijk vernietigt.
De Gouden Cirkel is een magisch heldenverhaal vol avontuur
en gevaar, met nieuwe opdrachten en een zinderend slot.

‘De orde van de Gouden Leeuw is een heerlijk fantasy-boek voor
kinderen, die nog te jong zijn voor boeken als In de ban van de Ring.
Ik kijk enorm uit naar deel twee.’ Rubén Rodriguez da Silva

Dorothée de Rooy studeerde rechten in Amsterdam en volgde een opleiding tot scenarioschrijver
in New York. Na vijf jaar in de advocatuur werkte zij als comedian en schrijver voor televisie
programma’s. De Orde van de Gouden Leeuw (2019) was haar debuut, waarmee ze werd
genomineerd voor de Hotze de Roosprijs 2020.

De Gouden Cirkel | De Orde van de Gouden Leeuw 3 | Dorothée de Rooy | Illustraties en omslagontwerp: Sophie Pluim
gebonden | 240 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38019 0 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar) |

isbn 978 90 00 38020 6 | € 11,99

© Barbara de Hosson

OOK LEVERBAAR

•	Dorothée de Rooy was een van de winnaars van de
New Voices Script Contest. Haar speelfilmscript
is inmiddels in optie genomen door Netflix
• Spannende fantasyserie van eigen bodem
•	Fraaie gebonden editie met schitterende illustraties
van Sophie Pluim
• Inclusief een prachtig geïllustreerde kaart van het Rijk
•	Marketing: Socialmediacampagne en posters van de
complete serie beschikbaar

€ 18,99
NOVEMBER
2022
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KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Een nieuw verhaal van Hanna Kraan over een
vervallen kasteel en een dolende ridder
Als Daan en Floor een bezoekje aan Slot Beukensteyn willen
brengen, heeft baron Freek van Grinckel eigenlijk geen tijd
voor hen. Hij probeert dringend aan geld te komen, zodat hij
het vervallen kasteel kan restaureren. Maar het begint erop
te lijken dat er maar één oplossing is: hij zal het kasteel dat
al eeuwen in het bezit is van zijn familie moeten verkopen.
De twee kinderen verzinnen een plan om het kasteel te
redden en ontrafelen tijdens hun reddingsacties een groot
geheim. In de schittering van het licht zien ze ineens de oude
toren van weleer in volle glorie opdoemen. Daarin lijken de
voorouders van de wanhopige baron nog altijd springlevend
rond te lopen, alsof ze zó uit de schilderijen in de hal zijn
gestapt. Lukt het Daan en Floor om baron Freek en zijn
familie te helpen?
•	Een spannend en fantasievol verhaal van Hanna Kraan,
voltooid door theatermaker Henrike van Engelenburg
•	Geert Gratama combineerde zijn sfeervolle illustraties
met de echte schilderijen uit het verhaal, te zien in
Het Rijksmuseum in Amsterdam
•	Een vernuftig vormgegeven full colour boek vol
verborgen QR-codes naar online bonusmateriaal
•	Geschikt om voor te lezen vanaf 7 jaar en zelf te lezen
vanaf 8 jaar
•	Marketing: Media-aandacht, online campagne en
samenwerking met Het Rijksmuseum

Hanna Kraan (1946-2011) volgde de HBS en studeerde daarna Italiaans. Na haar opleiding ging ze
aan de slag aan het Rotterdams Conservatorium als docent Italiaans, waar ze inspiratie opdeed
voor haar vele bekroonde kinderboeken, waarvan met name de verhalen over de boze heks nog
altijd populair zijn. In 2021 belandden Hier is de boze heks en Ik ben Krik, Krik ben ik in de Grote
Vriendelijke 100, de top 100 voor meest geliefde kinderboeken aller tijden.

Het geheim van Beukensteyn | Hanna Kraan, voltooid door Henrike van Engelenburg | Illustraties: Geert Gratama, gecombineerd met
beeldmateriaal van Het Rijksmuseum | omslagontwerp: Geert Gratama | gebonden | 128 blz. | 21 x 26 cm
isbn 978 90 00 38328 3 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) |

isbn 978 90 00 38329 0 | € 9,99
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€ 15,99
NOVEMBER
2022

KINDERBOEKEN | MOPPENBOEK

Lach je een breuk
met
Wat is het verschil tussen een tandarts en een schoolmeester?
Nou, bij de tandarts moet je mond open en bij de meester
moet je mond dicht!
In dit nieuwe moppenboek van de leukste krant van
Nederland vind je de allerbeste moppen en raadsels over
school. Dus trek je lolbroek en je grapjas aan en maak je juf
of meester en al je klasgenoten aan het lachen met dit boek.
Maar pas wel op: voor je het weet rol je uit de schoolbanken
van het lachen!
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MATERIAAL
BESCHIKBAAR

isbn 978 90 00 38331 3 | € 3,99

IN A 36
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Kidsweek moppenboek deel 10 – school | Kidsweek | omslagontwerp: Petra Gerritsen, Spletters.nl | gebonden | 112 blz.
9,5 x 13 cm | isbn 978 90 00 38330 6 | nur 219 (Moppen en raadsels (<12 jaar)) |
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•	Gegarandeerd uren lol voor een klein prijsje
•	In samenwerking met topmerk Kidsweek
•	Van de Kidsweek-moppenboeken werden al
220.000 exemplaren verkocht
•	Het perfecte cadeautje voor in de schoen of
voor een kinderfeestje
• Leuk voor grapjurken van 7 tot 99 jaar
• Marketing: Samenwerking met Kidsweek

€ 5,99

NOVEMBER
2022

Gevulde backcard 15 exemplaren | isbn 978 90 00 38515 7 | € 89,85
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KINDERBOEKEN | FICTIE 9+

Terug naar Harlem voor een nieuw
avontuur van de Vanderbeekers
Terwijl Isa op muziekkamp is, zitten Jessie, Oliver,
Hyacinth en Laney elkaar thuis op de zenuwen te werken.
Maar hun slaperige zomer verandert in één klap wanneer
hun geliefde bovenburen door een ramp worden getroffen.
De Vanderbeekers kunnen eindelijk weer doen waar ze goed
in zijn: een plan bedenken. Ze gaan op pad om de meest
magische geneeskrachtige tuin van heel Harlem te bouwen.
Ze laten zich heus niet tegenhouden door een gesloten hek,
distels en afval en de dwarsbomende plannen van een rijke
vastgoedontwikkelaar.
Ervaar opnieuw de warmte van deze onvergetelijke familie
en hun buren terwijl ze samenwerken om de wereld een
beetje lieflijker en vriendelijker te maken.
•	Hartverwarmend en geestig verhaal dat even klassiek
als tijdloos is
•	Filmoptie verkocht aan Amy Poehler (bekend van o.a. Moxie)
• Het tweede deel van een serie van 5 boeken
• Vertaalrechten reeds verkocht aan 11 landen!
•	Marketing: Posters en boekenleggers beschikbaar,
socialmediacampagne

‘Heerlijk en hartverwarmend.’ The New York Times

DEEL 1
Karina Yan Glaser heeft als docent gewerkt, maar ook als medewerker bij de grootste
daklozenorganisatie in New York. Ze woont met haar man, twee dochters en een heel arsenaal
aan geredde dieren in Harlem. Ze is er het meest trots op dat haar twee dochters nergens meer
naartoe kunnen zonder…. een boek!
© Corey Hayes

OOK LEVERBAAR

Over De Vanderbeekers:
‘Liefhebbers van vrolijke verhalen die nostalgisch en tijdloos
zijn door het inlevingsvermogen, zullen genieten van deze
kennismaking met de Vanderbeekers en uitkijken naar hun
toekomstige avonturen.’ Publishers Weekly

De Vanderbeekers en de geheime tuin | Karina Yan Glaser | oorspronkelijke titel: The Vanderbeekers and the Hidden Garden
vertaler: Lidwien Biekmann | omslagontwerp: Caren Limpens | gebonden | 336 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38054 1
nur 283 (Fictie 10-12 jaar) |

€ 17,99

NOVEMBER
2022

isbn 978 90 00 38055 8 | € 11,99
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KINDERBOEKEN | KERSTVERHAAL

Kerstklassieker
op rijm
Een dag voor kerst telt Della het geld dat ze heeft
opgespaard. Daarmee kan ze nooit een cadeau kopen dat
laat zien hoeveel ze van Jim houdt! Ze besluit haar prachtige
lange haren te verkopen. Met het geld dat ze ervoor krijgt,
koopt ze een dure ketting voor aan zijn zakhorloge.
Ook Jim vindt het perfecte kerstcadeau, maar het is veel te
duur. Hij besluit zijn zakhorloge te verkopen. Wat zal Della
blij zijn met de schitterende borstel die hij haar zal geven!
Thuis komen de twee erachter dat ze allebei hun
dierbaarste bezit hebben verkocht en dat de twee cadeaus
nu onbruikbaar zijn. Toch staan ze niet met lege handen,
want het mooiste geschenk is hun liefde voor elkaar – en die
is onbetaalbaar!
•	Tijdloze kerstklassieker met een hartverwarmende
boodschap die iedereen gelezen moet hebben. O. Henry’s
The Gift of the Magic is het perfecte verhaal voor de
feestdagen!
• Gegarandeerd voorleesplezier voor jong en oud
•	Prachtig gebonden boek met sfeervolle illustraties
van Leontine Gaassenbeek
• Het mooiste geschenk voor de decembermaand

‘Een boek om ieder jaar opnieuw weer voor te lezen aan
zo veel mogelijk kinderen om de prachtige kerstgedachte
te verspreiden!’ Juf Sanne over A Christmas Carol - Een
kerstvertelling op rijm
‘Het rijmwerk is, zoals we gewend zijn van dit duo, van
uitzonderlijk niveau.’ De Leesplank over A Christmas Carol Een kerstvertelling op rijm

Marianne Busser (1958) en Ron Schröder (1958) hebben samen inmiddels
ruim vierhonderd boeken en meer dan duizend liedjes gemaakt waaronder
Het grote liedjesboek en Liselotje is jarig.
Leontine Gaasenbeek werkt sinds 2012 als zelfstandig illustrator, veelal
voor educatieve uitgeverijen. Inmiddels zijn er bijna honderd kinderboeken
met haar illustraties verschenen.

© Emiel Ypma

Het mooiste geschenk | Marianne Busser en Ron Schröder | Illustraties: Leontine Gaassenbeek | omslagontwerp: Leontine
Gaassenbeek en Petra Gerritsen, Spletters.nl | gebonden | 32 blz. | 21 x 26,5 cm | isbn 978 90 00 38360 3 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)

© Maarten Feenstra

€ 13,99
NOVEMBER
2022
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KINDERBOEKEN | FICTIE 7+

Een nieuwe verhalenbundel van
Janneke Schotveld!
Boven in de grote eik, midden op het marktplein, woont
de oude heks Adiba. Adiba is al minstens honderdtachtig
jaar oud. Haar botten kraken en haar rimpels zijn talrijk,
maar haar hersens zijn nog zo soepel en speels als die
van een jong poesje. Als de eerste geuren van de lente zich
aandienen, wordt Adiba wakker en zorgt ze op haar eigen
wijze voor reuring in het kleine stadje. Sneeuwballen gooien
in de zomer, op expeditie naar het bos en elke dag een gratis
ijsje – voor Adiba zelf dan. De nieuwe burgemeester vindt
het maar niks, zo’n vieze oude heks in de eikenboom.
Maar de inwoners van het stadje weten wel beter: Adiba is
dan misschien wel oud, maar ze kan nog flink toveren!
•	Fijne voorleesverhalen over een van de geliefde personages
uit de veelgeprezen verhalenbundel De kikkerbilletjes van de
koning en andere sprookjes
•	Van de boeken van Janneke Schotveld werden al ruim
1,1 miljoen exemplaren verkocht
• Om voor te lezen vanaf 6 jaar of zelf te lezen vanaf 8 jaar
•	Met grappige full colour illustraties van Marja Meijer
•	Marketing: Poster, boekenleggers en etalagepakketten
beschikbaar
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‘De sprookjes van Annie M.G. Schmidt zijn moeilijk te
evenaren, maar Janneke Schotveld is erin geslaagd.’
de Volkskrant over Avonturen van de dappere ridster

Janneke Schotveld is de auteur van o.a. de populaire serie Superjuffie en
het Kinderboekenweekgeschenk van 2017. In 2018 verscheen haar met een
Vlag en Wimpel bekroonde verhalenbundel De kikkerbilletjes van de koning en
andere sprookjes. Ook Het kattenmannetje en andere sprookjes en Avonturen van
de dappere ridster werden lovend onthaald.
Marja Meijer studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Kampen.
Sinds 1992 illustreert ze kinderboeken van onder meer Mirjam Mous,
Manon Sikkel, Jacques Vriens en Janneke Schotveld. Humor speelt altijd een
belangrijke rol in haar werk.
© Keke Keukelaar

Adiba, de oude heks in de eikenboom | Janneke Schotveld | Illustraties: Marja Meijer | omslagontwerp: Marja Meijer en
Petra Gerritsen, Spletters.nl | gebonden | 80 blz. | 22 x 22 cm | isbn 978 90 00 38545 4 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar)
isbn 978 90 00 38546 1 | € 9,99 | Display | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38584 3 | € 89,94
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€ 14,99
NOVEMBER
2022

KINDERBOEKEN | KLEUTERBOEK

Leer alles over de supermarkt!

Storm is met zijn moeder en zijn tweelingzusjes in de
supermarkt. En daar kijkt hij zijn ogen uit! Hoe komt het
dat het eten nooit opraakt? Waarom zitten er van die
zebrastrepen op de doperwten? En waarom is het eigenlijk
zo koud? Storms moeder heeft het veel te druk met
boodschappen doen om hem te vertellen wat hij allemaal
wil weten. Maar gelukkig weet supermarktmanager Albert
het antwoord op al zijn vragen.
Super! is een grappig prentenboek dat niet alleen heel
vermakelijk maar ook zeer leerzaam is.
•	Grappig en leerzaam verhaal van de oprichters van
Kleuteruniversiteit en Leesvink
•	Een feest om voor te lezen aan nieuwsgierige kinderen
vanaf 4 jaar
•	Zeer herkenbaar voor zowel praatgrage kinderen als hun
immer drukke ouders
•	Met wervelende illustraties van Anne Stalinski
•	Marketing: Feestelijke lancering tijdens de NOT
2023, uitgebreid project van Kleuteruniversiteit,
uitdeelmateriaal beschikbaar

Super! | Sanne Ramakers & Merel de Vink | Illustraties en omslagontwerp: Anne Stalinski | gebonden | 32 blz. | 30 x 24,5 cm
isbn 978 90 00 38572 0 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)

© Sanne Ramakers

Sanne Ramakers en Merel de Vink zijn allebei doorgewinterde kinderboekenvakkers.
Sanne is afkomstig uit het onderwijs en bekend van de website Jufsanne.com, waarop ze
sinds 2002 lesmaterialen ontwikkelt voor collega’s in het kleuteronderwijs. In 2014 is ze
Kleuteruniversiteit begonnen en ontwikkelt ze met haar team projecten op basis van
kinderboeken. Merel werkt al ruim twintig jaar in het boekenvak en met haar bedrijf Leesvink
voorziet ze basisscholen van compleet ingerichte schoolbibliotheken. Samen schreven Sanne
en Merel al vijf prentenboeken over aansprekende onderwerpen.

€ 14,99
JANUARI
2023
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KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Een spannend zoekboek van de auteur
van De ridder zonder billen
In dit zoekboek ga je samen met de dappere hoofdpersoon
mee het bos in, op zoek naar de rover. Aftellend van tien naar
één duiken er allerlei figuren op. Maar waar zit de rover nu
precies verstopt? Sluip verder en tel af tot je haar gevonden
hebt. En wat dan? Nou, heel hard rennen, natuurlijk!
Er zit een rover in het bos is een spannend en grappig verhaal
vol leerzame elementen als tellen en zoeken. Perfect om
voor te lezen aan dreumesen vanaf 18 maanden, maar
door het interactieve element ook heel leuk voor kleuters.
Emanuel Wiemans maakte de schitterende illustraties.
•	Van de boeken van Levina van Teunenbroek werden al
ruim 30.0000 exemplaren verkocht
•	Een geestig, roldoorbrekend en spannend (maar nergens
té spannend) aftel- en zoekverhaal
•	Leuk voor een brede doelgroep, van dreumes tot kleuter
•	Zeer geschikt om op het kinderdagverblijf of op school in
te zetten als bewegingsspel
•	Met schitterende illustraties van Emanuel Wiemans
• Marketing: Uitdeelmateriaal beschikbaar

Levina van Teunenbroek is pedagogisch werkster, verhalenvertelster en
schrijfster. Als juf Vien vertelt ze al ruim vijfentwintig jaar haar verhalen aan
kinderen. Die zijn spannend, gek, soms een beetje stout, interactief, lief of
grappig. Eerder schreef ze de zeer succesvolle prentenboeken De ridder zonder
billen, De prins zonder billen en Het prinsesje zonder stank, met illustraties van
Charlotte Bruijn.
Emanuel Wiemans (1975) is illustrator, animator en striptekenaar. Naast zijn
eigen prentenboeken illustreerde hij onder meer boeken van Tjibbe Veldkamp,
Jan Paul Schutten en diverse Gouden Boekjes. Emanuel woont in Haarlem met
zijn vrouw en kinderen.
© Keke Keukelaar

Er zit een rover in het bos | Levina van Teunenbroek | Illustraties en omslagontwerp: Emanuel Wiemans | gebonden
44 blz. | 21,5 x 28,5 cm | isbn 978 90 00 38176 0 | nur 273 (prentenboek) en 281 (Fictie 4-6 jaar)

€ 14,99
JANUARI
2023
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KINDERBOEKEN | SPANNING EN AVONTUUR 10+

Laat je voor de laatste keer betoveren
door Het mysterieuze huis
Ga je mee naar Het mysterieuze huis op de heuvel voor
een laatste avontuur? De opa van Hedy en Spencer zit in de
nesten: hij is gevangen in een sneeuwbol, en daar komt zelfs
een beroemde goochelaar niet uit. Samen met hun neefje
Max en nichtje Jelly moeten Hedy en Spencer alles op alles
zetten om hun geliefde opa te redden. Om de betoverde
boom – de bron van alle magie – te vinden, moeten de
kinderen zich een weg zien te banen door de catacomben
van Parijs. Maar de geesten en monsters die zich daar
bevinden zijn niet alleen maar van goede wil…
De betoverde boom is het laatste spannende deel in de
trilogie Het mysterieuze huis. Een zinderende serie rond
een oud familiemysterie met de dappere Hedy en Spencer
in de hoofdrollen.
• H
 et mysterieuze huis op de heuvel wordt momenteel
bewerkt tot een tv-serie door de makers van de
Spiderman-films
• Voor fans van Nevermoor en Harry Potter
•	Magisch, vol dappere personages en heerlijk spookachtig
• Om zelf te lezen vanaf 10 jaar
•	Marketing: Socialmediacampagne, poster op aanvraag
beschikbaar

‘Het verhaal leest lekker vlot, ik heb het in één ruk uitgelezen. Een aanrader dus!’
Lezersreactie op De landkaart van de tovenaars
‘Het vervolg op Het mysterieuze huis op de heuvel is minstens zo goed als deel
1! Ik heb genoten van dit deel, vooral doordat het zo gedetailleerd geschreven
is en je je helemaal in kunt leven in de hoofdpersonen. Door alle spannende
gebeurtenissen wil je weten hoe het afloopt!’ Lezersreactie op De landkaart
van de tovenaars

Mikki Lish woont in Amerika en Kelly Ngai in Australië – meer dan 12.000
kilometer bij elkaar vandaan – maar samen delen ze één mysterieus huis
op de heuvel. Het mysterieuze huis op de heuvel was hun tweede boek samen
en begon oorspronkelijk als een script voor een tv-serie, waarvoor ze ook
hun eigen trailer hebben gemaakt die meer dan één miljoen keer bekeken is.
Deze serie is nu echt in ontwikkeling en wordt geproduceerd door de makers
van de Spiderman-films.
© Crystal Bauer

De betoverde boom | Mikki Lish en Kelly Ngai | oorspronkelijke titel: The Spellbound Tree | vertaling: Merel Leene
omslagontwerp: Erwin van Wanrooij | gebonden | 336 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37587 5 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)

© Brent Armfield

€ 18,99
JANUARI
2023

isbn 978 90 00 37588 2 | € 11,99
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KINDERBOEKEN | PRENTENBOEK

Een prachtig prentenboek van
onze meesterverteller
De dasjes Bas en Bes willen niets liever dan op pad gaan,
maar voorlopig moeten ze binnen blijven. Daar hebben ze
helemaal geen zin in, dus sluipen ze stiekem het dassenhol
uit. Met eigen ogen zien ze dat het bos vol gevaren zit!
Zoals die grote uil die naar ze gluurt en de hond die
onverwachts opduikt. Bas wil terug naar huis, maar Bes
is onverschrokken. Gelukkig zijn er ook dieren die helpen,
zoals het brutale Sloddervosje en de brommende bever.
Langzaam raken de dasjes meer vertrouwd met de grote
dierenwereld. Maar dan wordt het donker en kunnen ze
hun veilige hol niet meer terugvinden. En vanuit een grote
kastanje loert het gevaar…
Kunstschilder Pallieter Hutchemakers en schrijver Jacques
Vriens wonen allebei in Zuid-Limburg en wandelen er graag
door de heuvels en de bossen. Eén van hun favoriete dieren
is de das die daar nog veel voorkomt. In dit prentenboek met
schitterende illustraties komt dit allemaal samen.
• Een vertederend verhaal over het leven van een das
•	De boeken van meesterverteller Jacques Vriens zijn na
vijfenveertig jaar onverminderd populair bij jong en oud
• Prachtig gebonden boek met spectaculaire prenten
• Leuk om voor te lezen aan kinderen vanaf 3 jaar
•	Met prachtige prenten van de Limburgse kunstenaar
Pallieter Hutschemakers
•	Marketing: Samenwerking met Wereld Natuur Fonds en
Nivon

Jacques Vriens (1946) wilde als kind toneelspeler, schrijver of schoolmeester
worden. Tegenwoordig staat hij niet meer voor de klas, maar toneelspelen
en schrijven doet hij nog altijd graag. Vriens is onder meer bekend van zijn
verhalen over Tommie en Lotje, zijn schoolromans, zijn historische boeken, de
series over De Bende van De Korenwolf en De Kinderen van het Kattenpleintje.
Pallieter Hutschemakers werd geboren in een kunstenaarsgezin te Eijsden
(Nederland) en studeerde illustratieve vormgeving en vrij schilderen aan
de Academie Beeldende Kunsten te Maastricht. Hij laat zich leiden door zijn
gevoelens en zijn directe omgeving en woont en werkt in Maastricht.
© Chris van Houts

De wijde wereld in! | Jacques Vriens | Illustraties: Pallieter Hutschemakers | omslagontwerp: Petra Gerritsen,
Spletters.nl | gebonden | 32 blz. | 21,5 x 28,5 cm | isbn 978 90 00 38502 7 | nur 273 Prentenboeken (<6 jaar)

€ 14,99
JANUARI
2023
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KINDERBOEKEN | SPANNING EN AVONTUUR 12+

Actie en mysterie in een
nieuw Undercover-avontuur
Yasmina, Alex en zijn moeder Ilse zijn nog maar net ontsnapt
aan een levensgevaarlijke sekte in Griekenland als Interpol
hen voor een nieuwe undercovermissie wil inzetten. In een
eeuwenoud paleis in Venetië hangt mogelijk een gestolen
schilderij van Johannes Vermeer. Samen met Boris, de baas
van Interpol, gaat het trio op onderzoek uit en infiltreren ze
het gebouw tijdens een gemaskerd bal.
De opdracht lijkt simpel, maar de zoektocht naar het
schilderij is nog maar het begin van een spannend en
onvoorspelbaar avontuur. De illegale handel in geroofde
kunst leidt Alex naar een mysterieus geheim uit de Gouden
Eeuw en een verdwenen zeilschip vol Hollandse Meesters.
•	In 2023 is een overzichtstentoonstelling van Johannes
Vermeer in het Rijksmuseum te zien. Vermeer en zijn
schilderijen spelen een hoofdrol in dit derde, zelfstandig
te lezen, meesterwerk van Chris Kooi
•	Spannend, onvoorspelbaar en vol actie: het perfecte
leesavontuur voor jongens en meisjes vanaf 12 jaar
•	Voor de fans van de boeken van Chris Bradford,
Rick Riordan en De Grijze Jager
• Ook geschikt voor de minder fanatieke lezer
• Marketing: Posters van de hele serie beschikbaar

‘Het stenen doolhof is wederom een schot in de roos voor jonge liefhebbers
van spanning, spionnen en mysterie. De schrijfstijl is passend voor de
doelgroep en het leest heerlijk vlot weg, terwijl de karakters herkenbaar en
sympathiek zijn neergezet. Dit alles maakt dit tot een zeer geslaagd boek
voor tieners.’ NBD Biblion
‘De schrijfstijl is vlot, de personages herkenbaar en door de acties leest het
verhaal als een trein.’ Lezersrecensie op Hebban.nl

Undercover 3 – De ijzeren tijger | Chris Kooi | omslagontwerp: Erwin van Wanrooij | gebonden | 224 blz. | 13,5 x 21 cm
isbn 978 90 00 38276 7 | nur 284 (Fictie 13-15 jaar) |

isbn 978 90 00 38277 4 | € 11,99

© Nichon Glerum

Chris Kooi (1977) werkt als redacteur voor een grote Nederlandse uitgeverij. Hij is geboren in
Groningen en groeide op in Nairobi. Na zijn studie werkte hij jarenlang als reisleider in Afrika.
Chris woont in Amsterdam, samen met zijn vriendin en twee jonge kinderen. In 2020 verscheen
zijn debuut Undercover 1 – Rivieren van zand en in 2021 verscheen het vervolg Undercover 2 – Het
stenen doolhof.

€ 17,99
JANUARI
2023

| 32 |

KINDERBOEKEN | FICTIE 10+

Deel 5 van Het Ministerie van
Oplossingen komt eraan!
HEBT U DE
HELE SERIE OP
VOORRA AD?

Komende winter verschijnt deel 5 van
de succesvolle serie Het Ministerie van
Oplossingen van Sanne Rooseboom.

125.000
EXEMPLAREN
VERKOCHT!
Het Ministerie van Oplossingen
isbn 978 90 00 35109 1
€ 15,99
Het Ministerie van Oplossingen
en de verdwenen Van Gogh
isbn 978 90 00 35737 6
€ 15,99

DEEL

DEEL

1

2

Het Ministerie van Oplossingen
en het veel te volle huis
isbn 978 90 00 36254 7
€ 15,99
Het Ministerie van Oplossingen
en de Zilverjongen
isbn 978 90 00 37498 4
€ 15,99
Het Ministerie van Oplossingen
deel 5
isbn 978 90 00 38506 5
€ 15,99

DEEL

DEEL

3

4
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GIGAGROEN!

De leukste gi-ga-groene titels
voor de Kinderboekenweek 2022
5 OKT T/M 16 OKT

2022

Heeft u onze allergroenste titels op voorraad?

THEMATITEL
2022

Elke dag broerdag
isbn 978 90 00 36896 9

Kom mee naar buiten
isbn 978 90 00 38162 3

Oom Onkruid
isbn 978 90 00 38262 0

Waarom je voetafdruk groter
is dan je schoenmaat
isbn 978 90 00 38278 1

Atlas van de klimaatverandering
isbn 978 90 00 37568 4

Jakkie, wat een troep!
isbn 978 90 00 38127 2

Verborgen wereld
isbn 978 90 00 37099 3

Vuur
isbn 978 90 00 38375 7

Het groene rebellen doeboek
isbn 978 90 00 38071 8

Het grote groene doeboek
isbn 978 90 00 37266 9

De gekko en de havik
isbn 978 90 00 37627 8

Rotbeest!
isbn 978 90 00 38048 0

KIJK OP W W W.DE-LEU

KSTE-KINDERBOEKEN.
COM VOOR NOG
MEER LEUKE TITELS VO
OR DE KINDERBOEKEN
WEEK 2022!
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KINDERBOEKEN

tipt de leukste kinderboeken!

€ 16,99

€ 15,99

€ 9,99

De magische apotheek
– De strijd om de meteoor
Anna Ruhe
isbn 978 90 00 36802 0

€ 17,99

Dummie de mummie en de
gouden scarabee
Tosca Menten
isbn 978 90 475 0880 9

€ 9,99

De Orde van de Gouden Leeuw
Dorothée de Rooy
isbn 978 90 00 36758 0

€ 15,99

€ 9,99

Hoe fel de zon ook scheen
Arend van Dam
isbn 978 90 00 37113 6

€ 18,99

€ 9,99

€ 16,99

€ 9,99

Het kattenmannetje en andere
sprookjes
Janneke Schotveld
isbn 978 90 00 36926 3

€ 15,99

€ 9,99

Chip & Bos – Roborangers!
Tineke Honingh
isbn 978 90 00 37348 2

9 toptitels
nu tijdelijk
€ 9,99 per stuk

€ 12,99

€ 9,99

Hier die bal!
Vivian den Hollander
isbn 978 90 00 37693 3

€ 9,99

Boy 7
Mirjam Mous
isbn 978 90 00 30135 5

SCHIKBA AR
• POSTERS BEIACAMPAGNE*
• SOCIALMED

€ 16,99

€ 9,99

De Zoete Tovenaars - Het magische verbond
Tanja Voosen
isbn 978 90 00 37796 1

*Actieperiode: 1 oktober t/m 31 december 2022. Inkoopvoorwaarden:
6x3 exemplaren of 18 stuks assorti.

www.kidsweek.nl
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POS-MATERIAAL KINDERBOEKEN

DE ZOETE TOVENAARS
– DE LAATSTE STRIJD
pagina 15
Gevulde backcard
isbn 978 90 00 38573 7 | € 101,94
Bij afname van 6 exemplaren

KIDSWEEK MOPPENBOEK
DEEL 10 – SCHOOL
pagina 24
Gevulde backcard
isbn 978 90 00 38515 7 | € 89,85
Bij afname van 15 exemplaren

ADIBA, DE OUDE HEKS
IN DE EIKENBOOM
pagina 27

foamboard,
ook als poster
beschikbaar

Display
isbn 978 90 00 38584 3 | € 89,94
Bij afname van 6 exemplaren
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BEST OF YA

Kijk voor meer inspiratie op:
bestofyabooks.nl |

@bestofyabooks

YOUNG ADULT | XS

Een nieuwe Best of YA | XS
vol mysterie
Bobbie zit tegen haar zin met haar ouders en zusje Sanne in
een vakantiehuisje. Algauw blijkt het geen toeval dat ze juist
in dit vakantiepark zitten: hier is haar oudere broer David
zeven jaar geleden spoorloos verdwenen. Tijdens Bobbies
verblijf gebeuren er vreemde dingen, waardoor ze besluit
uit te zoeken wat er destijds met David is gebeurd. Ze krijgt
hierbij hulp van vrienden die ze in het park heeft leren
kennen. Om meer te weten te komen over de verdwijning
van haar broer, probeert de groep via de oude methode
‘glaasje draaien’ contact te zoeken met Davids geest.
Maar dit blijkt niet zonder gevaar...
•	Voor de fans van de boeken van Mirjam Mous, Mel Wallis
de Vries en Margje Woodrow
•	Na zijn gewaardeerde kinderboeken schrijft Henk
Hardeman ook spectaculaire YA-thrillers
•	Van de Best of YA | XS-serie zijn bijna 13.000 exemplaren
verkocht
•	De Best of YA | XS-e-books verschijnen tevens als
dyslexie-uitgave
•	Marketing: Online campagne en lessuggesties
beschikbaar

Over Wie is Adam Westerman?
‘Een uiterst spannend boek dat ik binnen een dag had uitgelezen.’ NerdyGeekyFanboy.nl – in liefdevolle
herinnering
‘Henk Hardeman neemt je vanaf de eerste bladzijde mee in een spannend en mysterieus verhaal. Als
lezer wil je door dit mysterie weten hoe het gaat eindigen, waardoor dit verhaal een echte page-turner is.’
Deleesclubvanalles.nl

Henk Hardeman (1961) debuteerde in 1998 met Het zwarte vuur. Hij publiceerde diverse
jeugdboeken. In 2015 won hij met Het lastpak de wedstrijd van de Toonder Compagnie:
Wie schrijft een nieuw Bommelverhaal? Het verhaal verscheen in 2016 bij De Bezige Bij.
Verschillende titels van hem belandden op de tiplijst van de Kinderjury. In 2021 verscheen
zijn eerste, goed ontvangen, YA-thriller Wie is Adam Westerman?

Wat gebeurde er met David? | Henk Hardeman | omslagontwerp: Caren Limpens | gebonden | 104 blz. | 13,5 x 21 cm
isbn 978 90 00 38348 1 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 38349 8 | € 5,99

€ 9,99

OKTOBER
2022

Dyslexie-uitgave isbn 978 90 00 38350 4 | € 5,99
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YOUNG ADULT | HORROR

Bloedstollend horrorverhaal
van Daniëlle Bakhuis
Na Clownsnacht en Het huis zonder einde schreef Daniëlle
Bakhuis opnieuw een verhaal om van te gruwelen.
Vijfentwintig jaar geleden werd Westerdam geteisterd
door een reeks bloederige moorden. Er wordt gefluisterd
dat Dirtbag het op tieners heeft voorzien. Er wordt ook
gefluisterd dat niemand veilig is… Jason, Laura, Alice,
Denise, Monica, Edward en Joyce: allemaal zijn ze bang dat
zij de volgende zullen zijn.
De bloedzomer van 1997 is een ijzingwekkende slasher zonder
smartphones, Netflix en internet, maar mét creepy urban
legends als Elisa Day en de moordenaar op de achterbank.
• Heerlijk enge Halloween-titel van de queen of horror
• De jeugdhorrors van Daniëlle zijn enorm geliefd
• Daniëlle is een graag geziene gast op scholen
•	Gebonden uitgave met gruwelijk mooie zwartwitillustraties van Sophie Pluim
•	Marketing: Halloweenblogtour en booktokcampagne

DIRTBAG, DIRTBAG, KOM MAAR GAUW
’K BEN BESLIST NIET BANG VOOR JOU
NIMMER HEB IK OOIT GELOGEN
IK OPEN NU ALS EERST MIJN OGEN

‘Van mij mag Daniëlle Bakhuis er een gewoonte van maken om
elk jaar rond Halloween een jeugdhorror-boek te schrijven.’
Jenniferleest.com

De bloedzomer van 1997 | Daniëlle Bakhuis | Illustraties: Sophie Pluim | omslagontwerp: Sophie Pluim en Saskia Janssen | gebonden
136 blz. | 13,5 x 21 cm | isbn 978 90 00 38552 2 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 38553 9 | € 7,99

© Barbara Trienen

Daniëlle Bakhuis (1982) werkt sinds haar achttiende in de journalistiek. Na haar column in
meidentijdschrift Fancy, werkte ze als freelance redacteur voor onder andere Cosmopolitan en
CosmoGIRL. Daarnaast schreef ze 15 boeken, waaronder de razendspannende YA-thrillers De
eliminatie en De executie. Ze bezoekt wekelijks scholen om leerlingen te vertellen over haar werk
als schrijver en over haar boeken.

€ 13,99
OKTOBER
2022
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YOUNG ADULT
CONTEMPORARY
YOUNG| ADULT
|

is een
ware hit op
Een rating van 100% op Rotten Tomatoes en 9.1 op IMDB | Kwam direct binnen in de Netflix
top 10 | Meer dan 14,55 miljoen uur bekeken in de eerste 2 dagen | In de eerste week na
verschijnen werd de Heartstopper hashtag al meer dan 2,8 miljard keer bekeken op TikTok
en ruim 56.000 keer benoemd op Twitter en Instagram

Heartstopper Deel 1
isbn 978 90 00 37880 7 | € 15,00

Heartstopper Deel 2
isbn 978 90 00 37926 2 | € 15,00

Heartstopper Deel 3
isbn 978 90 00 37927 9 | € 15,00

Heartstopper Deel 4
isbn 978 90 00 38074 9 | € 15,00
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YOUNG ADULT | GRAPHIC NOVEL

Hét jaarboek van de
dé hit op
VERSCHIJNT WERELDWIJD
OP 13 OKTOBER 2022

-serie

Dit prachtige full colourboek is speciaal voor alle fans van
de succesvolle Heartstopper-serie – en als je nog geen fan
was, dan word je het nu wel! Boordevol bonusmateriaal,
zoals niet eerder gepubliceerde illustraties en exclusieve
minicomics, een terugblik naar prachtig Heartstopperartwork, trivia en alle ins & outs van het creatieve proces
van Alice Oseman, en dat allemaal verteld door de
cartoonversie van de auteur zelf!
Heartstopper gaat over liefde, vriendschap, loyaliteit en
mentale aandoeningen. Het bevat alle kleine verhalen van het
leven van Nick en Charlie, die tot ieders verbeelding spreken.

OOK LEVERBAAR

• Een musthave voor alle Heartstopper-fans!
•	Gebonden editie met full colourbinnenwerk
•	Deel 5 van Heartstopper verschijnt in het voorjaar van 2023
•	Marketing: Online advertenties, influencercampagne en
samenwerking met LHBTIQ+-platformen

Over Heartstopper:
‘Ronduit verrukkelijk. Lief, romantisch, vriendelijk.
Prachtig tempo. Ik vond dit boek geweldig.’
Rainbow Rowell, auteur van Carry On

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

Alice Oseman (1994) werd geboren in Kent, Engeland. Ze studeerde af aan de universiteit van
Durham en schreef meerdere YA-boeken: de Heartstopper-serie, Solitaire, Radio Silence en I Was
Born for This. Liefdeloos werd in de UK bekroond met de YA Book Prize 2021. www.aliceoseman.com

Het Heartstopper jaarboek | Alice Oseman | oorspronkelijke titel: The Heartstopper Yearbook | vertaler: Niels van Eekelen
omslagontwerp: Marieke Oele | gebonden | 160 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38334 4 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 302
(Vertaalde literaire roman, novelle)
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€ 17,99
OKTOBER
2022

YOUNG ADULT | CHICKLIT

Heerlijke romcom van internationale
bestsellerauteur Lauren Kate
Lanie heeft een succesvolle carrière als romanceredacteur én is verloofd met de man die alle 99 vakjes
van haar zorgvuldig samengestelde wensenlijst afvinkt.
Ze heeft het gewoon goed voor elkaar. En dan mag ze ook
nog samenwerken met de wereldberoemde auteur Noa
Callaway. De romans van Noa vormen Lanies grootste
inspiratiebron in de liefde en het leven. Lanies enige taak
is Noa’s writer’s block te verhelpen om zo de promotie te
krijgen waar ze altijd van gedroomd heeft. Simpel, toch?
Maar niemand heeft ooit de mysterieuze Noa Callaway
gezien. En hun ontmoeting zet Lanies wereld volledig op z’n
kop. Ineens twijfelt ze aan alles waar ze in geloofde. Pas
wanneer Lanie eindelijk haar 99-wensenlijstje – haar enige
houvast in alles – helemaal kan loslaten, ontdekt ze dat
liefde in welke vorm dan ook kan passen.
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•	Heerlijke feelgoodroman van bestsellerauteur Lauren Kate
•	Deze slow-burn enemies-to-lovers doet ieders hart
smelten!
• Voor elke oudere jongere en de jongere oudere
•	Van de Fallen-serie werden ruim 110.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen
•	Marketing: Grote feelgoodcampagne, leesclubmateriaal,
TikTok-campagne

‘Er is niets beter dan een boek over boeken, vooral als het om een geweldig
liefdesverhaal gaat. Een onverwachte wending van Lauren Kate is een
romantisch verhaal achter de schermen dat bibliofielen zeker zullen
waarderen... Wees voorbereid om het in één ruk uit te lezen.’ Forbes

Lauren Kate is de internationale bestsellerauteur van de Fallen-serie en de Teardrop-boeken.
Haar boeken zijn in meer dan dertig talen verschenen. Lauren woont in Los Angeles.

Een onverwachte wending | Lauren Kate | oorspronkelijke titel: By Any Other Name | vertaler: Mireille Vroege
omslagontwerp: Saskia Janssen | paperback | 264 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38575 1 | nur 343 (Romantiek) en
nur 302 (Vertaalde literaire roman, novelle) |

isbn 978 90 00 38576 8 | € 9,99

Gevulde backcard | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38622 2 | € 105,-
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€ 17,50
OKTOBER
2022

YOUNG ADULT | CONTEMPORARY ROMANCE

Laatste deel over een koninklijke
paardenwereld vol intriges en geheimen
Toen Grace ontdekte dat Edward eigenlijk prins Tristan
was, stond ze voor een keuze. En ze heeft een besluit
genomen. Voor hem. Maar nu staat hun liefde voor de
allerbelangrijkste beproeving... Ze wilde nooit een prinses
zijn. En toch zijn alle camera’s op haar gericht en wordt
elke stap die ze naast Edward zet nauwlettend in de gaten
gehouden. Ze realiseert zich al snel dat het glamoureuze
leven van het koningshuis alles verandert: haar relatie met
Edward, maar ook haarzelf. Te midden van alle schandalen
en intriges kan Grace alleen bij de paarden haar toevlucht
vinden. En terwijl Edward zijn rol als prins steeds serieuzer
moet nemen, twijfelt Grace. Is ze echt bereid om haar eigen
dromen op te geven voor de liefde?
• Laatste deel van een heerlijke feelgoodtrilogie
• Modern liefdesverhaal vol glamour, passie en paarden
• Net zo betoverend als de Selection-serie van Kiera Cass
•	Jana Hoch is zelf paardentrainer en weet dus precies
waar ze het over heeft!
• Luxe gebonden editie met goudfolie
•	Marketing: Samenwerking met paardenplatformen en
socialmediacampagne

‘Het verhaal is interessant en er komt een enorme plottwist voorbij die ik niet aan zag
komen. De cliffhanger van het boek en de epiloog smaken naar meer en maken me
heel benieuwd naar het vervolgdeel.’ Awesome Booklover Blog

DEEL 1

DEEL 2

Jana Hoch is een Duitse schrijfster uit Hannover. Al sinds haar vroege jeugd geniet ze van het
bedenken van werelden en personages en deze op papier te zetten. Ze is paardentrainer en
gebruikt iedere vrije minuut om te schrijven – een perfecte dag begint voor haar met een laptop op
schoot en een kop warme chocolademelk en eindigt met een ritje op haar paard Jamie.
© Jana Hoch

OOK LEVERBAAR

Over Royal Horses – De kroon en het hart
‘Ik ben geen paardenmeisje maar De kroon en het hart is heerlijk!’ Adorable Books

Royal Horses – De kroon en de nacht | Jana Hoch | oorspronkelijke titel: Royal Horses – Kronennacht | vertaler: Ans van der Graaff
omslagontwerp: Marieke Oele | gebonden | 384 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37930 9 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 302
(Vertaalde literaire roman, novelle) |

isbn 978 90 00 37931 6 | € 12,99

| 43 |

€ 20,99
NOVEMBER
2022

YOUNG ADULT | CONTEMPORARY ROMANCE

Romantisch verhaal van Blackout
dreamteam-bestsellerauteurs
Vlak voor kerstmis is Atlanta bedekt onder een dikke laag
sneeuw. Maar de warmte van ontluikende liefde zou het ijs
weleens kunnen laten smelten in deze onderling verbonden
verhalen, vol vreugde en sprankelende romantiek.
Terwijl de stad bevriest, helpen twaalf tieners een vriendin
de meest epische verontschuldiging van haar leven aan
te bieden. Krijgen ze dat wel voor elkaar tijdens zo’n
sneeuwstorm? Niemand is voorbereid op deze whiteout.
Maar misschien kun je je ook niet voorbereiden op die
magische momenten die alles veranderen…

‘Het is een ideaal boek als je wat vlinders
in je buik wilt krijgen, en het geeft je een
heerlijk zomers gevoel!’ Nerdygeekyfanboy
over Blackout – in liefdevolle herinnering

•	Black teen love in een bundel onderling verbonden
romantische verhalen van zes succesvolle en
internationaal populaire topauteurs
•	Hilarisch, hartverwarmend en innemend
• De film- en televisierechten verkocht aan
• Verschijnt simultaan met de Amerikaanse editie
•	Voordelige e-bundel van Blackout & Whiteout (2-in-1)
verkrijgbaar
•	Marketing: Socialmediacampagne, lessuggesties
voor het onderwijs

Deze charmante, hilarische en hartverscheurende met elkaar verweven
verhalen werden geschreven door de zes bestverkopende en meest
bekroonde zwarte auteurs van dit moment: Nicola Yoon, Angie Thomas,
Nic Stone, Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson en Ashley Woodfolk.
© Jess Andree

OOK LEVERBAAR

Topauteurs Nicola Yoon, Angie Thomas, Nic Stone, Dhonielle
Clayton, Tiffany D. Jackson en Ashley Woodfolk sloegen na
Blackout opnieuw de handen ineen en schreven samen een
roman over zwarte tienerliefde, waarin alle relaties zo uniek
en sprankelend zijn als sneeuwvlokken.

Whiteout | Nicola Yoon, Angie Thomas, Nic Stone, Dhonielle Clayton, Tiffany D. Jackson en Ashley Woodfolk
oorspronkelijke titel: Whiteout | vertaler: Aimée Warmerdam | omslagontwerp: Saskia Janssen | gebonden | 192 blz.
15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38111 1 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 302 (Vertaalde literaire roman, novelle)
isbn 978 90 00 38112 8 | € 11,99 |

Blackout & Whiteout (2-in-1) | isbn 978 90 00 38621 5 | € 22,99

| 44 |

€ 19,99
NOVEMBER
2022

YOUNG ADULT | SPANNING 15+

Een nieuwe thriller van de koningin
van de Nederlandstalige YA
Melvin is een urban explorer. Samen met zijn broer Otis
bezoekt hij stiekem verlaten gebouwen: oude ziekenhuizen,
fabrieken en vergeten villa’s waar de tijd lijkt stil te staan.
Terwijl Otis foto’s maakt, fantaseert Melvin over de mensen
die er ooit woonden of werkten.
Wanneer ze naar Prinsenbeek verhuizen, ontdekt Otis in
het Liesbos een leegstaande woning die hij het Jagershuis
noemt. Een perfecte ‘urbex-locatie’. Maar dan wordt
Otis aangereden en er lijkt opzet in het spel. Heeft het
ongeluk soms met het Jagershuis te maken? Melvin gaat
op onderzoek uit en doet een mysterieuze ontdekking.
Misschien kan hij Otis nog redden!
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niet meer los!’ Deleesclubvanalles.nl over Boy 7
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‘Als je eenmaal begint, houdt Boy 7 je in zijn greep en laat hij
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•	Een superspannend en intrigerend boek zoals we van
Mirjam Mous gewend zijn
•	Grote fanbase voor Mirjam Mous als YA-thrillerauteur
•	Van Boy 7 werden bijna 150.000 exemplaren verkocht!
•	Marketing: Socialmediacampagne, blogtour, posters
beschikbaar

‘Mirjam Mous schrijft zo vloeiend dat je niet eens doorhebt
dat je aan het lezen bent.’ Chicklit.nl over Girl 6

Mirjam Mous (1963) werkte jarenlang in het onderwijs voordat ze in 2005 besloot zich fulltime op
schrijven te richten. In 1998 verscheen haar eerste boek. Mirjam schrijft voor een breed publiek:
grappige boeken voor kinderen (zoals Spees de ruimtewees en Vigo Vampier), maar ook aangrijpende
en spannende boeken voor jongeren. Haar bekendste jeugdthriller Boy 7 was genomineerd voor de
Jonge Jury en werd in zowel Nederland als Duitsland verfilmd.

Otis’ redding | Mirjam Mous | omslagontwerp: Loudmouth | gebonden | 304 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 38105 0 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 38106 7 | € 12,99

€ 20,99
NOVEMBER
2022

Gevulde backcard | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38582 9 | € 125,94

| 45 |

YOUNG ADULT | NOVELLE

Het perfecte kerstcadeau
voor alle
fans!
‘Ik haat kerst.’
‘Nee, dat doe je niet.’
‘Ik haat deze kerst.’
‘Iedereen haat deze.’
Tori, Charlie en Oliver Spring hebben allemaal een zware
winter gehad. Ze proberen de kerstdagen dan ook met zo
weinig mogelijk drama door te komen. Voor Oliver betekent dat
Mario Kart spelen met zijn broer en zus, maar Tori en Charlie
willen niets liever dan de afgelopen maanden vergeten.
De feestdagen zijn dit jaar moeilijker dan ooit. Deze kerst zal de
familie Spring uit elkaar drijven of ze weer bij elkaar brengen…
•	Deze novelle speelt zich af tijdens het vierde deel
van Heartstopper
•	Vanuit het perspectief van Tori, Charlie en hun
broertje Oliver
• Met prachtige schutbladen
• Heartstopper is nu te zien op
•	Van de Heartstopper-serie werden bijna
30.000 exemplaren verkocht!
•	Marketing: Online feestdagencampagne

VERSCHIJNT
VOORJAAR 2022

‘De novelle Deze winter van Alice Oseman is perfect voor Heartstopper-fans
die nog wat meer van Nick en Charlie willen lezen. Het is een ontroerend,
meeslepend en mooi verhaal over Charlie zijn mentale problemen uit het
vierde deel van de Heartstopper-serie. Het lukte Alice Oseman ook met
Deze winter weer om mijn hart te veroveren met haar prachtige manier van
schrijven.’ Booktokker Noah de Campos, @jetweedevader

Deze winter | Tijd om de perfecte familie te spelen… | Alice Oseman | oorspronkelijke titel: This Winter | vertaling: Niels van Eekelen
omslagontwerp: Marieke Oele | paperback | 112 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38434 1 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 302
(Vertaalde literaire roman, novelle) |

isbn 978 90 00 38435 8 | € 5,99
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€ 10,00
NOVEMBER
2022

YOUNG ADULT | ROMANCE

Sprookjesachtige nieuwe YA van
bestsellerauteur Kiera Cass
VERSCHIJNT WERELDWIJD
OP 6 DECEMBER 2022

Als prinses van Kadier is Annika gewend aan een zeer
comfortabel en luxueus leven. Maar dat betekent ook dat ze
er geen enkele zeggenschap over heeft: alles wordt voor haar
besloten. De band met haar vader, de koning, is niet meer
zo liefdevol als vroeger en binnenkort zal Annika moeten
trouwen met als enig doel politiek gewin.
Kilometers verderop ziet het leven van Lennox er totaal
anders uit. Zijn leven staat volledig in het teken van het leger
en hij hoopt ooit de gestolen troon terug te kunnen veroveren.
Liefde is wel het laatste waar hij aan denkt. Maar wanneer het
lot Annika en Lennox samenbrengt, kunnen zij hun gevoelens
voor elkaar niet negeren. Samenzijn is onmogelijk, maar een
leven zonder elkaar ook…
• In de sfeer van de succesvolle Selection-serie
•	De Selection-serie is internationaal een grote hit en
verscheen in 30 landen
•	Van de boeken van Kiera Cass werden ruim 186.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen
•	Marketing: Online campagne, blogtour, prachtige kaarten
met fanart beschikbaar

‘De schrijfstijl van Kiera Cass heeft iets heel erg fijns:
die is ontzettend levendig en realistisch en zó goed
dat je niet eens meer door hebt dat het een verhaal is.’
Thebookreview.nl over De selectie

© Dustin Cohen

Kiera Cass is de internationale bestsellerauteur van de Selection-serie en Siren. Ze studeerde aan
Radford University en woont met haar familie in Christiansburg (Virginia), Verenigde Staten.

De roep van het hart | Kiera Cass | oorspronkelijke titel: A Thousand Heartbeats | vertaling: Hanneke van Soest
omslagontwerp: Marieke Oele | paperback | 352 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38231 6 | nur 285 (Fictie 15+)

€ 19,99
DECEMBER
2022

isbn 978 90 00 38232 3 | € 12,99
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POS-MATERIAAL YOUNG ADULT

OTIS’ REDDING
pagina 45
Gevulde backcard
isbn 978 90 00 38582 9 | € 125,94
Bij afname van 6 exemplaren

EEN ONVERWACHTE
WENDING
pagina 42
Gevulde backcard
isbn 978 90 00 38622 2 | € 105,Bij afname van 6 exemplaren

Best of YA I XS: Kleine boeken met een groots verhaal

isbn 978 90 00 37652 0

isbn 978 90 00 37307 9

isbn 978 90 00 37665 0

isbn 978 90 00 37754 1
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isbn 978 90 00 38316 0

isbn 978 90 00 38335 1

FORTE
FORTE CREATIEF | FORTE CULINAIR | FORTE GROEN

Kijk voor meer inspiratie op:
fortecreatief.nl |

@fortecreatief |

Forte Creatief

forteculinair.nl |

@forteculinair |

Forte Culinair

fortegroen.nl |

@fortegroen |

Forte Groen

FORTE CREATIEF

Gegarandeerd vele
uren vouwplezier
In deze originele origamiblokboekjes (bijna 4 cm dik!) vind je
de basisprincipes van het vouwen, 12 leuke vouwpatroontjes
en maar liefst 333 veelkleurige origamipapiertjes (met meer
dan 60 verschillende printjes) zodat je meteen aan de slag
kunt gaan.
In 333 Origami Kleurexplosie zijn de printjes gemaakt met
deze fantastische en kleurrijke verftechniek. De alcoholinkt
leent zich bij uitstek voor mooie achtergronden. De printjes
in dit boekje zijn heel geschikt voor het vouwen van de
leukste patroontjes zoals de populaire kraanvogel, een
hartje, vlindertje, visje of zwaan.
Mandala betekent magische cirkel of magische ring.
Een mandala is meestal rond, soms hoekig en soms zelfs
vierkant. Afbeeldingen van mandala’s zijn vaak duizenden
jaren oud. De patroontjes in 333 Origami Mandala’s zijn
kleurrijk en veelzijdig en je kunt er de meest fantastische
patroontjes mee vouwen. Ook in dit boekje vind je de kraan
vogel, het hartje en het vlindertje terug. Door de mandalapapiertjes zal het vouweffect echter heel anders zijn.
•
•
•
•

Origamivouwen is weer helemaal terug van weggeweest
Vouwen is een ontspannende en rustgevende bezigheid
Geschikt voor beginners en gevorderden
Het ideale cadeau voor papierliefhebbers

333 Origami Mandala’s | Met 333 velletjes origamipapier | oorspronkelijke titel: 333 Origami Mandalas
paperback | 692 blz. | 14 x 14 cm | isbn 978 90 0038 518 8 | nur 460 Hobby’s algemeen

333 Origami Kleurexplosie | Alcohol inkt - met 333 velletjes origamipapier | oorspronkelijke titel: 333 Origami Farbenfeuerwerk Alcohol Ink | paperback | 692 blz. | 14 x 14 cm | isbn 978 90 0038 516 4 | nur 460 Hobby’s algemeen
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€ 14,99

SEPTEMBER
2022

€ 14,99

SEPTEMBER
2022

FORTE CULINAIR

Baktraditionals in een
eigentijds jasje
Bakkershart is het eerste boek van Manuela van der Heijden.
Je kent haar misschien nog als deelnemer aan Heel Holland
Bakt van een aantal seizoenen geleden. Manuela is afkomstig
uit een bakkersfamilie in West-Brabant. Haar vader, groot
vader en overgrootvader waren al bakkers in hart en nieren.
Bakkershart staat vol met recepten van lekkernijen zoals
je vroeger in de bakkerij tegenkwam. Met respect voor het
ambacht heeft Manuela oude receptuur uit bakkersschriftjes
van haar vader vertaald naar eigentijdse recepten. Door
de heldere beschrijvingen en de vele stap-voor-stapfoto’s
kan zowel de beginnende als de ambitieuze thuisbakker
met dit boek aan de slag. Met koeken en koekjes zoals
boterkoekjes, bokkenpootjes en kano’s, gebakjes met onder
andere hazelino’s en soezen, cakes, vlaaien en taarten:
appel-notencake, Mathilde en een poire Hélène… Te veel om
op te noemen. Je vindt het allemaal in dit fraaie nostalgische
bakboek.
• Traditionele recepten met een eigentijdse twist
• Praktische en no-nonsense receptbeschrijvingen
• Manuela geeft workshops in haar baklokaal
•	Bakken gaat om genieten en verleiden: daar is
Manuela uitstekend in geslaagd
• Met prachtige sfeervolle foto’s van Aniek Keijsers
•	Met een voorwoord van André van Duin, presentator
van Heel Holland Bakt

Manuela van der Heijden heeft haar eigen baklokaal in Roosendaal. Ze geeft
hier workshops aan amateurbakkers. Manuela groeide op in de bakkerij
van haar vader. Van hem en van haar opa heeft ze veel geleerd. Ze staat te
popelen om met haar eigen boek haar kennis en die van haar bakkersfamilie
over te dragen op enthousiaste thuisbakkers.

www.baklokaal.nl |

Het Baklokaal |

@baklokaal

Bakkershart | Traditionele bakrecepten met een moderne twist | Manuela van der Heijden | gebonden | 192 blz.
19 x 25 cm | isbn 978 94 6250 237 6 | nur 440 Eten en drinken algemeen

€ 28,99
OKTOBER
2022
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FORTE CREATIEF

Christels allerleukste
amigurumi
Christel Krukkert heeft voor dit boek uit haar collectie
van meer dan 25 boeken de allerleukste en allermooiste
amigurumi gekozen en die samengebracht in dit kleurrijke
verzamelboek. Ze heeft haar liefste kameel, haar zachtste
schaap, haar vrolijkste kikker, haar trouwste hond, haar
kleurrijkste pauw, haar lolligste aap en nog veel meer
favorieten opnieuw gehaakt met de nieuwste garens.
Je vindt ook nieuwe amigurumi in dit boek, zoals een vrolijke
lama, een eigenwijze krab, een dolle muis en een gezellig
lieveheersbeestje.
Bij elkaar zijn dat wel twintig vrolijke en lieve amigurumi,
samen in één boek. Dit boek zal niet alleen een verzameling
van Christels leukste gehaakte beesten zijn, maar ook het
favoriete boek van haar fans.
• V
 an de succesvolle haakster Christel Krukkert. Van haar
boeken zijn in totaal al meer dan 200.000 exemplaren
verkocht
•	Haar leukste beesten verzameld in dit nieuwe boek
• Alle amigurumi opnieuw gehaakt met de nieuwste garens
•	Marketing: veel aandacht voor deze feestelijke titel en
Christels feestjaar op social media, in creatieve bladen
en op creatieve beurzen

Christel Krukkert is de succesvolle auteur van meer dan twintig haakboeken.
Haar amigurumi zijn razend populair. Ze is actief op Instagram, Facebook en
op haar website www.christelkrukkert.nl. Christel heeft meer dan 30.000
volgers op Facebook en Instagram. Love Christel Krukkert is een Facebook
fanpagina waar 9.000 fans hun enthousiasme voor Christels ontwerpen met
elkaar delen. Ze kijken nu al reikhalzend uit naar dit nieuwe boek.

www.christelkrukkert.nl |

Christel Krukkert |

@christelkrukkert

Christels favorieten | De leukste gehaakte amigurumi verzameld | Christel Krukkert | paperback | 144 blz. | 20 x 20 cm
isbn 978 90 0038 536 2 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst

€ 20,00
OKTOBER
2022
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FORTE CULINAIR

Mediterraan, glutenvrij
en overheerlijk
Fatima Abakka ontdekte dat er vooral vanuit de Marokkaanse,
Turkse en andere mediterrane baktradities maar weinig
glutenvrije recepten beschikbaar zijn. Daar komt nu
verandering in. En dat is fijn want glutenvrij bakken is
uitdagend, zeker als je meer exotische gerechten wilt maken.
In dit boek vind je de lekkerste broden en broodjes zoals een
vijgen-notenbrood, Libanees platbrood en een Marokkaans
haver-ovenbrood. Verder focaccia’s en pizza’s zoals een
pizza gorgonzola of een Lahmacun (Turkse pizza) en hartige
hapjes als gözleme en Marokkaanse gevulde batbot.
En natuurlijk veel zoete lekkernijen zoals volkoren harsha,
taarten en cakes en allerlei koekjes zoals dadelkoekjes en
frisse amandeldriehoekjes.
Alle ingrediënten zijn goed verkrijgbaar, de recepten zijn
helder en stap voor stap beschreven: glutenvrij bakken kan
iedereen, echt waar!
•	Uniek bakboek met 75 heerlijke glutenvrije recepten
uit de Marokkaanse, Turkse en andere wereldkeukens:
hartig en zoet
• Ook met overheerlijke recepten uit de Lage Landen
•	Samenwerking met de Nederlandse Coeliakie
Vereniging en Miss Glutenvrij
•	Meelsoorten worden specifiek beschreven:
recepten kunnen niet mislukken
•	Receptkaarten op aanvraag beschikbaar
voor de boekhandel

Fatima Abakka is zich, nadat haar dochter Aya een aantal jaren geleden de diagnose coeliakie kreeg, gaan verdiepen
in glutenvrije bakrecepten. Ze heeft het glutenvrije bakken helemaal in de vingers gekregen en is vervolgens heel
actief geworden op de social media. Haar vele volgers zijn razend enthousiast over Fatima’s heerlijke broden, broodjes,
pizza’s, hartige hapjes, zoete lekkernijen, taarten, cakes en koekjes en over haar prachtige foto’s. Ze ontwikkelde een
groot aantal glutenvrije recepten uit de mediterrane en oosterse keuken. Ze heeft het glutenvrij bakken voor velen een
stuk gemakkelijker gemaakt.

www.ayaglutenvrij.nl |

Aya Glutenvrij |

@ayaglutenvrij

Glutenvrij bakken kan iedereen | Ruim 75 klassiekers uit verschillende wereldkeukens | Fatima Abakka | gebonden
192 blz. | 19 x 26 cm | isbn 978 90 0038 517 1 | nur 440 Eten en drinken algemeen
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€ 28,99
OKTOBER
2022

FORTE CREATIEF

Brei zelf je hele garderobe

Met dit boek krijgen breisters en breiers in elk breiproject
een nieuwe uitdaging, met een resultaat waarop ze trots
kunnen zijn. Steeds meer handwerksters en handwerkers
gaan ook breien. En na de sjaal en muts is het tijd voor
een zelfgebreide trui of zelfgebreide sokken. In dit boek
staan patronen voor twee mutsen, twee sjaals, twee cols,
twee paar sokken, twee truien en twee vesten. Van elk
kledingstuk een eenvoudige variant en een wat moeilijkere
met een uitdagende breisteek of complexer model. Maartje
legt bovendien uit hoe je je techniek kunt verbeteren en
hoe je met kleine aanpassingen een heel andere look kunt
krijgen in een project.
Bij de meeste technieken en steken verwijzen QR-codes
naar filmpjes op internet. Daarnaast laat Maartje zien hoe
je door het werken met mooie en kwalitatief goede garens
je kledingkast duurzamer maakt.
• Een boek voor beginners en gevorderden
• Met eenvoudige en meer ingewikkelde patronen
•	Met patronen van mutsen, sjaals, cols, sokken,
truien en vesten
•	Aandacht op social-mediakanalen en in de
handwerkbladen

Maartje Bos ontwikkelde haar breivaardigheid in Ierland, waar ze
enkele jaren met haar gezin woonde. Daar leerde ze nieuwe technieken
als top-down, brioche en kabels breien maar ook haar eerste paar
sokken heeft ze in Dublin gebreid. Terug in Nederland ontwierp ze
breipatronen voor onder andere Let’s Get magazine en KOEL Magazine.
Ze geeft workshops in breitechnieken door heel Nederland.

www.I-knt.com |

@I-KNT

Ik brei, jij breit, wij breien | 12 wollige projecten om je warm te houden | Maartje Bos | gebonden | 144 blz. | 19 x 25 cm
isbn 978 90 0038 437 2 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst

€ 24,99
OKTOBER
2022
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Vorm stap voor stap
de mens in klei
In Modelboetseren in klei leert beeldhouwer en instructeur
Cristina Córdova je alles wat je moet weten om de
menselijke figuur met behulp van klei op te bouwen en
uit te beelden. Je begint met schetsen, ontwerpen en een
armatuur bouwen.
Met de patronen achterin het boek vorm je de lichaams
delen. Cristina bouwt de mensfiguur op van beneden naar
boven, dus ze begint bij de voeten en eindigt met het hoofd.
De stap-voor-stapfoto’s en tekeningen laten zien hoe je de
constructie maakt van voeten en benen, het heupgebied en
het bovenste deel van de romp, de armen, handen, nek en
het hoofd. Cristina geeft tips voor het boetseren en legt
technieken uit om de menselijke figuur zo realistisch
mogelijk uit te beelden. De technische hoofdstukken worden
ter inspiratie afgewisseld met overzichten van werk van
andere kunstenaars.
Kortom, een boek voor de beginnende kleikunstenaar en
de ervaren figuratieve beeldhouwer.
•	Een complete handleiding voor het opbouwen van
de mens uit klei
•	Een boek voor beginners en gevorderden
•	Met de patronen achter in het boek kan een beeld
bijna niet mislukken

Cristina Córdova is een hedendaagse kunstenaar en beeldhouwinstructeur;
haar werk wordt over de hele wereld verzameld. Het is te zien in de
permanente collectie van het Smithsonian American Art Museum en vele
andere musea. Ze heeft tal van beurzen en prijzen ontvangen. Cristina geeft
les en demonstraties over de hele wereld.

www.cristinacordova.com |

Cristina Córdova |

@cristinacordovastudio

Modelboetseren in klei | Vorm stap voor stap een menselijk figuur | Cristina Córdova | oorspronkelijke titel: Mastering Sculpture:
The Figure in Clay | gebonden | 192 blz. | 20,5 x 25,5 cm | isbn 978 90 0038 370 2 | nur 460 Hobby’s algemeen
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€ 29,99
OKTOBER
2022

FORTE ALGEMEEN

Je spullen, agenda en
administratie op orde
Ben je zonder opruimtalent ter wereld gekomen? Of zijn
je huis en administratie door omstandigheden verstoft
en versloft? En wil je graag opgeruimd leven maar heb je
geen idee wáár je moet beginnen en hoe je snel en blijvend
resultaat boekt? Geen nood! De HuishoudCoach weet raad…
In dit praktische boek, een geheel herziene en uitgebreide
editie van de opruimklassieker Aan de slag met De
HuishoudCoach, biedt Els Jacobs je:
-	inzicht in de oorzaken en gevolgen van chaos in huis
en hoofd
-	4 methoden voor succesvol opruimen, administreren,
agenderen en poetsen
-	een overzicht van beruchte valkuilen en beproefde
oplossingen
-	haalbare weekopdrachten waarmee je direct
aan de slag kunt
Nu met nieuwe handige checklists, minimorfoses, tips om
jezelf in de actiestand te krijgen, lekker thuis te werken
en nog veel meer.
• Praktisch boek voor blijvende resultaten
•	Met humor geschreven, veel ervaringsverhalen, tips en trucs
•	In totaal meer dan 20.000 exemplaren verkocht van de
eerdere edities
• Voor veel meer rust in huis en hoofd
•	Met handige checklists en minimorfoses
om de slag goed te pakken te krijgen
De pers over Els Jacobs
‘... in een relaxt tempo naar een leven zonder
rommel en vuil.’ Tubantia
‘Zelden zo’n goed onderbouwd en uitgebreid
opruimboek gelezen.’ Boekenschat

Els Jacobs is De HuishoudCoach®. Ze is sociaal wetenschapper, professional organizer en oprichter
van De HuishoudCoach® en De KantoorCoach. Ze verzorgt opleidingen tot Professional Organizer voor
Particulieren, de Opleiding tot Organizer voor de Zakelijke Markt en geeft regelmatig trainingen. Ze
schreef diverse boeken op het gebied van opruimen en coacht en adviseert particulieren, werknemers en
leidinggevenden bij het organiseren van hun huis, werk en werkplek.

www.dehuishoudcoach.nl |

De HuishoudCoach |

@dehuishoudcoach

Organiseer je leven | Handboek voor rust en ruimte in hoofd en huis | Els Jacobs | paperback met flappen | 256 blz.
17 x 21 cm | isbn 978 90 0038 581 2 | nur 450 Lifestyle algemeen |

isbn 978 90 0038 614 7 | € 14,99
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€ 24,99
OKTOBER
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FORTE CREATIEF

Nog meer knuffeltjes
van Pica Pau
Ze zijn speels, energiek en uiterst schattig. En als je ze leert
kennen, worden ze vrienden voor het leven. Alle vrolijke
dierenvrienden uit dit fijne derde deel uit de serie sluiten
zich graag aan bij de vrolijke Pica Pau-stoet. Dompel jezelf
onder in de meeslepende magie van Pica Pau en haar
vrienden!
Speelgoedmaakster, ontwerpster en haakster Yan Schenkel
omringt zich met de meest kleurrijke amigurumi. In dit boek
geeft ze 20 nieuwe designs, en ze verklapt ook haar geheime
ingrediënten voor elk project.
•	De twee eerste delen in de Pica Pau-serie zijn erg goed
verkocht
• Het haken van amigurumi’s is nog steeds razend populair
•	Aandacht op social-mediakanalen en in de
handwerkbladen
• Omslag conform Pica Pau en Pica Pau 2

OMSLAG IN ONTWIKKELING
DEFINITIEF ONTWERP ZAL CONFORM
EERDERE UITVOERINGEN ZIJN

Yan Schenkel is een professionele haakontwerpster uit Argentinië en oprichtster van
Pica Pau. Yan bedenkt haar eigen speelgoed en werkt samen met diverse illustratoren,
auteurs en merken. Ze heeft vele grote projecten op haar naam staan. Yan levert ook
bijdragen aan diverse haak- en handwerkpublicaties zoals Mollie Makes, The Sewing Box,
Simply Crochet en de Zoomigurumireeks.

@picapauyan
Pica Pau 3 | Nog meer kleurrijke amigurumidiertjes om te haken | Yan Schenkel | paperback met flappen | 176 blz.
21 x 23 cm | isbn 978 94 6401 585 0 | nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst
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€ 20,00
OKTOBER
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FORTE CULINAIR

Vlechtbrood bakken:
iedereen kan het!
In haar vijfde boek slaat Levine van Doorne een andere weg
in. Natuurlijk staat brood in het middelpunt, maar in plaats
van de meer traditionele broden zoals busbrood
en vloerbrood legt ze in dit boek uit hoe je vlechtbroden
maakt. Aan de hand van stap-voor-stapfoto’s en -teksten
laat Levine allerlei vlechttechnieken zien. Van een
eenvoudige 3-vlecht tot een meer ingewikkelde 9-vlecht.
Het staat allemaal in dit boek. Uiteraard ook weer met veel
algemene tips over brood bakken.
Het boek start met 10 basisrecepten waarmee je alle
vlechten kunt maken. Daarna vind je een groot aantal
recepten voor zoete en hartige vlechtbroden en -broodjes.
Het boek staat boordevol foto’s en leuke illustraties.
•	Recepten van Levine kloppen altijd: gegarandeerd
heerlijke broden
• Voor beginnende en meer gevorderde thuisbakkers
• Goed verkrijgbare ingrediënten
• Met veel heldere stap-voor-stapfoto’s
•	In dit boek vind je ook recepten voor mensen die geen
lactose of ei kunnen verdragen

Levine van Doorne heeft jarenlange ervaring in broodbakken.
Op haar populaire blog ‘Uit de keuken van Levine’ schrijft ze
over haar bakavonturen. Op haar blog en haar Facebook- en
Instagrampagina’s heeft ze een grote schare volgers. Levine geeft
workshops aan beginnende en gevorderde bakkers. Ze schreef al
vier succesvolle boeken over brood bakken.

Uit de keuken van Levine |

@levinebaktbrood

Vlechtbrood uit eigen oven | Stap voor stap de lekkerste broden | Levine van Doorne | gebonden | 192 blz. | 19 x 25 cm
isbn 978 90 0038 371 9 | nur 440 Eten en drinken algemeen

€ 27,99
NOVEMBER
2022
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FORTE CREATIEF

Een heel jaar lang
sokken breien
Dit dikke, sfeervolle boek over sokken breien met patronen
van 52 ontwerpers van over de hele wereld is een must
have voor alle sokkenbreiers. Iedere week kun je een
nieuw paar sokken breien. Het boek bevat makkelijke en
moeilijke patronen, voor elk wat wils. Het roept de sfeer op
van breien bij een knappend haardvuur met zachte wol en
warme chocolademelk.
Het is samengesteld met ontwerpen van breisters over de
hele wereld. De 52 patronen van sokken zijn verdeeld in
4 seizoenen van elk 13 sokken. Elk seizoen bevat sokken
in stijlvolle natuurtinten met ingebreide motieven, gebreide
structuren, kabels, ajourwerk en jacquardmotieven.
De sokken worden beschreven in tekst en daar waar
nodig in diagrammen. Het is geen boek voor beginnende
breiers; voor de basistechnieken van het breien verwijst
de samensteller in het voorwoord naar de algemene
breitechniekenfilmpjes op YouTube.
•	Sokken breien is een hobby op zich. Dit boek speelt
volledig in op die trend.
•	Met eenvoudige snelle patronen en meer ingewikkelde
breisels
• Elke week een nieuw breipatroon
•	Aandacht op social-mediakanalen en in de
handwerkbladen

Jonna Hietala van Laine Magazine uit Finland heeft dit boek
samengesteld met sokpatronen van ontwerpers van over de
hele wereld. Het tijdschrift is gespecialiseerd in breiontwerpen.
Jonna heeft voor dit boek al haar kennis en ervaring én haar
beste ontwerpers bijeengebracht.

www.lainemagazine.com |

Laine Magazine |

@laine_magazine

52 weken sokken breien | Sokpatronen voor het hele jaar | oorspronkelijke titel: 52 Weeks of Socks: Beautiful patterns for yearround knitting | samenstelling Jonna Hietala | paperback met flappen | 256 blz. | 21 x 27 cm | isbn 978 90 0038 537 9
nur 474 Handwerken, naaien en naaldkunst
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€ 30,00
JANUARI
2023

FORTE ALGEMEEN

De complete gids
voor de sportschool
RUIM 80.000 EX.
VERKOCHT

In deze uitgebreide en herziene editie van Krachttraining
wordt op een heldere en precieze manier ingegaan op de
beweging van de spieren tijdens het beoefenen van de sport.
Elke oefening wordt weergegeven in een tekening waarop
alle actieve spieren duidelijk zijn aangegeven. Aan de
hand van deze oefeningen kan zowel de beginnende als de
gevorderde sporter een passende training opbouwen.
Deze nieuwe editie bevat meer dan 80 nieuwe oefeningen
en uitleg over de meest voorkomende blessures bij
krachttraining met instructies hoe ze te voorkomen of het
herstel te bevorderen.
Dit boek hoort thuis in elke sporttas. Het is een sportieve
persoonlijke raadgever die de sporter er op elk moment
bij kan pakken. Door de beschrijvingen van de anatomie
en van de bouw van het menselijk lichaam, samen met de
wetenschappelijke nauwkeurigheid van de tekeningen, is dit
boek ook een standaardwerk voor studenten en docenten in
de richtingen sport, fysiotherapie en fysiologie.
•	Een nieuwe editie van hét succesvolle boek voor alle
krachttrainers
•	De prachtige tekeningen laten alle effecten van de
oefeningen op je spieren zien
•	In deze herziene herdruk staan meer dan 80 extra
oefeningen en instructies
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Pectoralis major
(pars clavicularis)

Rond pronateur
Fléchisseur radial
du carpe
Extensor carpi radialis longus
Long abducteur
du pouce
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Court extenseur
du pouce

Extensor digitorum

Extensor carpi radialis brevis
Extensor digiti minimi
Extensor carpi ulnaris

Steun met handen en voeten op de grond. Laat uw
gezicht naar de vloer wijzen en strek uw armen.
Houd uw handen op schouderbreedte (of verder) en
uw voeten tegen elkaar:
– adem in en buig de armen tot uw borstkas bijna
de grond raakt en houd uw rug recht;
– druk op tot uw armen weer helemaal gestrekt zijn;
– adem aan het einde van de beweging uit.
Een uitstekende oefening voor het trainen van de
grote borstspier en de triceps.

Cresta iliaca
Gluteus medius

– vastus intermedi

us

– vastus medialis

Tensor fasciae latae
Trochanter major

Sartorius

Gluteus maximus

Patella
Ligamentum patellae
Gastrocnemius caput

mediale
Tibia
Soleus

Tijdens de oefening houden de voorste zaagspieren doordat
samentrekken de schouderbladen op de borstkas.

Obliquus externis
abdominus

– vastus lateralis
Quadriceps – rectus femoris

INTENSIEFST GEBRUIKTE
BORSTSPIEREN

kunt u de nadruk leggen op:
Door te variëren met de helling van het bovenlichaam
hoger;
– het claviculaire deel van de grote borstspier: voeten
hoger.
– het onderste deel van de grote borstspier: bovenlichaam
u de nadruk leggen op:
Door te variëren met de afstand van uw handen kunt
verder uit elkaar;
– het buitenste deel van de grote borstspier: handen
dichter bij elkaar.
– het sternocostale deel van de borstspieren: handen

BEGIN VAN DE OEFENING

ze

1

MANIEREN OM
DE HALTER TE
HOUDEN
2

Fascia lata
– caput breve
– caput longum Biceps femoris
Gastrocnemius caput

laterale

oleus
Peroneus longus
Peroneus brevis
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Tibialis anterior
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www.delavier-shop.com |

Frédéric Delavier combineert in zijn boeken zijn illustratietalent
met anatomische deskundigheid op het gebied van fitness en
krachttraining. Delavier is redacteur van het tijdschrift Le monde
du muscle en levert bijdragen aan talloze gespecialiseerde
tijdschriften en publicaties op dit gebied, waaronder Iron-man in de
Verenigde Staten en Men’s Health in Frankrijk, Duitsland en Italië.

Frederic Delavier |

@fredericdelavierofficiel

Krachttraining | Een anatomische benadering | Frédéric Delavier | oorspronkelijke titel: Guide des mouvements de
musculation | paperback | 256 blz. | 19,5 x 25,5 cm | isbn 978 90 0038 542 3 | nur 485 Fitness en conditie
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€ 29,99
JANUARI
2023

SPECTRUM NON-FICTIE
GESCHIEDENIS | JOURNALISTIEK | LITERAIRE NON-FICTIE
POPULAIRE WETENSCHAP | BIOGRAFIEËN

Kijk voor meer inspiratie op: spectrumboeken.nl |
@spectrumboeken
Luister naar de podcast: Zoeken naar boeken

SPORT

De perfecte gids voor het meest
omstreden WK voetbal aller tijden
NU MET 30 PROCENT
EXTRA RONALD DE BOER

In deze winnende WK-gids van De Speld Sport lees je alles
wat niet in andere WK-gidsen te vinden is. Een selectie van
alle selecties, het ingevulde speelschema, een exclusief
interview met mascotte La’eeb, en natuurlijk de Gazprom
gazcolumns van Clarence Seedorf; het komt allemaal terug
in deze gids, gemaakt door de sterspelers van De Speld
Sport die al jaren in uitmuntende arbeidsomstandigheden
naar dit moment toewerken.
Deze winnende WK-gids maakt elke andere WK-gids
overbodig en is de ultieme warming-up voor het meest
controversiële wereldkampioenschap voetbal ooit.
• Hét cadeau voor voetballiefhebbers
•	Met bijdragen van echte experts die we al dan niet
gevraagd hebben, inclusief gazcolumn van Frank Heinen
•	Puissant rijk geïllustreerd, met dank aan de geldschieters
van De Speld Sport in Abu Dhabi
•	De Speld Sport heeft 100.000+ volgers op social media,
De Speld 1.500.000+
•	De Speld Sport is tevens bekend van voetbaltalkshow
Rondo op Ziggo Sport (meer dan 100.000 kijkers)

De Speld Sport is het sportieve broertje van het satirische medium De Speld. Sinds april 2019
maakt het platform onder zelfstandige vlag winnend nieuws voor de sportliefhebber. Naast het
sportnieuws op de eigen website maakt De Speld Sport videocontent voor het programma Rondo
op Ziggo Sport. Inmiddels heeft de sporttak van De Speld 100.000 volgers op social media en
bereikt Nederlands grootste sportsatirisch platform meer dan een miljoen mensen per maand.

De Speld Sport winnende WK-gids | De Speld | paperback | 128 blz. | 17 x 23,5 cm
isbn 978 90 00 38597 3 | nur 489 Sportverhalen

€ 15,00

SEPTEMBER
2022
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BIOGRAFIE

Bestsellerauteur Roberto Saviano
over een leven na Gomorra
In 2006 schokte Roberto Saviano Italië en de wereld met
zijn onthullingen over de Napolitaanse onderwereld in
zijn boek Gomorra. Sindsdien staat hij onder voortdurende
politiebewaking en leeft hij ondergedoken. In Ik leef nog doet
Saviano openhartig verslag van zijn bewogen leven, waarin
hij altijd over zijn schouder moet kijken.
In deze ijzingwekkende, autobiografische graphic novel
gaat de schrijver de dialoog aan met de tekenaar – de
veelgeprezen Asaf Hanuka – en kijkt hij op unieke wijze
terug op zijn moeilijke jeugd, zijn onderzoek naar de maffia
en de roerige jaren sinds het verschijnen van Gomorra.
In zijn meest persoonlijke boek tot dusver gaat Saviano
opnieuw op zoek naar de waarheid, en dit keer toont hij de
wrede werkelijkheid van zijn eigen leven.
•	Zeer openhartige autobiografie in een unieke literaire vorm
•	Fascinerend inzicht in de gevaren van true crimeschrijverschap
•	Van Gomorra zijn wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht
• Grote samenwerking met NRC

Over Zero zero zero:
‘Na het lezen van Saviano kijk je nooit meer hetzelfde naar
Italië en de wereldmarkt.’ The New York Times
Over De kinderen in de sleepnetten:
‘Een schokkend en meeslepend boek.’ De Morgen

Ik leef nog | Roberto Saviano | oorspronkelijke titel: Sono ancora vivo | illustraties: Asaf Hanuka | vertaling: Anne Tilleman en
Wilfred Ploeg | gebonden | 144 blz. | 16,5 x 24 cm | isbn 978 90 00 38461 7 | nur 363 Realistische strips voor volwassenen

| 63 |

© Rosdiana Ciaravolo-Getty Images

Roberto Saviano is schrijver, onderzoeksjournalist en publicist. Hij brak in 2006 internationaal
door met de bestseller Gomorra, waarin hij verslag deed van de Napolitaanse onderwereld.
Daarnaast schreef hij verschillende andere boeken over criminaliteit, waaronder Zero zero zero
en De kinderen in de sleepnetten. Van Gomorra en Zero zero zero zijn tevens populaire
televisieseries gemaakt.

€ 24,99
OKTOBER
2022

GESCHIEDENIS

De bestseller van Peter Englund,
nu als midprice
De schoonheid en het verdriet van de oorlog is geen gewone
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Er komen geen
tanks, soldaten en officieren in voor, en geen abstracte
opsommingen van feiten en aantallen. Peter Englund vertelt
daarentegen een aangrijpend verhaal dat de oorlog laat zien
zoals het was: zinloos, mensonterend en saai.
Englund doet dit aan de hand van de levensverhalen van
negentien, meestal jonge mensen, onbekend of vergeten.
Een twaalfjarig meisje uit het oosten van Duitsland die
juichend de troepen uitzwaait; een Belgische knul, die
als piloot kennismaakt met een geheel nieuwe vorm van
oorlogsvoering; een Australische jonge vrouw, op zoek naar
avontuur, die verliefd wordt op een Servische soldaat.
Stuk voor stuk aangrijpende levensverhalen over hoe oorlog
gewone mensen berooft van hun jeugd, illusies, hoop,
medemenselijkheid – hun leven.

Over De schoonheid en het verdriet van de oorlog:
‘Een meesterlijk boek: je kan hun adem op je huid voelen.
Zo dichtbij, zo overweldigend.’ Geert Mak
‘Geen verhaal over wát het was maar over hóé het was. […]
De verhalen zijn zeer zintuigelijk opgeschreven: alles dreunt en jankt en
fluit; we horen het geratel van mitrailleurs, we ruiken het rottend vlees,
voelen de bijtende koude of de striemende regen.’ de Volkskrant

De schoonheid en het verdriet van de oorlog | Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog | Peter Englund | oorspronkelijke titel:
Stridens skönhet och sorg | vertaling: Jasper Popma en Wendy Prins | paperback | 592 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 35998 1
nur 680 Geschiedenis algemeen |

isbn 978 90 491 0535 8 | € 12,99
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€ 19,99
OKTOBER
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GESCHIEDENIS

Zeer invoelend ooggetuigenverslag van
november 1942: het keerpunt van WOII
In November 1942 beschrijft internationaal bestsellerauteur
Peter Englund hoe deze maand in 1942 het kantelpunt van
de twintigste eeuw vormde. Waar de asmogendheden in het
begin van deze maand niet te stoppen leken, wist men aan
het eind van de maand dat het enkel een kwestie van tijd zou
zijn voordat de geallieerden als overwinnaar uit de strijd
zouden komen.
Van de partizaan in de Belarussische bossen tot een
twaalfjarige meisje in Shanghai – we volgen de persoonlijke
verhalen van niet alleen de soldaten, maar ook de burgers in
de getroffen gebieden. Aan de hand van dagboeken, brieven
en memoires brengt Englund deze mensen tot leven in een
zeer ontroerend en verhelderend verslag van de maand
waarin ieders kansen opnieuw berekend werden.
• Verschijnt 80 jaar na november 1942
•	Volgt de opzet en succesformule van Englunds
internationale bestseller De schoonheid en het verdriet
van de oorlog (meer dan 7000 exemplaren verkocht)
•	Geen opsomming van militaire operaties, maar juist
aandacht voor de menselijke ervaring

© Thron Ullberg

Peter Englund is historicus en was lange tijd lid van het comité van de Nobelprijs voor Literatuur.
Zijn boek De schoonheid en het verdriet van de oorlog ontving lovende recensies en verscheen in
24 landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Amerika en Engeland.

November 1942 | Het kantelpunt van de Tweede Wereldoorlog | Peter Englund | oorspronkelijke titel: Onda nätters drömmar
vertaling: Neeltje Wiersma | gebonden met stofomslag | 576 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 35717 8
nur 686 Moderne geschiedenis (1870-heden) |

isbn 978 90 00 35718 5 | € 19,99
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GESCHIEDENIS

Een blik in het brein van Poetin
en andere potentaten
Vladimir Poetin houdt van geschiedenis. Zijn vurige rede
voeringen zitten er vol mee. Velen verklaren hem voor gek,
maar in vaardige handen is het verleden een wapen zonder
weerga. Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan en Viktor Orbán
weten dat ook en maken er sluw gebruik van.
In De macht van het verleden legt Ivo van de Wijdeven haarfijn
uit hoe politici en potentaten de geschiedenis gebruiken.
Dat geeft ook inzage in de diepere drijfveren van macht
hebbers. Hun visie op het verleden stuurt hun handelen in
het heden. De macht van het verleden werkt twee kanten op.
Hoogste tijd om hem onder de loep te nemen.
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• Zeer actueel met unieke invalshoek
•	Raakt aan onderwerpen als geopolitiek, nationalisme
en populisme
•	Auteur te gast op het Geschiedenis Festival op 15 oktober
• Auteur is beschikbaar voor interviews en lezingen
• Met unieke podcast-miniserie bij het boek

Over De nieuwe rafelrand van Europa:
‘Meesterlijk uitgelegde materie en dat in kort bestek.’ Trouw

© Anne van Gelder

Ivo van de Wijdeven is historicus en analist. Hij adviseerde jarenlang de minister-president en
voorziet media als RTL Nieuws, VPRO OVT, NRC, Historisch Nieuwsblad en Clingendael Spectator van
heldere uitleg. Ook schreef hij De rafelranden van Europa en De spoken van Visegrád.

De macht van het verleden | Geschiedenis als politiek wapen | Ivo van de Wijdeven | paperback met flappen | 272 blz.
15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37420 5 | nur 680 Geschiedenis algemeen |

isbn 978 90 00 37421 2 | € 14,99
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€ 24,99
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JOURNALISTIEK

Prachtige, originele en ontroerende
levensverhalen van 100-jarigen
BEKEND VAN DE
VOLKSKRANT

‘Ik heb nog zo veel plezier in het leven, ik wil wel 200 jaar
worden.’ ‘Het ergste wat je kan overkomen is dat een ander
bepaalt hoe jij moet leven.’ ‘Je moet niet te moeilijk denken.’
Zomaar wat uitspraken in deze bundel van mensen die de
bewonderingswaardige leeftijd van 100 hebben bereikt.
Marjon Bolwijn – journalist voor de Volkskrant – interviewt
100-jarigen over de eeuw die achter hen ligt en vraagt ook
hoe zij aankijken tegen het huidige tijdsgewricht. Deze
inspirerende, ontroerende en mooie persoonlijke verhalen
vormen samen een bundeling vol levenslessen en geven een
prachtig tijdsbeeld van een eeuw Nederland.
• Schitterend full colour cadeauboek
• Bevat mooie portretfoto’s van alle geïnterviewden
•	Gebaseerd op de populaire en veelal best gelezen rubriek
uit de Volkskrant

Levenslessen van 100-jarigen | Marjon Bolwijn | paperback met flappen | 288 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 38519 5 | nur 740 Mens en maatschappij algemeen |

isbn 978 90 00 38521 8 | € 12,99
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© Anne van Gelder

Marjon Bolwijn is journalist. Ze begon bij Het Parool en werkt al ruim 20 jaar bij de Volkskrant,
eerst als buitenlandredacteur en kunstredacteur en daarna als algemeen verslaggever.
Haar hart ligt bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen en het persoonlijke verhaal
achter grote thema’s als migratie en armoede. Voor de Volkskrant interviewde zij tientallen
100-jarigen, een zeer populaire rubriek onder de Volkskrant-lezers.

€ 22,50
OKTOBER
2022

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Een nieuw sollicitatiehandboek van
bestsellerauteur Aaltje Vincent
• Waar hoop je op als je solliciteert?
• Wat kan een baan jóú bieden?
• En hoe vind je nou écht geluk in je nieuwe werk?
In haar nieuwe boek richt Aaltje Vincent, een van de
grootste specialisten op het gebied van solliciteren, zich
op het vinden van werkgeluk. Uit onderzoek blijkt dat
bijna een derde van alle werkenden al na een jaar vertrekt
bij een organisatie omdat er toch geen goede match is
tussen de werknemer en de werkgever. Het is tijd dat daar
verandering in komt en dat geluk centraal komt te staan in
het sollicitatieproces.
In Solliciteren naar werkgeluk helpt Aaltje werkzoekenden én
werknemers slim en succesvol te solliciteren naar een baan
waar ze écht gelukkig van worden.
•	Geschreven door een van de bekendste sollicitatieexperts van Nederland
•	Van haar vorige boeken zijn al meer dan 100.000
exemplaren verkocht
•	Geluk wordt een steeds grotere drijfveer voor mensen bij
het solliciteren naar een nieuwe baan

Over Jobmarketing 3.0:
‘In dit zeer goed leesbare boek laat Aaltje Vincent je aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe het
wel en hoe het niet moet. […] Een zeer goed hulpmiddel voor iedereen die in meer of minder mate op
zoek is naar een (nieuwe) baan.’ Managementboek
‘Een klassieker. […] De eerste eyeopener is al dat een vacature een levenscyclus heeft: van het ontstaan
van de vacature (vaak in het hoofd van een persoon) tot de vervulling ervan.’ Het Financieele Dagblad

Solliciteren naar werkgeluk | Zo vind én kies je het beste je nieuwe werk | Aaltje Vincent | paperback | 288 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 38528 7 | nur 809 Solliciteren |

isbn 978 90 00 38529 4 | € 11,99
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© Anne van Gelder

Aaltje Vincent is een toonaangevend expert in jobmarketing met ruim dertig jaar ervaring in het
vakgebied. Ze deelt hierover als spreker, trainer en coach en in de landelijke pers en op radio en
tv. Ze heeft al meer dan 100.000 boeken verkocht en is auteur van de bestsellers Jobmarketing,
Jobmarketing 2.0, Jobmarketing 3.0, Jobmarketing 3.0 Werkboek, Solliciteren via LinkedIn, Het grote
sollicitatiewerkboek en Sollicitatiegesprekken doe je zo.

€ 20,99
OKTOBER
2022

POPULAIRE WETENSCHAP

Neil deGrasse Tyson plaatst de hedendaagse
wereld in een nieuw, buitenaards perspectief
VOOR DE LEZERS VAN DE
ANTWOORDEN OP DE GROTE VRAGEN
VAN STEPHEN HAWKING, MEER DAN
200.000 EXEMPLAREN VERKOCHT.

In zijn nieuwe boek geeft de wereldberoemde astrofysicus
Neil deGrasse Tyson een kosmische kijk op de problemen
op onze planeet. Oorlog, discriminatie, verdeeldheid –
DeGrasse Tyson bekijkt deze en andere symptomen van
onze tijd vanuit wetenschappelijk oogpunt en helpt ons
daarmee op een nieuwe, rationele manier naar de wereld
te kijken.
In zijn kenmerkende en toegankelijke stijl laat DeGrasse
Tyson zien hoe kennis over onze rol en plaats in het
universum leidt tot verrassende, briljante en waardevolle
inzichten over onze maatschappij. Van oplossingen voor
wereldwijde conflicten tot de kostbaarheid van ons bestaan:
DeGrasse Tyson is onze gids op deze excursie vanuit de
ruimte en toont hoe een kosmisch perspectief leidt tot een
fundamenteler wereldbeeld dan ooit tevoren.
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Over Sterrenkunde voor mensen met haast:
‘Dit boek blijft fascineren met beknopte en levendige verklaringen
voor een breed scala aan astronomische onderwerpen. Een mustread voor astronomieliefhebbers.’ David J. Eicher, Astronomy
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•	Voor de lezers van Stephen Hawking, Carlo Rovelli en
Brian Greene
•	De problemen van de 21e eeuw onderzocht vanuit een
uniek, wetenschappelijk perspectief
• Auteur beschikbaar voor interviews
• POS-materiaal beschikbaar

Kosmische perspectieven | Een wetenschappelijke kijk op de grootste uitdagingen van onze samenleving | Neil deGrasse Tyson
oorspronkelijke titel: Starry Messenger | vertaling: Jan Willem Nienhuys | gebonden met stofomslag | 288 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 38257 6 | nur 910 Exacte wetenschappen |

isbn 978 90 00 38258 3 | € 14,99

Backcard Kosmische perspectieven | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38609 3 | € 137,94
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© Roderick Mickens

Neil deGrasse Tyson is een Amerikaanse astrofysicus. Hij studeerde aan Harvard en Princeton, en
werd in 1996 directeur van het Hayden Planetarium. Hij is een graag geziene gast bij verschillende
Amerikaanse talkshows, geeft lezingen op universiteiten, heeft een eigen podcast en presenteerde
de tv-serie Cosmos: A Spacetime Odyssey. Hij heeft meer dan 14,5 miljoen Twitter-volgers.

€ 22,99
OKTOBER
2022
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Backcard The Philosophy of Modern Song | 6 exemplaren | isbn 978 90 00 38580 5 | € 179,94

| 70 |

MUZIEK

Het langverwachte nieuwe
boek van Bob Dylan
In 2016 ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor de Literatuur,
en met het uitbrengen van zijn fenomenale album Rough and
Rowdy Ways werd Dylan de eerste artiest die sinds 1960 elk
decennium met een album in de Billboard Top 40 heeft gestaan.
In dit langverwachte nieuwe boek toont hij nu op meesterlijke
wijze wat hij in al die jaren heeft geleerd over muziek.
In ruim 60 hoofdstukken verdiept Dylan zich in de muziek
– van componist Stephen Foster tot new-wave-icoon Elvis
Costello en van countryzanger Hank Williams tot singersongwriter en burgerrechtenactivist Nina Simone. Aan
de hand van hun werk belicht hij tevens de tijdgeest en
maatschappelijke thema’s waaraan de songs uiting gaven.
In combinatie met de meer dan 150 door Dylan geselecteerde
illustraties is The Philosophy of Modern Song de ultieme kijk
op de kunst van songwriting.
•	Dylans eerste nieuwe boek sinds hij de Nobelprijs voor
de Literatuur kreeg toegekend
•	Een persoonlijke en unieke inkijk in Dylans leven en zijn
visie op muziek
• Rijkgeïllustreerde uitgave

The Philosophy of Modern Song | Bob Dylan | vertaling: Robert Neugarten | gebonden met stofomslag
344 blz. | 17 x 21,1 cm | isbn 978 90 00 38401 3 | nur 320 Literaire non-fictie algemeen

| 71 |

© William Claxton

Bob Dylan (geboren als Robert Allen Zimmerman) is een Amerikaanse singer-songwriter en
auteur. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse artiesten van de twintigste
eeuw. Met het uitbrengen van zijn fenomenale album Rough and Rowdy Ways werd Dylan de eerste
artiest die sinds 1960 elk decennium met een album in de Billboard Top 40 heeft gestaan. In 2016
werd hij onderscheiden met de Nobelprijs voor de Literatuur.

€ 29,99
NOVEMBER
2022

GESCHIEDENIS

Het onwaarschijnlijke heldenverhaal van Howard
Baskerville, die zijn leven gaf voor de democratie
In zijn nieuwe boek vertelt bestsellerauteur Reza Aslan het
verhaal van Howard Baskerville, een Amerikaan die zijn
leven gaf voor de democratie aan de andere kant van de
wereld. Baskerville werd in 1907 missionaris in Tabriz, het
broeinest van de democratische revolutie die op dat moment
in Perzië woedde, en kwam daar in 1909 om in de strijd.
In deze huidige tijd van chaos en bedreigde democratie zoekt
Aslan antwoorden in het verhaal van Baskerville. Was hij de
‘Amerikaanse vrijheidsstrijder’ van Iran, of een naïeve ‘witte
verlosser’ die in de Perzische toestanden verzeild raakte?
Een Amerikaanse martelaar in Perzië is een fascinerend
hoofdstuk uit de geschiedenis van de democratie, dat tot op
de dag van vandaag nog nagalmt.
•	Voor de lezers van Yascha Mounk, Pankaj Mishra en
Peter Frankopan
•	Een vergeten verhaal met een nog altijd actueel
onderwerp
•	Het persoonlijkste boek tot nu toe van een invloedrijke
bestsellerauteur met Iraans-Amerikaanse achtergrond

Over De zeloot:
‘Fantastisch. Aslan combineert de Bijbel en wetenschap en komt zo tot een
verrassend verslag.’ The New Yorker
‘Een goed verhaal […] dat het heersende beeld van Jezus in veel opzichten
doet kantelen.’ De Correspondent

Een Amerikaanse martelaar in Perzië | Howard Baskerville en zijn strijd voor de democratie | Reza Aslan | oorspronkelijke titel:
An American Martyr in Persia | vertaling: Conny Sykora | paperback met flappen | 400 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38479 2
nur 686 Moderne geschiedenis (1870-heden) |

isbn 978 90 00 38480 8 | € 14,99

| 72 |

© Shayan Asgharnia

Reza Aslan is een Iraans-Amerikaanse godsdienstwetenschapper. Hij schreef meerdere
succesvolle boeken over religie, waaronder de #1 New York Times-bestseller De zeloot.
Momenteel is hij hoogleraar Creative Writing en docent Godsdienstwetenschappen aan de
University of California.

€ 29,99
NOVEMBER
2022

GESCHIEDENIS

Monumentale wereldgeschiedenis aan
de hand van de machtigste dynastieën
AUTEURSBEZOEK

Na jarenlang historisch onderzoek komt historicus en
internationaal gelauwerd auteur Simon Sebag Montefiore
met zijn meest ambitieuze boek tot nu toe: De wereld. In dit
magistrale boek vertelt hij de geschiedenis van de mens aan
de hand van de belangrijkste familiedynastieën van over de
hele wereld.
Op meesterlijke wijze neemt Montefiore ons mee naar de
opkomst en het verval van deze dynastieën. Van de dienaar
die Mesopotamië voor de ondergang behoedde en een arme
boer die uitgroeide tot rebellenleider en stichter van de
Han-dynastie, tot de eerste vrouwelijke farao Hatsjepsoet
en Maria Theresia, de enige vrouwelijke heerser van het
Habsburgse Rijk. Montefiore schrijft gedetailleerd over
de oorlogen, complotten en grootsheidswaanzin van deze
familiedynastieën en biedt daarmee een fascinerende
nieuwe kijk op de wereldgeschiedenis.
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Over Montefiores eerdere werk:
‘Overdonderende geschiedenis van de belangrijkste stad op aarde.’ NRC over Jeruzalem
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• Montefiores meest ambitieuze boek tot nu toe
• Een unieke kijk op de wereldgeschiedenis
• Een bijzondere en luxe uitgave
• Auteursbezoek – interviews en besprekingen verwacht
•	POS-materiaal beschikbaar (posters in drie maten +
boekenleggers)

‘Enerverend en tijdloos. […] Een van de weinige Stalinboeken dat nog jarenlang gelezen zal
worden.’ The Guardian over Stalin: Het hof van de rode tsaar
‘Spannende en voortreffelijke biografie. Magistraal.’ NRC over Stalin: De jeugdjaren

De wereld | Een familiegeschiedenis | Simon Sebag Montefiore | oorspronkelijke titel: The World | vertaling: Rob de Ridder en
Eric Strijbos | gebonden met stofomslag | 1472 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 36858 7 | nur 680 Geschiedenis algemeen
isbn 978 90 00 36859 4 | € 19,99

| 73 |

© Marcus Leoni Folhapress

Simon Sebag Montefiore is de auteur van veelgeprezen bestsellers die in meer dan 48 landen
zijn gepubliceerd en waarvoor hij talrijke prijzen in ontvangst mocht nemen. Stalin: Het hof van de
rode tsaar werd door bba verkozen tot geschiedenisboek van het jaar; Stalin: De jeugdjaren won de
Costa Biography Award, de LA Times Book Prize for Biography en de Grand Prix de la Biographie
Politique; Jeruzalem was boek van het jaar bij de Jewish Book Council; en De Romanovs won de
Lupicaia del Terriccio-prijs.

€ 69,99
NOVEMBER
2022

POPULAIRE WETENSCHAP

Een fascinerende reis door de
rijke wereld van geuren
Zonder geuren zou er geen leven zijn: planten gebruiken
geuren voor het lokken van bestuivers, dieren gebruiken
ze bij het paren. Geur beïnvloedt ons bewustzijn, maakt
ons alerter, roept herinneringen op en maakt emoties
bij ons los. Het is dan ook geen wonder dat parfums en
specerijen al sinds mensenheugenis tot de belangrijkste
handelsproducten ter wereld behoren.
In De atlas van geur voert Ari Turunen ons mee naar
verschillende continenten en koppelt hij geuren aan een
verzameling van wetenswaardigheden uit de geschiedenis,
mythologie, literatuur, beeldende kunst, etymologie en
scheikunde. Het resultaat is een fantastisch geschreven
en prachtig vormgegeven boek dat laat zien hoe belangrijk
geuren in ons leven zijn.
• Prachtige full colour uitgave
•	Bevat 181 illustraties en kaarten en beschrijft meer dan
200 soorten parfum
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Alifaattisia
aldehydejä
C-6: vihreä lehti,
hedelmä
C-7: appelsiini
C-8: sitruuna, ruusu
C-9: ruusuinen,
sitruunamainen
C-10: orvokki,
gardenia, greippi
C-11: tuore sitrus,

29
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31

25
33

9

32
35
36

37

24

24. Pelargonia 25. Kaneli 26. Sitruunaruohot,
vetiver, kardemumma ja pippuri 27.
Ambrette, tuoksusampaka
ja sädekaisla 28. Myski (myskikauris)
29. Osmanthus ja sichuaninpippuri
30. Sitrukset ja tee 31. Agarpuu
32. Inkivääri 33. Hartsistoraksi ja
sivetti (sivettikissa) 34. Patsuli ja tuoksuilangia
35. Muskotti ja maustenei
likka 36. Santelipuu 37. Hopeaakaasia

Kartan pohjana saksalainen kartta vuodelta

yleisiä parfyymeissa. AldehyREAKTIIVISET ALDEHYDIT OVAT
yksi vety poistuu alkoholista.
deja saadaan yleensä hapettamalla, jolloin
muodostaa elimistössä hitaasti
Esimerkiksi ihmisen nauttima alkoholi
alkoholin käytön seurauksena epäaldehydejä, jotka aiheuttavat runsaan
havaittavissa seuraavana aamumiellyttävän tuoksun, joka on parhaiten
pahasta hajusta saadaan
na makuuhuoneessa. Krapulaisen hengityksen

kiittää asetaldehydiä.
Justus von Liebig, saksalainen
Aldehydien kemiallisen ryhmän nimesi
ja Friedrich Kekulén opettaja. Hän
kemisti, orgaanisen kemian uranuurtaja
muodostuu etanolista. Aldehydien
kuvasi vuonna 1835, miten aldehydejä
suloiseen. Ne, joilla on pienempi
tuoksu vaihtelee kamalasta löyhkästä
jopa mädäntyneiltä hedelmiltä,
molekyylipaino tuoksuvat pahalta, jotkut
härskiintyneeltä voilta. Kaikista aldeja esimerkiksi butyraldehydi tuoksuu
jossa on yksi keskushiiliatomi,
hydeistä yksinkertaisin on formaldehydi,
Aldehydejä
on ihmiselle myrkyllistä, etyyli- eli
kaksi vetyatomia ja happi. Formaldehydi
Bentsaldehydi:
melko vaarattomia.
asetaldehydi ja propyylialdehydit ovat
karvasmanteli,
tuoksuvat miellyttäNe aldehydit, joilla on suurempi molekyylipaino,
aprikoosinsiemen
ovat aromi- tai makuaineita.
Anisaldehydi: anis,
viltä. Monet luonnon aromaattiset aldehydit
kanelille sen maun ja tuoksun,
fenkoli, tähtianis,
Tällaisia ovat kanelialdehydi, joka antaa
narsissi
hyvin vanilliinin kaltaista
vaniljasta saatu vanilliini. Rakenteeltaan
tai
Kanelialdehydi:
ja saippuoissa.
anisaldehydiä käytetään parfyymeissa
kaneli, patsuli
paljon sitruunaruohojen eteerisissä
on
sitraalia
eli
Sitruunantuoksuista
Sitraali
merkittävä aromiaine parfyymeissa.
lemonaali:
öljyissä ja sitruunamelissassa. Se on
eli valoa eri suuntiin taittavien
sitruuna, sitruuna
Sitraali on tyydyttämätön ja kiraalinen
ruoho, kistus,
korvataan alkoholilla (OH),
aldehydien seos. Kun sen aldehydi-ryhmä
sitruunamelissa
Kun geraniolista otetaan pois
saadaan ruusuntuoksuista geraniolia.
Sitronellaali:
joka on sitruunainen, ruusumainen
kaksoissidos, saadaan sitronellolia,
sitruunamelissa,
aldehydeistä on kielon tuoksua
sitruunaruohot,
ja saippuamainen. Eräs tärkeimmistä
tosin valmistetaan synteettisesti
kaffir limetti
muistuttava hydroksisitronellaali, joka
Vanilliini: vanilja,
eli vedyn aikaansaaman kaksoisesimerkiksi sitronellaalista hydrauksen,
kiinanmustamänty
avulla.
sidosten tyydyttymisen
rengasrakenteisiin aldehydeiAldehydit jaetaan kahteen kategoriaan:

ruusu
C-12:
saippumainen,
kukkainen, ambra

1

10

1. Ambra (kaskelotti) 2. Castoreum
(majava) 3. Kataja 4. Temppelipuu,
tuberoosa, vanilja ja kaakao
5. Maustepippuri 6. Tolurohtobalsami
7. Tuoksutonkapuu 8. Sitruunaverbena,
tupakka ja roseepippuri
9. Tuoksuaniba 10. Paraguaynverapuu
11. Setri 12. Pihkakistus, muskatellisalvia,
rosmariini, laventeli, myrt
ti, orvokki ja narsissi 13. Kurjenmiekka
14. Valkohankajäkälä 15. Pihta 16.
Sypressi 17. Ruusu 18. Mänty
19. Koivu 20. Pihkakeltaputki, jasmiini
ja hyasintti 21. Olibaani 22. Mirha
23. Kahvi ja sivetti (sivettikissa)

TUOKSUJEN MAAILMA

18

1899.

CHANEL NO 5 JA
KESKIYÖN AURINKO
Ernest Beaux sai omien saCOCO CHANEL halusi kevyen ja
nojensa mukaan inspiraation
raikkaan parfyymin, joka erottuisi
legendaariseen parfyymiin napaaiemmin suosiossa olleista myspiiristä, pohjoisen järvimaisemaskisistä tuoksuista. Hän piti erityita ja keskiyön auringosta. Beaux
sesti sitrusten tuoksuista, mutta
oli käynyt Kuolan niemimaalla
ne eivät pysyneet iholla kauan.
ensimmäisen maailmansodan
Vuonna 1920 Chanel pyysi Grasaikana ja muisti lumoavan aisseen muuttanutta Ernest Beaux
tikokemuksen Murmanskin
-nimistä parfymööriä, joka oli työsSemjonovskoje-järveltä: viileän
kennellyt Venäjän tsaarin hovissa,
raikkaalta tuoksuva järvi kylpi
tarttumaan haasteeseen. Beaux loi
keskiyön auringossa. Chanel No
tuoksun, jossa oli sitrusten lisäksi
5:n latvatuoksujen aldehydien
jasmiinia, tuoksuilangiaa, ruusua,
kirkkauden ja puhtauden taustalla
santelipuuta ja vaniljaa. Merkitolivat Beauxin kokemukset kuutävin ominaisuus parfyymissa oli
laassa pohjoisessa.
käyttö.
runsas
kuitenkin aldehydien

Atlas_01-288.indd 4

Akseli Gallen-Kallelan maalaus Keitele
(1905).
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De atlas van geur | Ari Turunen | oorspronkelijke titel: Tuoksujen atlas | vertaling: Anton Havelaar | gebonden met linnen band
288 blz. | 16,7 x 24 cm | isbn 978 90 00 38522 5 | nur 320 Literaire non-fictie algemeen |
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isbn 978 90 00 38523 2 | € 19,99

© Sara Lehtomaa

Ari Turunen studeerde Sociologie aan de University of Jyväskylä in Finland. Hij maakte diverse
radioprogramma’s en schreef verschillende boeken vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief
over cultuurhistorische thema’s. Eerder verscheen van hem Weet je wel wie ik ben? De geschiedenis
van de arrogantie.

€ 34,99
JANUARI
2023

GESCHIEDENIS

Han van Bree blikt terug op
het turbulente jaar 2022
In Het aanzien van 2022 geeft Han van Bree op zijn bekende
en veelgeprezen manier een overzicht van twaalf maanden
wereldnieuws: direct, verhelderend en met humor.
De opvallendste nieuwsverhalen uit binnen- en buitenland
komen aan bod, voorzien van de beste foto’s. Naast
wereldschokkende gebeurtenissen ook ruimschoots
aandacht voor rages, sport en cultuur.
Het aanzien van 2022 is bovendien de veertigste editie van
auteur Han van Bree. Met dit prachtige jubileum neemt Han
na dit jaar afscheid van Het aanzien van. Coauteur Lukas
Spee neemt vanaf volgend jaar het stokje over.

RI

N F O R M AT I

E

MATERIAAL
BESCHIKBAAR

I N A 76

POS

PA G

K I JK VOOR

EE

OP

M

• Al 60 jaar het bestverkochte jaarboek
•	Wereldnieuws, met extra aandacht voor Nederland
en België
• Het enige complete jaaroverzicht
• Auteur is beschikbaar voor interviews en lezingen
• POS-materiaal beschikbaar

‘Het aanzien is de baas van de geschiedenis.’ NRC

Han van Bree is historicus en al veertig jaar betrokken bij Het aanzien van.
Daarnaast is hij auteur van meerdere boeken, waaronder Beatrix, koningin der
Nederlanden en Willem-Alexander, vijf jaar koning, een levendig overzicht van
vijf jaar koningschap, met bijzondere foto’s van Patrick van Katwijk. In 2020
verscheen van zijn hand Verlaten straten, een fotografische tijdschets van de
wereld ten tijde van corona.
Lukas Spee is schrijver en redacteur. Sinds 2021 is hij coauteur van Het
aanzien van en vanaf 2023 neemt hij het stokje als auteur en samensteller
over van Han van Bree.
© Anne van Gelder

Het aanzien van 2022 | Twaalf maanden wereldnieuws in beeld | Han van Bree | gebonden
208 blz. | 20,5 x 25,6 cm | isbn 978 90 00 37136 5 | nur 680 Geschiedenis algemeen
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© Anne van Gelder

€ 22,99
JANUARI
2023

POS-MATERIAAL NON-FICTIE

HET AANZIEN VAN 2022

DE WERELD

pagina 75

pagina 73
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verschillende formaten
beschikbaar

KOSMISCHE PERSPECTIEVEN
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Gevulde backcard
isbn 978 90 00 38609 3 | € 137,94
Bij afname van 6 exemplaren

| 76 |

SPECTRUM FICTIE
LITERAIRE FICTIE

LITERAIRE FICTIE

De nieuwe roman van Pulitzerprijswinnaar
Louise Erdrich
GENOMINEERD WOMEN’S
PRIZE FOR FICTION

Na jaren gevangenschap komt de indiaans-Amerikaanse
Tookie weer vrij. Gedreven door haar in de cel ontdekte liefde
voor boeken gaat ze op zoek naar een nieuw bestaan. Ze
vindt een baan als boekverkoper bij een kleine boekhandel in
Minneapolis, waar ze wordt omringd door ontelbare verhalen.
Maar wanneer Tookies ‘irritantste favoriete klant’ overlijdt
en haar geest in de boekhandel blijft ronddwalen, wordt ze
gedwongen de spoken uit het verleden onder ogen te zien.
Ondertussen gaat de wereld op slot vanwege de pandemie
en wordt Minneapolis opgeschrikt door de moord op George
Floyd. Gevangen in een verdeeld land vindt Tookie een
toevluchtsoord tussen de boeken en probeert ze haar weg te
vinden in een jaar dat het begin van het einde lijkt.
•	Geschreven door de winnaar van de Pulitzerprijs voor
fictie 2021
•	Actuele roman met een indringende schets van de wereld
tijdens de pandemie en de Black Lives Matter-beweging
• Leesexemplaren beschikbaar

‘Een betoverende roman. Mysterieus, meeslepend en grappig, een boek over moederschap,
het noodlot, spijt en de magie van het geschreven woord.’ The New York Times
‘Een liefdesbrief aan lezers en aan boekverkopers, en een indringend verhaal over hoe om te gaan
met verlies, angst, onrechtvaardigheid en ziekte.’  USA Today
Over De nachtwaker:
‘De grote kracht van Erdrich zit in de herkenbaarheid van haar personages. Met de trefzekerheid van
een Jonathan Franzen zet zij in De nachtwaker gewone mensen neer die proberen een invulling te
geven aan hun leven.’ Trouw

Sleutelwoorden | Louise Erdrich | oorspronkelijke titel: The Sentence | vertaling: Monique ter Berg en Jan de Nijs
paperback met flappen | 408 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 38094 7 | nur 302 Vertaalde literaire roman
isbn 978 90 00 38095 4 | € 14,99

| 78 |

© Paul Emmel

Louise Erdrich is de auteur van veelgeprezen romans en ook verschillende kinderboeken,
korte verhalen en een memoir over moederschap. Ze won meerdere prijzen, waaronder de
National Book Award en de prestigieuze PEN/Saul Bellow Award. Haar roman De nachtwaker
werd bekroond met de Pulitzerprijs voor fictie. Ze heeft haar eigen onafhankelijke boekhandel in
Minnesota, Birchbark Books.

€ 24,99
OKTOBER
2023

LITERAIRE FICTIE

‘De combinatie van poëzie en menselijkheid
maakt Jeanne Benameur uniek.’ Le Figaro
Psychiater Simon heeft de kunst van het luisteren naar
anderen geperfectioneerd, maar zijn eigen verhaal verzwijgt
hij liever. Tot die ene dag waarop zijn ontbijtkom breekt en
de emoties die hij zelf zo zorgvuldig had weggestopt naar
boven komen.
Het is voor Simon het begin van een innerlijke zoektocht,
die begint met een reis naar Japan. In dit bijzondere land vol
rituelen, verhalen, wonderlijke planten en Kintsugi lukt het
Simon eindelijk zijn pijnlijke jeugdherinneringen los te laten
en de gedachten aan verloren vriendschappen te omarmen.
De sporen van geduld is een roman vol sereniteit,
memorabele ontmoetingen, wijze lessen en prachtige
beschrijvingen.
•	Succesvolle en veelbekroonde Franse auteur, nu voor
Nederlandse en Vlaamse markt beschikbaar
•	In de eerste drie maanden al ruim 35.000 exemplaren
verkocht in Frankrijk
• Auteur beschikbaar voor interviews

‘Deze roman heeft de uitstraling van een tijdloos verhaal. Symbolisch,
esthetisch en poëtisch tegelijk.’ Libération
‘Deze roman toont wederom het talent van Jeanne Benameur. Ze weeft een
web van prachtige zinnen en creëert een indringende sfeer.’ Le Figaro

De sporen van geduld | Jeanne Benameur | oorspronkelijke titel: La Patience des traces | vertaling: Maria Smolders
gebonden met stofomslag | 216 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38513 3 | nur 302 Vertaalde literaire roman, novelle
isbn 978 90 00 38514 0 | € 12,99
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© Guillaume Bourain

Jeanne Benameur (1952) werd in Algerije geboren als kind van een Tunesische vader en
Italiaanse moeder. Op haar vijfde kwam ze in Frankrijk wonen. Ze heeft al vele prijswinnende
romans op haar naam staan, zoals Profanes (2013, Grand prix du roman RTL/Lire), Otages intimes
(2015, prix Version Femina, prix Libraires en Seine 2016) en Ceux qui partent (2019, prix des
Lecteur de Corse 2020).

€ 21,99
JANUARI
2023

Luister nu de leukste boekenpodcast:

Zoeken naar boeken

PODCAST

TIP

Zoeken naar boeken is dé podcast over spraakmakende fictie- én
non-fictieboeken, gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen.
Iedere maand spreken de presentatoren Alexandra van Dam Merrett en
Arthur Preusterink met auteurs, uitgevers of boekhandelaren over een
gebeurtenis uit het verleden of het heden aan de hand van een
nét verschenen boek.
Tot op heden hebben al heel veel aansprekende gasten hun verhaal
verteld. Zo waren onder anderen Philip Dröge, Splinter Chabot, Barbara
van Beukering, Marlies Koers, Harm Edens, Adwin de Kluyver en nog
vele andere geweldige auteurs te gast, spraken we met uitgever Barend
Wallet én hebben we meerdere boekhandelaren mogen verwelkomen.
Lijkt het je leuk om een keer mee te werken aan deze podcast?
Laat het ons weten via promotie@unieboekspectrum.nl

Zoeken naar boeken is een podcast van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum
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Kijk voor meer inspiratie op:
spectrumboeken.nl |

Spectrum Lifestyle Boeken |

kijk voor meer informatie op www.spectrumlifestyle.nl

@spectrumboeken

LIFESTYLE | REIZEN

Een aantal topbestemmingen
van Capitool compleet herzien!

Reeds verschenen titels vanaf januari 2020
9789000369096
9789000382125
9789000369102
9789000369119
9789000382026
9789000369027
9789000369126
9789000373949
9789000384198
9789000369140
9789000369157
9789000369164
9789000369034
9789000369171
9789000384181
9789000371723
9789000342020
9789000382132
9789000369058
9789000369065
9789000369072
9789000369218
9789000384204

Bali & Lombok
Berlijn
Canada
Denemarken
Duitsland
Florida
Florence &
Toscane
Griekenland
Griekse eilanden
Ierland
Japan
Kroatië
Londen
Marokko
Madrid
Napels
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Praag
Provence
Schotland
Sicilië

€ 27,99
€ 27,99
€ 30,99
€ 27,99
€ 38,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 30,99
€ 27,99
€ 31,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 32,50
€ 27,99
€ 30,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 28,99
€ 27,99

9789000373956 Sri Lanka
9789000369089 USA Zuidwest
9789000373697 Vietnam
9789000369232 Wenen
9789000369249 Zuid-Afrika
9789000382149 Zweden
De complete serie Top 10
9789000382804 Algarve
9789000356546 Amsterdam
9789000356591 Andalusië
9789000356621 Athene
9789000354207 Azoren
9789000353026 Berlijn
9789000366910 Boedapest
9789000364855 Corfu
9789000356669 Corsica
9789000368655 Devon & Cornwall
9789000360758 Dubai
9789000366903 Dublin & Ierland
9789000356638 Dubrovnik
9789000360765 Gran Canaria
9789000356553 Hong Kong
9789000362714 Italiaanse meren
9789000354214 Kaapstad
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€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 27,99
€ 30,99
€ 27,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99

9789000362738
9789000365111
9789000355266
9789000304134
9789000362691
9789000356560
9789000368648
9789000382927
9789000382934
9789000354733
9789000382910
9789000374052
9789000356577
9789000356607
9789000354757
9789000364848
9789000382941
9789000362011
9789000362721
9789000371129
9789000356584
9789000374045
9789000348978
9789000362707

Kopenhagen
Kreta
Lissabon
Londen
Madeira
Madrid
Mallorca
Malta en Gozo
Napels
New York
Normandië
Porto
Praag
Provence
Rome
Schotland
Sicilië
Singapore
Stockholm
Tokyo
Toscane
Valencia
Venetië
Wenen

€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99
€ 13,99

LIFESTYLE | REIZEN

capitool.nl
Capitool Top 10 Barcelona | paperback met
flappen | 160 blz. | isbn 978 90 00 38527 0
nur 512 reisgidsen Europa
Capitool Top 10 IJsland | paperback met flappen
144 blz. | isbn 978 90 00 38511 9 | nur 512
reisgidsen Europa
Capitool Top 10 Marrakech | paperback met
flappen | 128 blz. | isbn 978 90 00 38524 9
nur 516 reisgidsen Afrika
Capitool Top 10 Parijs | paperback met flappen
192 blz. | isbn 978 90 00 38526 3 | nur 512
reisgidsen Europa
Capitool Costa Rica | paperback met flappen
272 blz. | isbn 978 90 00 38473 0 | nur 514
reisgidsen Midden-Amerika

Capitool Londen | paperback met flappen

€ 13,99

352 blz. | isbn 978 90 00 38543 0 | nur 512

OKTOBER
2022

reisgidsen Europa

€ 13,99

Capitool New York | paperback met flappen
328 blz. | isbn 978 90 00 38512 6

AUGUSTUS
2022

nur 513 reisgidsen Noord-Amerika

€ 13,99

Capitool Noord Spanje | paperback met flappen
256 blz. | isbn 978 90 00 38531 7 | nur 512

AUGUSTUS
2022

reisgidsen Europa

€ 13,99

Capitool Noorwegen | paperback met flappen

SEPTEMBER
2022

€ 27,99

SEPTEMBER
2022

272 blz. | isbn 978 90 00 38548 5 | nur 512

€ 27,99

SEPTEMBER
2022

€ 27,99
AUGUSTUS
2022

€ 27,99

SEPTEMBER
2022

€ 27,99

reisgidsen Europa

SEPTEMBER
2022

Capitool Zwitserland | paperback met flappen

€ 28,99

288 blz. | isbn 978 90 00 38544 7 | nur 512
reisgidsen Europa
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LIFESTYLE | BIOGRAFIE

De geautoriseerde biografie
van Sporty Spice: Melanie C.
INTERNATIONALE
PUBLICATIEDATUM EN
PERSEVENT IN LONDEN

‘Vijfentwintig jaar geleden brachten wij, de Spice Girls,
onze eerste single uit. Een meidengroep die begon na een
advertentie in de krant. ‘Wannabe’ werd een regelrechte hit
en vanaf dat moment is mijn leven voor altijd veranderd.
Plotseling maakte ik deel uit van een van de grootste
popgroepen uit de geschiedenis, waarvan hit na hit uit werd
uitgebracht, met optredens voor geweldige fans terwijl we
girlpower verkondigden. Het was alles waar ik als klein
meisje van gedroomd had, en het waren ongelofelijke
tijden: de Brit Awards! Spiceworld: The Movie! De wereld
rondtoeren en optreden op de meest iconische podia zoals
Madison Square Garden, The O2, Wembley Stadium en de
Olympische Spelen van 2012 in Londen.
Maar, als je een vrouw bent, kan die kracht makkelijk
weggenomen worden door de mensen om je heen, al dan niet
door druk, uitputting, schaamte, treiteren of een constant
gevoel dat je niet genoeg bent. Ik sta bekend als Sporty
Spice, Mel C, Melanie C of gewoon als Melanie Chisholm. In
dit boek lees je wie ik écht ben en hoe ik daar, na al die jaren,
vrede mee heb.

COVER IN
ONTWIKKELING

Ik heb ervan genoten om herinneringen op te halen en alles
op papier te zetten, ook al was het lastig om een aantal van
mijn donkerste periodes te herbeleven. Ik hoop dat dit boek
inspirerend en empowering is en dat het je tegelijkertijd ook
laat lachen.’
•	Voor het eerst deelt Melanie C. haar opzienbarende
levensverhaal
•	Een volledig en eerlijk verslag van het echte leven als een
Spice Girl

‘Ik heb mijn verhaal nooit eerder
verteld omdat ik er niet klaar voor
was. Nu, eindelijk, ben ik zover.’

Melanie Chisholm 1974) is een Britse zangeres en kreeg wereldwijd bekendheid als Sporty
Spice van de Spice Girls. Hun eerste single ‘Wannabe’ werd een regelrechte hit en stond in 37
landen op nummer 1. In 1998 begon Melanie Chisholm aan haar solocarrière. ‘I Turn To You’,
‘Never Be The Same Again’ en ‘When You’re Gone’ werden enorme hits, en Chisholm treedt nog
regelmatig op.

melaniec.net |

@melaniecmusic

Wie ik ben: mijn verhaal | De biografie van Spice Girl Melanie C. | Melanie Chisholm | oorspronkelijke titel: Who I Am:
My Story | paperback met flappen | 288 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38617 8 | nur 661, biografieën van musici
isbn 978 90 00 38618 5 | € 12,99
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€ 21,99

SEPTEMBER
2022

LIFESTYLE | CULINAIR

Een stress-vrije en overheerlijke
kerst met Donna Hay
Donna Hay’s bestseller- nu in een volledig herziene editie
met veel nieuwe recepten- zorgt voor een makkelijk te
organiseren en overheerlijk kerstdiner.
Deze collectie van 170 indrukwekkende, feestelijke en
toch simpele recepten, is een must-have voor iedereen
die iets lekkers voor kerst wil koken. Of je nu zelf een heel
kerstdiner organiseert, of alleen iets meeneemt naar een
het diner van je familie of vrienden, met dit boek zit je in het
feestseizoen altijd goed.
Van makkelijke voorafjes, tot show-stopping hoofdgerechten
zoals een geglazuurde ham, tot tongstrelende desserts
waarvan iedereen gegarandeerd onder de indruk zal zijn
én zelfs wat speciale eetbare cadeautjes om mee te geven,
zorgt Kerstmis voor jouw meest relaxte kerstdiner ooit.
Daarnaast vind je ook nog een heel aantal tips om je eettafel
te stylen en jouw kerst een extra feestelijk tintje te geven.
Wat je ook op het menu zet: het wordt in ieder geval stressvrij, heerlijk én feestelijk!
• Ideaal kerstcadeau
• Met stap-voor-stapfotografie
•	Van de eerste editie van Kerst (2019) zijn ruim
13.000 exemplaren verkocht.
OMSLAG IN ONTWIKKELING

Als de toonaangevende en bestverkopende kookboekauteur van Australië heeft Donna Hay
het hart van bijna elke thuiskok veroverd; in haar eigen land en ver daarbuiten. Donna is een
internationaal fenomeen en zij staat voor toegankelijke maar creatieve recepten en prachtig
beeld. Van haar kookboeken werden wereldwijd meer dan zeven miljoen exemplaren verkocht.

Kerstmis | Feestelijke diners en desserts | Donna Hay | oorspronkelijke titel: Donna Hay’s Christmas Feasts and Treats
272 blz. | 21,5 x 26,5 cm | gebonden | isbn 978 90 00 38632 1 | nur 440 eten en drinken algemeen
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€ 32,99
OKTOBER
2022

LIFESTYLE | LIFESTYLE

Een onmisbaar naslagwerk voor elke
zichzelf respecterende Marie Claire
Van de Instagramaccounts rondom een bepaalde subcultuur,
die in de coronazomer van 2020 als paddenstoelen uit de
grond kwamen, is er één over dat een nog altijd groeiend
fenomeen is: de haarclip van Marie Claire. Deze Instafamous
haarclip zorgt voor verwarring bij de leek, maar voor
herkenning bij de randstedelijke twintiger, onder meer
dankzij het veelvuldig gebruik van afkortingen. Want die
generatiekloof-veroorzakende ‘afko’s’ behoren inmiddels tot
het lexicon van heel veel jonge mensen.
En dus gaan we alle MC’s verzamelen voor het afkowobo!
Want edp (eerlie de peerlie), welke zichzelf respecterende
MC wil dit collector’s item niet nonchi tussen haar
studieboeken zien shinen? Alle afko’s die elke stuko
(studentikoze) MC ooit nodig zou kunnen hebben staan erin.
Maak een onuitwisbare indruk door ’m sponti (spontaan)
cadeau te doen aan je quarrel (kwaliteitsscharrel) of hg
(huisgenoot), of jezelf natuurlijk. Hdp (heerlie de peerlie)!
• Grappig en origineel Sinterklaas- of kerstcadeau
•	Afko’s, oftewel afkortingen zijn een enorm ding binnen
een bepaalde randstedelijke, studentikoze subcultuur
•	Het Instagramaccount @dehaarclipvanmarieclaire
heeft ondertussen meer dan 100.000 volgers en op
TikTok meer dan 10.000 volgers
•	Marie Claire voegt karakter toe, ook in de vorm van quotes
zoals we van haar gewend zijn
•	Van de scheurkalender (oftewel: scheurka) van
Marie Claire zijn er bijna 7500 verkocht

Lot Mulder (Leiden, 2001) is de drijvende kracht achter het succesvolle Instagramaccount
@dehaarclipvanmarieclaire, dat binnen no-time uitgroeide tot een herkenbaar fenomeen. Ze won
in 2021 The Best Social Award in de categorie ‘Beste Nieuwkomer’, en bracht De scheurkalender
van Marie Claire 2022 uit bij Spectrum. Lot woont in Amsterdam waar ze haar inspiratie opdoet op
de terrassen van de Pijp.

@dehaarclipvanmarieclaire |

dehaarclipvanmarieclaire

Het afkowobo van Marie Claire | Een onmisbaar naslagwerk | Lot Mulder | 208 blz. | paperback | 12,5 x 20 cm
isbn 978 90 00 38613 0 | nur 450 lifestyle algemeen

€ 14,99
OKTOBER
2022
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Een inspirerende zoektocht naar de meest
ondergewaardeerde relatievorm

Met dit appje maakte journalist Raounak Khaddari het uit met
twee vrienden. Sindsdien worstelt ze met vriendschappen.
Wanneer kan je een punt zetten achter een vriendschap
en belangrijker: wat is er nodig voor een goede, duurzame
vriendschapsrelatie?
In dit boek laat Raounak zien waarom vriendschappen
onmisbaar zijn. Dat doet ze aan de hand van de filosofie,
wetenschap, geschiedenis en bovenal: persoonlijke verhalen
van verschillende mensen – van millennial tot gepensioneerde.
Gaandeweg krijgt de lezer antwoord op vragen als: hoe
onderhoud je vriendschappen? Waarom worden vrienden
steeds belangrijker in onze moderne levens? En doe je er goed
aan een vriendschap zo expliciet uit te maken als Raounak
deed, of had ze het met de kennis van nu anders gedaan?
•	Een universeel thema: iedereen heeft ermee te maken,
niemand kent de ‘regels’
•	Herkenbaar en geruststellend: naast liefdesverdriet
kun je ook vriendschapspijn ervaren
•	Geschreven door een nieuwe, frisse stem van de millennial
generatie met een groot journalistiek netwerk
•	Familie- en liefdesrelaties worden minder vanzelfsprekend.
Daardoor wordt vriendschap steeds belangrijker
• Marketing: veel media-aandacht verwacht

© Frank Ruiter

Raounak Khaddari is verslaggever en journalist bij Het Parool, waar ze over onderwijs en
jongeren schrijft, en presentator van de ochtendshow Vroeg! van BNNVARA op NPO Radio 1.
Voor de Parool-serie de Nieuwe lichting onderzoekt ze hoe twintigers en dertigers hun weg
in Amsterdam proberen te vinden. Eind 2022 verschijnt haar allereerste boek, en daarnaast
vindt ze de tijd om ook nog (halve) marathons te rennen en heel veel haverlattes te drinken.

www.raounak.nl
Even goede vrienden | Een zoektocht naar hoe vriendschap (niet) werkt | Raounak Khaddari | 240 blz. | paperback met flappen
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38439 6 | nur 320 literaire non-fictie algemeen |
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isbn 978 90 00 38532 4 | € 12,99

€ 21,99
OKTOBER
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LIFESTYLE | GEZONDHEID

Gezonder en gelukkiger leven met
een korreltje himalayazout
We zijn met z’n allen drukker dan ooit en hebben steeds
meer behoefte aan een rustiger en bewuster leven. In hun
zoektocht naar een leven dat meer in balans is, verdiepten
Cielke en Marleen zich in de eeuwenoude wijsheden van
Ayurveda en dit heeft hun leven totaal veranderd. Zo
zijn ernstige slaapproblemen verdwenen, voelen ze zich
energieker dan ooit, is die opgeblazen buik weer plat en
doen gewrichten minder pijn. Daarnaast zijn ze mentaal
veel meer in balans en begrijpen ze zichzelf, maar ook
de mensen om hen heen veel beter. Het is hun missie
om zoveel mogelijk mensen dit ook te laten bereiken en
daarom schreven ze het boek dat zij zelf hadden willen
lezen toen ze begonnen met Ayurveda. Leer hoe je met
de wijsheden van Ayurveda een gezonder en gelukkiger
leven kunt krijgen. Mét hun spreekwoordelijke korreltje
himalayazout, want het moet wel leuk blijven!
• Ayurveda is eeuwenoud, maar relevanter dan ooit
•	Van de oprichters van de Ayurveda Podcast en online
community ‘Alles over Ayurveda’
•	Binnen 1 dag stond de Ayurveda Podcast op #1 in de
hitlijsten
• Geen quick fix, maar iets dat je leven lang bij je blijft
• Prachtig vormgegeven fullcolour boek

Marleen Dijkhoff en Cielke Sijben leerden elkaar kennen bij BNNVARA en hebben
allebei zowel voor als achter de camera gestaan. Naast media delen ze samen nog
een andere liefde, namelijk alles wat met Ayurveda te maken heeft. In 2021 begonnen
ze De Ayurveda Podcast die binnen 1 dag op #1 stond. Naast de podcast hebben ze
de Alles Over Ayurveda Community opgericht en organiseren ze Ayurveda Retreats.
Marleen heeft haar eigen coachingspraktijk en werkt daarnaast als eindredacteur/
regisseur. Cielke is druk bezig met haar opleiding tot Ayurvedisch therapeut en is
daarnaast radiomaker.

allesoverayurveda.nl |

@de.ayurveda.podcast

Alles over ayurveda | Gezonder en gelukkiger leven met een korreltje himalayazout | Marleen Dijkhoff en Cielke Sijben
gebonden | 288 blz. | 19 x 24 cm | isbn 978 90 00 38219 4 | nur 450 lifestyle algemeen

€ 24,99
OKTOBER
2022

isbn 978 90 00 38357 3 | € 14,99
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Op het goede moment op de
juiste plaats, of juist niet
Als iemand veel succes heeft, dan schrijven we dat toe aan
de persoon: hij of zij heeft hard gewerkt, een droom gevolgd,
talenten ingezet. Terwijl iemand die heel veel succes heeft dat
voor het grootste deel te danken heeft aan dezelfde factoren
die bij een ander tot enorme problemen of teleurstelling
leiden. Maar met dit verschil: de toevalligheden pakten voor
de een heel gunstig uit. Iemand was precies op het goede
moment op de juiste plaats en had het geluk dat een toevallige
zeldzame combinatie van gunstige factoren hem ten deel viel.
Gezondheidspsycholoog Huub Buijssen is al jaren gefascineerd
door dit fenomeen en zocht uit hoe groot de rol van geluk en
toeval is bij succes op uiteenlopende levensterreinen als het
zakenleven, de sport, de wetenschap en de literatuur.
Buijssen laat in het boek onder andere zien dat zowel hard
werken als risico’s nemen geen persoonlijke verdiensten
zijn, maar vormen van mazzel. En hoe succesvoller iemand
is, hoe meer geluk deze persoon had. Tenslotte bespreekt
hij wat de politieke en maatschappelijke consequenties zijn
van het gegeven dat elk succes grotendeels een kwestie is
van geluk.
•	Nieuw boek van psycholoog Huub Buijssen over actueel
thema
•	Voor de lezers van De zeven vinkjes en de kijkers van
Sander en de kloof
•	Het werk van Huub Buijssen is al vertaald in het Engels,
Duits, Deens, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Koreaans

Huub Buijssen (1953) is psychogerontoloog, voormalig gezondheidszorgpsycholoog en
klinisch psycholoog. Hij heeft meer dan veertig boeken geschreven waaronder de bestsellers
Als een dierbare depressief is en De heldere eenvoud van dementie. Zijn boeken zijn vertaald in
het Engels, Duits, Deens, Zweeds, Pools, Tsjechisch en Koreaans

Waarom succes vooral een kwestie van geluk is | De grote rol van toeval in het leven | Huub Buijssen | paperback | 224 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38570 6 | nur 770 psychologie algemeen |

isbn 978 90 00 38571 3 | € 12,99
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€ 21,99
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LIFESTYLE | SPIRITUALITEIT

Manifesteer een leven dat beter is
dan jij nu kunt bedenken
Wat als je elke dag zou voelen dat alles precies is zoals het
moet zijn? Als jij echt elke situatie door de bril van liefde kan
zien in plaats van angst? Dat je de voldoening niet buiten
jezelf zoekt, maar in jezelf vindt en je dingen manifesteert die
beter zijn dan jij nu kan bedenken?
In het boek Wonderen manifesteren leer je het innerlijk geluk
toe te laten in je leven. Als je jouw intentie daarop zet, dan kan
jouw droomleven zich ontvouwen. Ook al weet je nog niet hoe
dat eruit ziet of hoe dat dan gaat gebeuren.
Willemijn Welten deelt in haar nieuwste en meest
persoonlijke boek haar verhaal, vanaf het moment dat ze
diepe angst ervaarde tot aan nu: ze is gelukkig en heeft het
gevoel dat alles precies is zoals het moet zijn. Voelt ze dat
altijd zo? Nee, maar het boek Een cursus in wonderen leert
haar hoe ze telkens terug kan komen bij dat gevoel. De lessen
die Willemijn zelf hebben geholpen, heeft ze voor dit boek
vertaald naar praktische en nuchtere tools. Zodat ook jij elke
dag die weg kunt maken van angst naar liefde en een leven
kunt manifesteren dat beter is dan je nu kunt bedenken.
.
• Het derde boek van bestsellerauteur Willemijn Welten
• Willemijn is dé manifestatie-expert van Nederland
•	Van haar boek en journal zijn al meer dan 11.000
exemplaren verkocht
• Grootse lancering en veel media-aandacht

© Stef Nagel

Willemijn Welten (1986) is bestsellerauteur, ondernemer en dé manifestatie-expert van
Nederland. Ze schreef de bestseller Manifesteren kun je leren, maakte twee kaartendecks en
de populaire podcast: Wonderen Manifesteren. Na meerdere opleidingen in Zuid-Amerika en
bij Gabrielle Bernstein in New York startte ze haar eigen onderneming waarmee ze iedereen
leert hoe je je eigen leven kunt creëren.

www.willemijnwelten.com |

@willemijnwelten

Wonderen manifesteren | De weg van angst naar liefde | Willemijn Welten | paperback met flappen | 272 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 38509 6 | nur 770 psychologie algemeen |

isbn 978 90 00 38510 2 | € 12,99

| 90 |

€ 21,99
OKTOBER
2022
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Pien laat haar eten zien, met meer dan
50 heerlijke, feestelijke, no-nonsense recepten
Door corona begon Pien Wekking de gerechten die
ze normaal gesproken elke maand voor haar grote
vriendengroep maakte, op Instagram te delen. En dat
liep een beetje uit de hand… Het ziet er dan ook dinnerparty-waardig, om je vingers bij af te likken uit, terwijl
het tegelijkertijd heel do-able is. En dus gaat Pien haar
eten laten zien in een boek! Daarin krijgen de beroemde
vistaco’s met avocado/limoensaus en mango-pico de gallo
natuurlijk een plekje, maar er is ook plaats voor exclusieve,
nieuwe recepten én heerlijke cocktails. Dankzij de zonnige
fotografie, sfeervolle storytelling en mooie vormgeving
voelt het alsof je aanschuift bij Pien herself, die je meteen
leert hoe je de tafel mooi dekt, en natuurlijk waar het
allemaal mee begon: hoe je zonder stress een etentje voor
je vrienden verzorgt waar ze nog lang over na zullen praten.
•	Heerlijke bourgondische no-nonsense recepten met een
eigen (mediterraanse) signature die enorm aanslaan
•	Prachtig vormgegeven: mag zowel op de keuken- als op
de koffietafel niet ontbreken
•	Het Instagram-account van Pien groeit als kool en gaat
langzaam richting de 100.000 volgers
•	Hoe gerechten ogen wordt door Instagram steeds
belangrijker, in dit boek dus aandacht voor styling
•	Intieme ‘dinner parties’, bijvoorbeeld 21-diners, zijn mede
door corona helemaal ingeburgerd geraakt

© Isabelle Buxc

De liefde voor koken en eten is Pien Wekking met de paplepel ingegoten. En dus was zij altijd
degene die heerlijke etentjes voor haar vrienden organiseerde. Maar door corona werd ze
gedwongen haar recepten via Instagram te delen. Ondertussen is ‘zullen we vanavond Pienen’
een gevleugelde uitdrukking in vele (studenten)huishoudens. Pien woont in Amsterdam, waar
ze Informatierecht studeert.

@pienlaathaaretenzien
Pien laat haar eten zien | Bijzonder simpele & waanzinnig lekkere recepten om van elke dag een dinner party te maken
Pien Wekking | gebonden | 176 blz. | 18 x 23 cm | isbn 978 90 00 38383 2 | nur 440 eten en drinken algemeen

| 91 |

€ 26,99
OKTOBER
2022
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Al je favorieten in the fast lane met
Donna Hay’s snelle smaaktwists!
De onbetwiste koningin van makkelijke, overheerlijke
gerechten die er ook nog eens spectaculair uitzien:
dat is Donna Hay. In The Fast Five komt ze met verrukkelijke
upgrades voor dé klassiekers uit de doordeweekse keuken.
Vertrouwde favorieten als pasta, lasagne, taco’s, noodles,
gehaktballen, burgers, curry’s en schnitzels zijn weer
als nieuw met vijf verschillende smaakvariaties per
gerecht. Serveer er verse salsa’s en sides bij en je tovert
in no time een complete maaltijd op tafel. Denk aan
bloemkooltaco’s met pittige varkensbuik en een groene
salade. Of je gaat voor taco’s met gegrilde limoenkoriandervis. Ook vind je recepten voor lasagne die barst
van de smaak, zoals de variant met chorizo, ricotta en
oregano, of met salie en pompoen. En wat te denken van
vijf variaties op de traditionele schnitzel: kipschnitzel met
parmaham, aubergineschnitzel met pesto, knapperige
champignonschnitzel, bloemkoolschnitzel met blauwe kaas
en visschnitzel met kappertjes en limoen.
De oogstrelende gerechten zijn snel en makkelijk te
bereiden en smaken restaurantwaardig. Zo rock je die
doordeweekse avonden!

OMSLAG IN ONTWIKKELING

• Snelle smaaksensaties: voor elk wat wils
•	Tips om tijd te besparen met eenvoudigere
kooktechnieken
• 150 variaties van Donna’s favoriete recepten
• Hartige en zoete recepten
• Inclusief QR-codes naar bonusvideo’s

Als de toonaangevende en bestverkopende kookboekauteur van Australië heeft Donna Hay
het hart van bijna elke thuiskok veroverd; in haar eigen land en ver daarbuiten. Donna is een
internationaal fenomeen en zij staat voor toegankelijke maar creatieve recepten en prachtig
beeld. Van haar kookboeken werden wereldwijd meer dan zeven miljoen exemplaren verkocht.

The Fast Five | Snelle, verrukkelijke smaaktwists | Donna Hay | oorspronkelijke titel: The Fast Five | gebonden
272 blz. | 21,5 x 26,5 cm | isbn 978 90 00 38633 8 | nur 440 eten en drinken algemeen

€ 34,99
NOVEMBER
2022
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Magische selfcare met
deze praktische gids
Voeg met Wellness Witch een vleugje magie toe aan je leven.
Nikki van de Car, auteur van Practical Magic, introduceert
je in deze mystieke wereld en leert je krachtige rituelen,
kalmerende spreuken en helende kruidendrankjes.
Dit prachtig geïllustreerde boek staat vol praktische
oefeningen, recepten en DIY-projecten om de magische
verbinding tussen lichaam en geest te versterken. Ga thuis
aan de slag met het mixen van je eigen etherische oliemelanges, het lezen van theebladeren of het maken van een
altaartje. Nikki helpt je om magie aan je dagelijkse selfcareroutines toe te voegen en zo even te ontsnappen aan de
hectiek van de dag.
• Prachtig geïllustreerde en praktische gids
•	Uitleg over de werking van verschillende kruiden,
kristallen en etherische oliën
• Zowel voor beginners als gevorderden
• Moderne magie is populairder dan ooit

© Johanna Reimer

Nikki Van De Car is schrijfster en liefhebber van magische dingen. Ze heeft meerdere boeken
op haar naam staan, waaronder Practical Magic. Nikki heeft een populaire creatieve blog op
haar website nikkivandecar.com. Ze woont met haar gezin in Hawaii.

www.nikkivandecar.com |

@nikkivandecar

Wellness Witch | Kalmerende spreuken en krachtige rituelen voor magische selfcare | Nikki Van De Car
oorspronkelijke titel: Wellness Witch | gebonden | 144 blz. | 15,2 x 21,6 cm | isbn 978 90 00 38594 2
nur 728 spiritualiteit |

isbn 978 90 00 38595 9 | € 12,99

| 93 |

€ 18,99
NOVEMBER
2022
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Verrassende alternatieven voor de bekendste
toeristische bestemmingen
Ontsnap aan de drukte en ontdek de minder bekende, maar
net zo mooie, toeristische bestemmingen. Go here instead
staat vol met geweldige plekken buiten de gebaande paden.
Net zo mooi, maar véél minder drukbezocht.
Het boek barst van de prachtige fotografie en bevat
een aantal van de bekendste bezienswaardigheden en
bestemmingen ter wereld – van overbezochte nationale
parken tot overvolle musea – en onthult meer dan 100
fascinerende alternatieven. De Grand Canyon staat op vele
bucketlists, maar wat dacht je ervan om in plaats daarvan
de spectaculaire Fish River in Namibië te bezoeken?
Hoewel de Japanse kersenbloesem prachtig is, is de
seizoensgebonden bloei van hortensia’s op de Azoren net zo
mooi. En het Colosseum in Rome wordt druk bezocht, maar
de arena van Nîmes is ook een fotogeniek plaatje.
Met deskundig advies en praktische tips, opent Go here
instead je ogen voor een schat aan nieuwe en duurzamere
reisideeën. Het boek is ingedeeld op reistype, dus of je nu
een kunstcriticus in de dop bent of een outdooravonturier,
Go here instead heeft een alternatief avontuur voor je.
• Prachtig cadeauboek, met heel veel foto’s
• Meer dan 100 verborgen juweeltjes
• Nadruk op lokale en duurzame ervaringen

Go here instead | 100 verrassende alternatieven voor de bekendste toeristische bestemmingen | oorspronkelijke titel:
Go here instead | gebonden | 224 blz. | 19,5 x 23,5 cm | isbn 978 90 00 38579 9 | nur 510 reisgidsen algemeen

€ 24,99
NOVEMBER
2022
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Bestseller Mama’en komt met een
nieuwe, geheel herziene editie
In Mama’en staat de vrouw die moeder wordt op nummer 1.
Daarmee heeft Nina Pierson al vele jonge moeders geholpen
zich sterk te voelen en op zichzelf te vertrouwen. Het is
dé gids die elke aanstaande moeder navigeert door haar
zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Met moderne
wetenschappelijke kennis, tientallen deskundigen aan het
woord, maar ook met recepten, oefeningen, tips & tools.
Mama’en heeft sinds publicatie een flinke following, een
eigen podcast en werd zelfs onofficieel omgedoopt tot
‘encyclopedie’. De bestseller is nu geüpdatet met de meest
recente onderzoeken en inzichten vanuit de geboortezorg,
nieuwe geboorteverhalen, Nina’s derde geboorte-ervaring
én een gloednieuw omslagontwerp.
• Ruim 16.000 exemplaren verkocht
• Geheel geactualiseerd, met een nieuw omslag
• Dé encyclopedie voor elke vrouw die moeder wordt
•	Incl. verwijzingen naar de inmiddels 400.000 keer
beluisterde Mama’en – De Podcast
•	Aangeraden door verloskundigen, gynaecologen en doula’s

‘Mama’en heeft als uitgangspunt het centraal stellen van jezelf als moeder en vrouw, en dat is een
schot in de roos. Het is ook meteen de allerbelangrijkste tip die je kunt krijgen in het proces van
zwangerschap, bevallen en moeder zijn: op je eigen kracht en gevoel vertrouwen. Mama’en is een
eerlijk, oprecht, en duidelijk naslagwerk voor aanstaande en ervaren moeders.’ Chantal Janzen
‘Dit vlot geschreven boek biedt een mooie balans tussen wetenschappelijke kennis, de inzichten van
zorgverleners en de ervaringsdeskundigheid van vrouwen. Het boek helpt je als zwangere om vol
vertrouwen moeder te worden.’ Ank de Jonge, hoogleraar Verloskundige Wetenschap
‘De “matrescence”, de rite de passage naar het moederschap, heeft álles in zich om een vrouw als
moeder in haar kracht te zetten. Met Mama’en zetten we daarom de vrouw centraal, tijdens haar
zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Want wanneer we investeren in een goede start voor een
moeder, heeft dat een positieve impact op de rest van haar leven, dat van haar baby, maar ook op de
geboortezorg en de samenleving als geheel.’ Nina Pierson

Nina Pierson is moeder van drie kinderen, auteur van Mama’en en de geboortebundel, en host
van de 400.000 keer beluisterde Mama’en – De Podcast. Als ondernemer publiceert en spreekt
ze over duurzaamheid, selfcare, feminisme en moederschap o.a. op haar eigen Instagramkanaal met ruim 60.000 volgers. In november 2022 lanceert ze haar nieuwste project: Mama’en
– De one stop webshop voor de eerste 1000 dagen moederschap.

mamaen.nl |

@ninapierson

Mama’en - Hét boek voor de vrouw die moeder wordt | Zorgen voor jezelf tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd
Nina Pierson | gebonden | 448 blz. | 18,6 x 23,5 cm | isbn 978 90 00 38577 5 | nur 850 zwangerschap en opvoeding
algemeen (populair) |

€ 37,99
NOVEMBER
2022

isbn 978 90 00 38578 2 | € 19,99
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Plantaardig-Koreaans: een gouden
combinatie en culinaire gamechanger
Wie wel eens in een Koreaans tentje heeft gegeten, weet
dat vissaus en gegrild vlees een grote rol spelen. Maar de
belangrijkste ingrediënten van de authentiek-Koreaanse
gerechten uit de jeugd van Joanne Lee Molinaro – online
beter bekend als ‘the Korean Vegan’ – zijn helemaal plantbased. Het zijn juist de Koreaanse doenjang (gefermenteerde
sojaboonpasta), gochujang (chilipeperpasta), dashima
(zeewier) die zich perfect lenen voor veganistische gerechten
vol smaakexplosies om nooit meer te vergeten.
In haar debuut deelt immigrantendochter Joanne de
recepten die haar familiegeschiedenis – en haarzelf –
vormden – maar dan 100% vegan. Sommige gerechten
komen recht uit haar jeugd zoals Jjajangmyun, de rijke
Koreaans-Chinese zwarte bonen-noedels die ze op haar
verjaardag at. Sommige zijn een eerbetoon, zoals de
chocolade-zoeteaardappelcake die een ode is aan de twee
ingrediënten die haar moeders leven redden.
Het zijn dezelfde intieme storytelling, prachtige fotografie
en heerlijke recepten waarmee Joanne online bekend is
geworden, die dit kookboek zo uniek maken.
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1 tablespoon sesame oil
2 tablespoons gochugaru
(see page 28)
¼ onion, diced
3 cloves garlic, minced
1 small potato, diced
½ cup hobak or regular
zucchini half-moon discs
(¼ inch thick)
2 teaspoons salt
½ teaspoon freshly ground
black pepper
1 tablespoon soup (light)
soy sauce
2 cups Vegetable Broth
(page 43)
2 (16-ounce) blocks
silken tofu
2 scallions, chopped
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Stew)

This is the first real
Korean recipe I ever
learned from my mother.
I had just graduated
from college and my
girlfriends, who were
very familiar with my
obsession with soondooboo
chigae, bought
me a traditional large
ddukbaegi so I could
make my favorite dish
at home. Not surprisingly,
it was one of the first
Korean recipes
I veganized when I
went vegan. This recipe
is really all about the
silken tofu, an ingredient
many people only
use for smoothies.
like all tofu, silken
But,
tofu absorbs the flavors
it cooks in, and in
case, that’s a fiery
this
and smoky broth made
with gochugaru. Silken
tofu is velvety and
tender, and the liquid
that seeps out during
the cooking process
rounds out all the
flavors to create a
perfect
accompaniment to
a humble bowl of rice.

1.

In a medium ddukbaegi
or Dutch oven, heat
the sesame oil
over medium heat. Immediately
add the gochugaru and
stir with a
wooden spoon. Make
sure the gochugaru
does not burn (turn
as it will get bitter.
dark),

2. When the gochugaru starts
to bubble and froth,
add the onion,
garlic, potato, zucchini,
salt, and pepper. Continue
to cook until the
onions begin to turn
translucent, 2 to 3 minutes.
3. Add the soy sauce to deglaze

the pot. Pour in the
vegetable
broth. Add the silken
tofu, breaking it up
gently with your spoon
into large chunks (you
do not want it to look
curdled). Reduce the
heat and simmer until
the potatoes are tender,
about 20 minutes.
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4. Add the scallions and cook
for 1 to 2 more minutes
before
serving.
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‘Come for the veganized Korean recipes that will inspire you
in the kitchen and delight your tastebuds (the Tteokbokki and
Kkanpoong Tofu will change your life). Stay for Joanne’s poetic
stories about family and culture that will move you to tears.’
Nisha Vora, creator of Rainbow Plant Life and author of The
Vegan Instant Pot Cookbook

•	Een bijzonder, prachtig, origineel kookboek dat je stapvoor-stap door de (veganized) Koreaanse keuken leidt
•	De Koreaanse keuken is hip & happening. Vegan is
ondertussen bijna mainstream
•	Uitgeroepen tot een van de beste nieuwe kookboeken
van het jaar 2021 door onder meer Epicurious
• Instant New York Times bestseller
•	The Korean Vegan heeft miljoenen volgers op TikTok en
Instagram, waaronder ook veel Nederlanders

© Geoff Martin

Joanne Lee Molinaro is een Amerikaanse advocaat en veganistisch foodblogger, beter bekend
als ‘the Korean Vegan’. Ze startte haar blog in 2016, en begon met het posten van zowel video’s
van haar veganistisch-Koreaanse kookkunsten als haar levensverhaal in 2017. Ondertussen heeft
Joanne meer dan 3 miljoen volgers op TikTok, en meer dan 600.000 YouTube-subscribers.

thekoreanvegan.com
The Korean Vegan | Recepten en verhalen uit omma’s Koreaanse keuken | Joanne Lee Molinaro | oorspronkelijke
titel: The Korean Vegan Cookbook | gebonden | 336 blz. | 21,2 x 26,1 cm | isbn 978 90 00 38551 5 | nur 444 vegetarische

€ 34,99
NOVEMBER
2022

kookboeken
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Ontdek hoe lekker gezond kan zijn,
en val af zonder in te leveren
Amber Dresen viel 15 kilo af, terwijl ze pizza, pannen
koeken en ijs at. Te mooi om waar te zijn? Dacht het niet!
Ze is namelijk een ster in gezonde alternatieven bedenken,
waarbij ze vezels, eiwitten en volume aan haar gerechten
toevoegt. Daardoor blijf je zo lang mogelijk verzadigd en
kun je er de hele dag tegenaan. Door je favoriete zoetig
heden en snacks te verwerken in een gebalanceerde
maaltijd, verdwijnt de intense craving hiernaar, en voorkom
je overeten. Dus ontbijt gerust met stroopwafel baked
oats. En lunch met een heerlijke crunchy wrap met zalm
en ei. Als avondeten kun je gaan voor heerlijke Japanse
woknoedels of Turkse pizzabroodjes. Of je nou wilt afvallen
of gewoon gezond wilt eten, stel met dit boek zelf je dagen weekmenu samen en ontdek hoe makkelijk en lekker
gezond kan zijn.
•	Zo’n 45 heerlijke, makkelijke, trendy, gezonde recepten:
zowel zoet als hartig
•	Met handvatten om alles vegetarisch en lactosevrij
te maken
•	Evenveel aandacht voor avondeten, lunch als
ontbijtjes waar je lang op kunt teren
•	Per portie aangegeven voedingswaarden en calorieën
om je doelen te bereiken
•	Amber heeft meer dan 25.000 volgers op Instagram
en meer dan 150.000 volgers op TikTok

@bamifit |

bamifit |

Lekker fit | Afvallen zonder dieet | Amber Dresen | paperback | 144 blz. | 17 x 23 cm
isbn 978 90 00 38549 2 | nur 443 dieetboeken

© Steven Pennings

Amber Dresen is een gezonde, no-diet leefstijl-promoter en een officiële Women’s Best Team
Mate. Onder de naam Bamifit (haar bijnaam is ‘Bami’) is ze actief op Instagram, YouTube en
TikTok, waar ze de lekkerste, origineelste en gezondste recepten deelt die regelmatig viraal
gaan. Met een opleiding tot diëtist achter de rug, is haar missie namelijk om zo veel mogelijk
mensen enthousiast te maken voor een gezonde maar vooral ook superleuke leefstijl.

bamifit

€ 21,99
DECEMBER
2022
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Feestdagentip, zorg voor
voldoende voorraad!

Burn after writing

Burn after writing - Roze

isbn 978 90 00 37645 2

isbn 978 90 00 37706 0

€ 11,99

€ 11,99

Burn after writing - Astro

Burn after writing - Bloem

isbn 978 90 00 38427 3

isbn 978 90 00 38426 6

€ 11,99

€ 11,99
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GUIDED JOURNALS | PLANNERS

Het bijhouden van een dagboek of journal brengt rust en
focus en het is bovendien een gezonde afwisseling naast
het computerscherm en het scrollen door de telefoon.
Paper Life is voor iedereen die houdt van guided journals en
mooie invulboeken, en graag de dag van zich afschrijft.

Kijk voor meer inspiratie op:
www.paperlife.nl |

@paperlife.nl

kijk voor meer informatie op www.spectrumlifestyle.nl

PAPERLIFE

Magisch dagboek
van Susan Smit
Bestsellerauteur Susan Smit neemt je in haar Magisch
dagboek mee in de wereld van de oeroude natuurreligie.
Zij schrijft in heldere bewoordingen over de elementen,
kleuren en kristallen, de invloed van de maan, het gebruik
van kruiden, licht en schaduw, het herkennen van tekenen
en de kracht van de natuur.
Dit wordt jouw magisch dagboek, je persoonlijke
ontdekkingsreis. Naast alle waardevolle informatie is er
ook veel ruimte om jouw eigen ervaringen en gedachten te
noteren. Zo ontdek je jouw onbewuste, magische kant.
Leer, lees, schrijf; verwonder je over de magische kracht
van de natuur en laat je intuïtie spreken!
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‘Hekserij is geen spiritueel pad bedoeld om je persoonlijkheid te
perfectioneren; het gaat erom het instinct, het ontvankelijke deel
van jou, tot leven te wekken en je band met de verborgen wereld
achter de fysieke werkelijkheid te vernieuwen.’ Susan Smit

K I J K VOOR M

•	Bij Susan Smits debuut Heks werd hekserij nog gezien
als hype. Nu, 20 jaar later, duurt de belangstelling voor
de oude Europese natuurreligie voort en zijn magie,
het vrouwelijke goddelijke en de kracht van de natuur
populairder dan ooit
•	Susan Smit schijnt haar licht op spirituele zaken met een
kritische blik en de nodige zelfspot
•	De prachtige vormgeving van Bülent Yüksel nodigt uit tot
volop lezen, schrijven en het boek tot jouw persoonlijke
dagboek te maken
• Marketing: veel media-aandacht verwacht

www.susansmit.nl |

susansmitauteur |

@susansmitinstagram

Magisch dagboek | Ontdek de heks in jezelf | Susan Smit | gebonden | 240 blz. | 16,2 x 22,9 cm | isbn 978 90 00 37987 3
nur 450 lifestyle algemeen

© Robin de Puy

Susan Smit (1974) studeerde Culturele Studies, met als hoofdvak Nederlandse Taal- en
Letterkunde, aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is columnist en schrijfster van romans en
heeft inmiddels vele succesvolle boeken op haar naam staan. Zij werd in 2000, toen ze een artikel
schreef over moderne heksen, gegrepen door het fenomeen. Over haar ervaringen schreef ze het
boek Heks, dat in 2001 uitkwam. Het werd zeer enthousiast ontvangen in Nederland en België. In
mei 2021 verscheen De heks van Limbricht en in maart 2022 De wijsheid van de heks.

€ 21,99
OKTOBER
2022

| 100 |

PAPER LIFE

Begin je dag met
een heldere blik
Als je net wakker wordt, is er nog weinig afleiding van de
buitenwereld. Je gedachten zijn helder en je kunt in stilte
focussen, creëren en ontspannen. In de vroege ochtend is
je brein het meest ontvankelijk voor nieuwe ideeën.
Het schrijven in een ochtenddagboek is een eenvoudige en
krachtige methode om mentale helderheid en overzicht te
krijgen. Wanneer je intuïtief je gedachten op papier giet,
krijg je inzichten die anders moeilijk vast te leggen zijn.
- overzicht en focus op je dag
- verminderde stress en onrust
- een moment van meditatie
- een kans om je gedachten vast te leggen na een nacht
slapen
- mogelijkheid om dilemma’s op te lossen en een duidelijker
beeld te krijgen van een situatie
- inzicht in je eigen denkpatronen en gedrag
- een kans om ideeën op papier te zetten die je anders
misschien zou vergeten
•	Nieuwe titel van succesvolle Paper Life-auteur (meer
dan 15.000 exemplaren verkocht van haar eerdere titels)
• Prachtige vormgeving, perfect voor op het nachtkastje
•	Beproefde tool voor betere mentale gezondheid
(the morning pages-methode)

‘The success of morning pages hinges on our doing them as close
to awakening as we can.’ Julia Cameron, auteur The artist’s way

Sanna Sporrong werkt als freelance boekontwerper en auteur vanuit haar studio in Gothenburg,
Zweden. Boeken spelen een belangrijke rol in haar leven: ze maakt ontwerpen voor diverse
uitgevers in de nordic regio, voor fictie- en non-fictietitels en voor stationery. Haar grootste passie
is mensen helpen om hun doelen te bereiken, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun talenten
en dromen te ontdekken. Dit resulteerde in een succesvolle boekenserie over productiviteit en
persoonlijke ontwikkeling, waarvan de eerdere delen reeds verschenen bij Paper Life.

www.sporrongform.se |

@sporrongform

Ochtenddagboek | Laat je gedachten vrij en begin de dag met een heldere blik | oorspronkelijke titel: Morgondagboken
Sanna Sporrong | gebonden | 208 blz. | 16,2 x 22,9 cm | isbn 978 90 00 38421 1 | nur 450 lifestyle algemeen
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€ 20,99
NOVEMBER
2022

PAPER LIFE

Dagboek vol krachtige vragen: ontdek wat
je nu werkelijk belangrijk vindt
Vragen zijn de beste antwoorden! Daarom heeft Michael
Curse Kurth een verzameling vragen samengesteld over
onderwerpen als vriendschap, werk, geld, relaties en
dromen. Zij kunnen helpen om tot de kern te komen van je
wensen, dromen en hoop.
Zonder dogma’s, maar met veel empathie en humor deelt
Kurth zijn ervaringen als coach, rapper, boeddhist en
meditatieleraar, evenals persoonlijke anekdotes over de rol
die goede vragen spelen in het leven.
- Een inspirerend dagboek. Duik erin en begin met schrijven
- Bestsellerauteur Michael Curse Kurth helpt de juiste
vragen over het leven te stellen
- Het perfecte boek voor iedereen die nieuwe impulsen in
het leven wil krijgen
• Vormgegeven voor een brede doelgroep
•	Auteur met interessante achtergrond en originele
invalshoek
•	In Duitsland sinds verschijnen (december 2021)
reeds 25.000 exemplaren verkocht
• Van de uitgeverij van Het 6 minuten dagboek

‘Rapper Curse heeft misschien niet alle antwoorden, maar hij geeft wel de
vragen die het leven beter moeten maken.’ express.de
‘Het zijn jouw vragen, jouw antwoorden, jouw leven. Maak dit boek jouw
boek!’ Michael Curse Kurth

www.curse.de |

@cursezeit

199 vragen aan jezelf | Wat wil jij nu werkelijk? | Michael Curse Kurth | oorspronkelijke titel: 199 Fragen an dich selbst
gebonden | 208 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 38550 8 | nur 450 lifestyle algemeen
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© Robert Eikelpoth

Michael Curse Kurth (1978) wordt beschouwd als een van de pioniers van de Duitse rapmuziek.
Hij is tevens een boeddhistische, getrainde systemische coach, leraar Tibetaanse yoga en
producer van de nummer 1-podcast Meditatie, Coachen & Leven. Kurth is een veelgevraagd
spreker over de onderwerpen meditatie, zelfbewustzijn en innerlijk evenwicht. In Duitsland
verscheen 199 vragen aan jezelf in december 2021, en staat daar sindsdien in de bestsellerlijsten.

€ 18,99
JANUARI
2023

PAPERLIFE | REEDS VERSCHENEN

Titel
Cosmic flow
Create your own calm
Start where you are
Tijd voor jezelf
Hoe was je dag?
Maanjournal
Retrograde journal
Wake up to grow Journal
Manifestatie dagboek
De gave van dankbaarheid
Making memories
Mijn eerste jaar als moeder
Milestone Baby Journal
Memory Journal
Smile Journal
Dromenplanner
Selfcare planner
Geluksplanner
Dankbaarheidsdagboek
Motivatiejournal

ISBN
978 90 00 37681 0
978 90 00 37684 1
978 90 00 35197 8
978 90 00 35636 2
978 90 00 37690 2
978 90 00 37577 6
978 90 00 38254 5
978 90 00 37751 0
978 90 00 38237 8
978 90 00 38261 3
978 90 00 37944 6
978 90 00 38282 8
978 90 00 37581 3
978 90 0 0 37582 0
978 90 00 37615 5
978 90 00 37580 6
978 90 00 37579 0
978 90 00 38067 1
978 90 00 37578 3
978 90 00 38066 4

Prijs
€ 16,99
€ 15,99
€ 15,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 22,99
€ 21,99
€ 20,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 18,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99
€ 20,99

Titel
Het 6 minuten dagboek
Het 6 minuten dagboek - roze editie
Het 6 minuten dagboek - zwarte editie
Het 6 minuten dagboek - gele editie
Het 6 minuten dagboek - paarse editie
Het 6 minuten dagboek PUUR
Het 6 minuten dagboek PUUR lichtroze editie
Het 6 minuten succesjournal
Het 6 minuten dagboek voor kinderen
Mama, ik wil graag alles over je weten
Oma, ik wil graag alles over je weten
Papa, ik wil graag alles over je weten
Opa, ik wil graag alles over je weten

ISBN
978 90 00 36828 0
978 90 00 37984 2
978 90 00 37583 7
978 90 00 38207 1
978 90 00 38390 0
978 90 00 37584 4

Prijs
€ 17,99*
€ 17,99*
€ 17,99*
€ 17,99*
€ 17,99
€ 17,99*

978 90 00 38422 8

€ 17,99

978 90 00 37752 7
978 90 00 37915 6
978 90 00 38265 1
978 90 00 38266 8
978 90 00 38268 2
978 90 00 38267 5

€ 17,99*
€ 15,00
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99

per 1-9-2022

*
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© Robin de Puy
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Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum najaar 2022
VERKOOP, DISTRIBUTIE EN MARKETING

VERKOOP, DISTRIBUTIE EN MARKETING BELGIË

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv
Amstelplein 32 | 1096 BC Amsterdam
Postbus 23202 | 1100 DS Amsterdam Zuidoost
T +31 (0)20 2364200
info@unieboekspectrum.nl | www.unieboekspectrum.nl

Uitgeverij Lannoo
Kasteelstraat 97 | B-8700 Tielt
T + 051 424211
lannoo@lannoo.be | www.lannoo.be
Uitgeverij Lannoo | @Lannoo

Verkoop binnendienst
Caroline Clasén | Coby Kraaypoel | Herman Jurgens
verkoop@unieboekspectrum.nl | T +31 (0)20 2364200

VERKOOPSPLOEG VLAANDEREN

Commercieel Manager
Dolf Hartman | dolf.hartman@unieboekspectrum.nl
Salesmanager
Hetje van Spronsen | hetje.vanspronsen@unieboekspectrum.nl
Manager Special Sales
Britt de Wit | britt.dewit@unieboekspectrum.nl
Trade marketing
Bas van Offeren | bas.vanofferen@unieboekspectrum.nl
Vertegenwoordigers
Rayon Noord en Oost Nederland
Niels Nijborg | niels.nijborg@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 52 72 28 58
Rayon Zuidwest, Zuid en Midden Nederland
Esther van de Ven | esther.vandeven@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 52 60 56 29
Marketing & Promotie
Léon Groen
Arthur Preusterink
Eva Bouman
Ingrid Bolwijn
Kirsten Zwanenburg
Maud Reeskamp

Directeur
Katrien Beeusaert | katrien.beeusaert@lannoo.be
Sales Manager Retail
Helga Scheerlinck | helga.Scheerlinck@lannoo.be
GSM 0032 (0) 473 43 43 84
Customer Service
customerservice@lannoo.be | Tel 0032 (0)51 42 42 72
Retours
retours@lannoo.be | Tel 0032 (0)51 42 36 80
Key Accountmanager Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Ann Van Hulle | ann.vanhulle@lannoo.be
GSM 0032 (0)497 42 27 92
Key Account Manager Buitenboekhandel
Dirk Meulemans | dirk.meulemans@lannoo.be
GSM 0032 (0)496 59 87 64
Account Manager West- en Oost-Vlaanderen
Bart van Averbeke | bart.vanaverbeke@lannoo.be
GSM 0032 (0)497 59 35 01
Product Management retail & distributiefondsen
Nadine Algoet | nadine.algoet@lannoo.be
Marketing & Promotie
Marijke Van Loo | marijke.vanloo@lannoo.be
Manon Aerens | manon.aerens@lannoo.be

promotie@unieboekspectrum.nl
Vormgeving
BEMERKT Concept & Design

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv is onderdeel van Lannoo Meulenhoff bv. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief. Hoewel wij de
grootst mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnen tussen het moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de verschijningsdatum van de boeken
veranderingen optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats
volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff. Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.

FORTE GROEN

