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Schrijver in beeld stimuleert kinderen om te lezen én
laat hen hier plezier aan beleven met bekende
kinderboekenschrijvers via het digibord. Met het
kant-en-klare lespakket wordt lezen in de klas pas
echt een feestje!

Kinderboeken.nl
Kinderboeken.nl

EEN UNIEK AANBOD VOOR UW
SCHOOLCONTACTEN

NEDERLAND
accountmanagers

• Samenwerking met populaire kinderboekenschrijvers
• Mooi contactmoment met scholen voor
De Nationale Voorleesdagen én daarna
• Laagdrempelige verkoopactie en kans op meer
verkoop via de school

Martine Aspeslagh
t 06 – 38 12 46 09
e martine.aspeslagh@wpgmedia.nl
Shauni Manuhutu
t 06 – 14 80 41 65
e shauni.manuhutu@wpgmedia.nl
Rebekka van Schelven
t 06 – 41 32 97 26
e r.v.schelven@zwijsen.nl

WAT KRIJGT DE SCHOOL?

• Kant-en-klaar lespakket per groep
• Bekende kinderboekenschrijvers als Jochem Myjer,
Paul van Loon, Harmen van Straaten en Maren
Stoffels voor de hele school
• Voor elke groep 5 video’s van een schrijver
inclusief lesopdrachten
• Elk moment te gebruiken. Naar eigen inzicht:
in één dagdeel of verspreid over de week
• Gratis bij aanschaf van een actueel boekenpakket
(7 boeken t.w.v. € 107,44)

verkoop binnendienst

t 020 – 55 11 200
e verkoop@wpgmedia.nl
publiciteit, pos-materiaal,
recensie-exemplaren &
beeldmateriaal

Merel Ooms
t 06 – 55 74 20 50
e merel.ooms@wpgmedia.nl
manager licensing and rights

Dania van Dishoeck
t 020 – 55 11 283
e dania.vandishoeck@wpgmedia.nl
BELGIË
verkoop en distributie
wpg uitgevers

Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
t +32 3 285 72 00
f +32 3 285 72 99
e besteldienst@standaarduitgeverij.be
e pers@standaarduitgeverij.be
e www.standaarduitgeverij.be

Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

ILLUSTRATIE VOORKANT MAX VELTHUIJS

marketing paul van loon

• ONTWERP ORANJE VORMGEVERS

Rosanne van de Poll
t 020 – 55 11 267
e promotie@wpgmedia.nl

MEER INFORMATIE

op www.kinderboeken.nl/schrijverinbeeld en via
promotie@wpgmedia.nl

978 90 258 8039 2 • € 11,99

EERDER VERSCHENEN

NIEUW

IN DE S

ERIE

KIKKER
LEERT

Social media &
YouTube campagne
Advertenties
Video’s
Samenwerking met
Kleuteruniversiteit
Aandacht via diverse
onderwijsplatforms
Influencersactie
met bekende juf- en
meesterbloggers
Mailing naar kinderdagverblijven en
scholen

NAAR MAX VELTHUIJS

Hoe voel je je, Kikker?
Kikker wil een bloemenslinger maken voor Varkentje.
Het is veel werk en het wordt niet zo mooi als Kikker
hoopte. Beertje blijft vrolijk. Maar als Kikker onaardig
doet omdat de bloemen van Beertje wel lukken, loopt
Beertje boos weg.
Kikker rent naar Varkentje. Daar zijn al zijn vriendjes blij
hem te zien. Ze begrijpen hem en samen hangen ze de

slinger op. Kikker lacht trots en zegt: ‘Beertje heeft
geholpen!’
‘Dit is mijn mooiste cadeau,’ zegt Varkentje. ‘En nu is er
taart!’
Zo veel fijne en moeilijke gevoelens, om samen over te
praten!

KARTON 3+ gebonden band • prijs € 11,99 • formaat 22 x 22 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8023 1 • verschijnt maart • www.kinderboeken.nl/kikker
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KIKKER NIEUWE STIJL
VANAF MEDIO 2021
kinderkamer

MET
SPIEGE
LTJE

kleding

Kartonboek
met spiegeltje

speelgoed

dessins

NAAR MAX VELTHUIJS

Dag, Kikker...
dag baby!
Maak kennis met Kikker en zijn vriendjes.
Dag Beertje. Dag Eend, dag Haas, dag Rat en dag
Varkentje! Allemaal lachen ze vrolijk.
Naar wie?
Kijk maar in het spiegeltje...
DAG BABY!

KARTONBOEK 6 MND+ prijs € 8,99 • formaat 19 x 19 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8103 0 • verschijnt maart • www.kinderboeken.nl/kikker

Social media
campagne

LIEF IN DE BABYKAMER
Sfeervol
leporelloboek
voor de babykamer
Kikker en zijn
vriendjes in
simpele lijnen en
trendy kleuren

UITKLA
P
BOEK M ET
STANS

3

NAAR MAX VELTHUIJS

De wereld van Kikker
Kikker en zijn vriendjes wonen langs de rivier.
Ze hebben allemaal hun eigen fijne huisje. Aan de bomen
groeien appeltjes, vogels maken een nestje, bijtjes zoemen
boven de bloemen...

De wereld van Kikker is veilig, je wilt erin wonen.
Nu in klare lijnen, speciaal voor de allerjongsten en hun
designgevoelige mama's. Een leporello kartonboek om
uit te stallen en samen van te genieten!

LEPORELLOBOEK 0+ gebonden • prijs € 12,99 • formaat 19,3 x 24,6 cm
• omvang 10 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8102 3 • verschijnt maart
• www.kinderboeken.nl/kikker

Met flapjes en tabjes op elke pagina
Knutsel- en kleurplaten op
kinderboeken.nl/muis
4

LUCY COUSINS

LUCY COUSINS

Muis is op de boerderij en ze heeft het heel druk.
Trek aan de flapjes en help haar met eieren rapen, appels
plukken, lammetjes voeren en de stal schoonmaken...

Muis is jarig! Ze nodigt haar vriendjes uit op haar feestje.
Kora Kip, Eddie Eekhoorn en Kees Krokodil, ze komen
allemaal!

Muis op de
boerderij
KARTON 1+ gebonden band
• prijs € 11,99 • formaat 19 x 19 cm
• omvang 16 bladzijden • nur 271
• isbn 978 90 258 8027 9 • verschijnt maart
• www.kinderboeken.nl/muis

Fijne verjaardag,
Muis
KARTON 1+ gebonden band
• prijs € 11,99 • formaat 19 x 19 cm
• omvang 16 bladzijden • nur 271
• isbn 978 90 258 8025 5 • verschijnt februari
• www.kinderboeken.nl/muis

WEER AR
RBA
LEVE
F
VANA T
R
MAA

DIKKE
VOORLEESPRET
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Dikke omnibus, met glittervernis
Perfecte verhalen voor dreumes en peuter
Tafelstaander via promotie@wpgmedia.nl
Poster via promotie@wpgmedia.nl

LUCY COUSINS

Het mooiste voorleesboek van Muis
Muis beleeft de leukste avonturen. Getekend in vrolijke
felle kleuren, perfect voor jonge kinderen. Ze is niet voor
niets al meer dan 30 jaar over de hele wereld populair.

Bevat: Goeiemorgen, Muis / De bus van Muis /
Muis verkleedt zich / Het badje van Muis /
Dokter Muis / Bedtijd voor Muis

VOORLEESOMNIBUS 1+ gebonden band • prijs € 16,99 • formaat 24,6 x 26 cm
• omvang 144 bladzijden • nur 271/273 • isbn 978 90 258 8120 7 • verschijnt maart
• www.kinderboeken.nl/muis

DE BESTSELLERS VAN
HARMEN VAN STRAATEN
978 90 258 7697 5 • € 14,99

978 90 258 7479 7 • € 14,99

978 90 258 6767 6 • € 14,99

978 90 258 7898 6 • € 14,99

978 90 258 7752 1 • € 14,99

VOOR
TERS
KLEU

978 90 258 7952 5 • € 15,99

NIEUW
E
SERIE V
OOR
PEUTER
S
'Harmen van Straaten heeft al heel wat
uitzonderlijke prenten- en leesboeken
gecreëerd. Ik zag twee beren woordjes leren
is een kijk- en zoekboek waar je heel wat uren
zoet mee bent. En waar je heel wat van
bijleert.'
PLUIZUIT

Hallo, hallo, wie brult
daar zo?
Harmen van Straaten

NIEUW
E
SERIE V
OOR
PEUTER
S
leopold

Een baby erbij!
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Rijmprentenboek met
padded omslag
Promotievideo
Harmen van Straaten
Kleurplaat via
promotie@wpgmedia.nl

HARMEN VAN STRAATEN

Hallo, hallo, wie brult daar zo?
Kleintje Beer houdt zijn pootjes voor zijn oren!
Is het Leeuw? Is het Aap? Is het Beer? Is het…
Ze zouden het wel willen. Allemaal brullen ze om het
hardst. Maar nee hoor, het is de baby!

‘Hallo, hallooo…
Brullen doe je ZO!!!’
Hilarisch prentenboek op rijm.

PRENTENBOEK 2+ gebonden in padded band • prijs € 14,99 • formaat 24,5 x 25 cm
• omvang 24 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8100 9 • verschijnt maart
• www.harmenvanstraaten.nl

Vos komt langs voor een gezellig kopje thee.
Maar vandaag kijkt Bonkie niet blij.
‘Wat is er?’ vraagt Vos.
‘O, Vos, al die narigheid in het bos...’
Verdrietig pakt Bonkie een koekje uit de trommel.
Vos kijkt verlangend naar het koekje dat in
Bonkies mond verdwijnt.

© MARGOT BRAKEL

Gitte Spee
bekend van
Mol en Aap
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Fijne boodschap
in een wereld
vol polarisatie
GITTE SPEE

Bonkie is niet blij
Bonkie zit verdrietig op de bank als Vos op de thee komt.
Hij vertelt dat er narigheid is in het bos, terwijl hij het
ene koekje na het andere in zijn mond stopt. Beer en Das
maken ruzie. Eekhoorn en Evert het zwijntje vechten. De
kraaien schreeuwen en de muizen rennen heen en weer.
‘Het is vast niet zo erg als je denkt,’ zegt Vos, die moet

toezien hoe ook het laatste koekje in de mond van
Bonkie verdwijnt…
Samen gaan ze het bos in om te kijken hoe het met de
dieren gaat. En gelukkig luistert iedereen naar Bonkie.
Aardig zijn voor elkaar is altijd beter dan ruzie maken!

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8097 2 • verschijnt maart • www.gittespee.nl

De vos wachtte, en toen…

Klassieke illustraties met modern randje

Dus Julius zorgde ervoor dat hij niemand tegenkwam.

978 90 258 7819 1 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN
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EEN
ONVERWACHTE
VRIEND

Spannend dierenavontuur
Gedrukt op natuurpapier
met high gloss reliëf titel
‘A young artist to watch'
THE GUARDIAN

JOE TODD-STANTON

Julius Muis

Julius Muis woont alleen in zijn holletje onder
de boom. En dat vindt hij fijn. Maar dan komt er
onverwacht bezoek, een vriend of…? Julius besluit zijn
eten te delen, en dat loopt maar net goed af!
Heeft Julius een vriend gemaakt of niet?

Een moderne fabel van prentenboekentalent Joe ToddStanton, die kinderen laat fantaseren over een wereld
waarin ze zouden willen wonen. Met humor en iets om
over na te denken.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,3 x 27,6 cm • omvang 40 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 7953 2 • verschijnt februari

IS UW ASSORTIMENT
COMPLEET?

BOEKEN
978 90 258 7894 8 • € 16,50
978 90 258 7947 1 • € 9,99

978 90 258 8038 5 • € 5,99

978 90 258 7312 7 • € 9,99

978 90 258 7535 0 • € 17,99

978 90 258 7311 0 • € 5,99

978 90 258 7141 3 • € 16,50

978 90 258 6789 8 • € 16,99

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

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

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

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

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

inpakpapier
978 90 258 7618 0 •
netto inkooprijs € 69,99

NIEUW VAN DE GORGELS
© RENATE REITLER

© ANNE REITSMA

Full colour,
vol grapjes
Perfect voor de
mei- en
zomervakantie
Advertenties
Social media
campagne
Volg De Gorgels ook op
Facebook en Instagram
@degorgels

Waarom
moet IK altijd
naar huis als
iedereen op
vakantie gaat?

JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgels – Doeboek
Snap-jij-het-wel-of-niet puzzeltjes, kruiswoord-zeg-maarraadsels, zoek-de-verschillen voor superogen, ik zag het
al verbind-de-nummers, teken-porroporroguggelbam-na,

Gorgelrebussen, helemaal-goed-mopjes-raden,
Gorgeludoku’s en nog veel meer voor een laat-maarlekker-regenen-vakantie!

DOEBOEK 7+ paperback • prijs € 12,50
• formaat 17 x 24 cm • omvang 96 bladzijden
• vormgeving omslag Marlies Visser • nur 228 • isbn 978 90 258 8091 0
• verschijnt april • www.kinderboeken.nl/gorgels

SET VAN
5 EXEMPLAREN

prijs € 62,50
isbn 978 90 258 8106 1

13

Voor stoere kleine
ponyfans
Humoristische
omdraaiing

15

MICHAEL ESCOFFIER
& MATTHIEU MAUDET

ORIGINEEL
PONY-AVONTUUR

Ik wil een meisje!
Sinds kort kan Palomino nog maar aan één ding denken:
een meisje! Hij wil ook een klein meisje, net als zijn
vrienden.
Zijn ouders vinden het geen goed idee. Een meisje past
niet in huis, vraagt te veel zorg en ze moet een paar keer
per dag worden gevoed, ze moet aangekleed, haar haren
moeten geborsteld… En wie gaat er in de vakantie voor
haar zorgen?

Maar Palomino geeft niet op. Zijn vriend Arizona weet
waar je meisjes kunt vinden, een hele kudde. Als
Palomino in de rivier springt om er een te halen, gaat
het fout… Gelukkig wordt hij gered door zijn meisje. Mag
hij haar houden van zijn ouders?

PRENTENBOEK 5+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 7941 9 • verschijnt februari

© STEFAN NEEVEN

NIEUW:
THRILLERS VOOR 10+

Tijdens haar schoolbezoeken ontdekte Maren
Stoffels dat ook basisschoolkinderen haar thrillers
Escape Room, Fright Night, Room Service en Black
Friday (voor 13+) willen lezen. Daarom komt ze nu
met thrillers voor kinderen in de bovenbouw van de
basisschool. Maren Stoffels bezoekt ruim 70 scholen
per jaar. Als geen ander weet zij waarover kinderen
graag willen lezen. Zelfs de ‘moeilijkste’ lezers krijgt
ze aan het lezen.

Ik knijp mijn ogen dicht en laat me langs
de deur naar beneden zakken. Dit is een
nachtmerrie.
Hoe hebben we zó stom kunnen zijn?
‘Goed.’ Coco’s stem klinkt plotseling hard
en zakelijk door de escape room. ‘We zit-ten dus opgesloten. Niet voor het spel,
maar écht. De enige weg naar buiten is dus
via de puzzels.’
‘Hoe bedoel je?’ vraagt Trigo.
‘Simpel,’ zegt Coco en ze kijkt ons een
voor een aan.
‘We moeten de escape room oplossen.’

TOONBANKDOOSJE
inhoud 6 exemplaren
prijs € 83,94
isbn 978 90 258 8114 6

978 90 258 7950 1 • € 14,99

978 90 258 7748 8 • € 14,99

978 90 258 7620 3 • € 14,99

978 90 258 7397 4 • € 14,99

eerder verschenen

THRILLERS VOOR 13+

Spannende nieuwe serie
voor jonge leeftijd
Social media campagne
YouTube campagne
Google Adwords campagne
Poster naar 8.000 basisscholen
Seriepagina op kinderboeken.nl
Videoboodschap van Maren
Stoffels voor boekhandelaren

HET
SPANNENDSTE
BOEK VAN DIT
VOORJAAR
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MAREN STOFFELS

Escape Game
Brahim kijkt met grote ogen naar de deur.
‘Wat is er?’ vraagt Coco.
Ik weet zijn antwoord al voordat hij het hardop zegt en
voel mijn maag samentrekken.
‘De deur… ik denk dat hij écht op slot zit…’
Trigo kan niet wachten tot de nieuwe, spectaculaire

escape room in zijn stad opengaat. Daarom daagt hij zijn
vrienden uit: inbreken in de escape room om deze alvast
te testen. Eenmaal binnen gaat de deur dicht en niet
meer open. Er is maar één manier om de escape room
uit te komen en dat is: alle puzzels oplossen en de uitgang vinden. Maar de escape room is nog helemaal niet
af en daardoor levensgevaarlijk…

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden
• nur 283 • isbn 978 90 258 8099 6 • vormgeving Buro Blikgoed • verschijnt april
• www.marenstoffels.nl • ook verkrijgbaar als e-book

ALS JE FANTASIE
DE HONGER MOET
VERDRIJVEN

Gebaseerd op verhalen van
mensen die het zelf meemaakten,
onder anderen Tonke Dragt
De oorlog in Nederlands-Indië
voor jonge kinderen
Prachtige full colour
illustraties van Rick de Haas
Lesbrief
Boekenleggers

‘Wie heeft dat gedaan, baboe?’
Lotti legt een hand op het kaftpapier
waarmee haar slaapkamerraam is
afgeplakt. ‘Nu kunnen we niet meer naar
de maan kijken, zoals anders!’
Baboe haalt haar schouders op. ‘Alle ramen
van het huis zijn afgeplakt. Voor het licht
aan gaat, moeten alle deuren ook gesloten
zijn. Er mag geen streepje licht naar buiten
vallen.’
Lotti’s keel voelt ineens dik. ‘Waarom
niet?’
‘Dan kunnen de Japanse vliegtuigen ons
niet vinden,’ zegt baboe zacht.
‘Ga maar onder de klamboe, dan vertel ik
je een verhaal.’

Over Kinderen met een ster:
‘De constructie van het boek dwingt
bewondering af. Het is buitengewoon knap hoe
Letterie via de concrete belevenissen en de
beleving van de kinderen over de geschiedenis
vertelt van de Jodenvervolging in de Tweede
Wereldoorlog in Nederland.’
DE GRIFFELJURY

Bijzonder dubbelinterview in de
pers met Martine Letterie en
Tonke Dragt

Over Verboden te vliegen:
‘Martine Letterie voegt een prachtige
vertelling toe aan haar inmiddels indrukwekkende oeuvre over de Tweede Wereldoorlog.
De jury is vol lof over de manier waarop ze
jonge kinderen door een goed gevonden
afwisseling van perspectieven terloops
meeneemt in haar oorlogsverhaal.’
DE JURY VAN DE THEA BECKMANPRIJS

978 90 258 6957 1 • € 15,99

Martine Letterie
& Rick de Haas

EERDER VERSCHENEN

Martine Letterie & Rick de Haas

Bekroond met een
Zilveren Griffel en met een
Eervolle Vermelding van de
Thea Beckmanprijs
978 90 258 7677 7 • € 16,99

Waarom de maan verdwijnt

Waarom
de
maan
verdwijnt

Bekroond met de
Thea Beckmanprijs 2020
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VOORLOPIG OMSLAG

MARTINE LETTERIE & RICK DE HAAS

Waarom de maan verdwijnt
1942. Lotti groeit op in Nederlands-Indië. Wanneer
Japan Nederlands-Indië bezet en Lotti met haar moeder
naar een kamp moet, raakt ze alles kwijt: haar huis, haar
baboe, haar hondje. Maar de mooie verhalen van haar
baboe kan niemand haar afpakken. Die zitten voor altijd
in haar hoofd en geven haar kracht en fantasie om te
overleven.

Martine Letterie baseerde Waarom de maan verdwijnt
op ervaringen van overlevenden. Ze sprak onder meer
met Tonke Dragt over haar jeugdherinneringen. Net als
in het veelgeprezen Kinderen met een ster en Verboden
te vliegen beschrijft ze een oorlog door de ogen van een
kind, en de kracht van kinderen om zelfs in de moeilijkste
situaties een lichtpuntje te vinden.

FICTIE 7+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm • omvang 144 bladzijden

• omslag en binnenwerkillustraties in kleur Rick de Haas • vormgeving Masja Mols
• nur 282 • isbn 978 90 258 8098 9 • verschijnt maart • www.martineletterie.nl
• ook verkrijgbaar als e-book

978 90 258 7728 6 • € 15,99

978 90 258 7823 8 • € 14,99

Bekroond met
een Zilveren Griffel

Bekroond met
een Zilveren Griffel

Bekroond met
een Zilveren Penseel

LEOPOLD
978 90 258 7708 8 • € 15,99

978 90 258 7802 3 • € 14,99

Getipt door de
Nederlandse
Kinderjury

Getipt door de
Nederlandse
Kinderjury

Genomineerd voor
de Hotze de Roosprijs

Genomineerd voor
de Hotze de Roosprijs

Bekroond met de
Thea Beckmanprijs
voor het beste
historische
kinderboek

978 90 258 7731 6 • € 15,50

978 90 258 7725 5 • € 15,99

978 90 258 8035 4 • € 15,99

Bekroond met
een Vlag en Wimpel

Genomineerd voor de
Prijs van de Nederlandse
Kinderjury

Genomineerd voor
best verzorgde boek

GENOMINEERD
LEEFTIJD 6 T/M 9 JAAR

2020
DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

FELICITEERT

Winnaar van de Senaatsprijs van
De Nederlandse Kinderjury 2019
in de categorie 10-12 jaar

978 90 258 7603 6 • € 14,99

978 90 258 7525 1 • € 17,99

978 90 258 7677 7 • € 16,99

Bekroond met de
Jonge Beckmanprijs en
en met een Eervolle Vermelding
van de Thea Beckmanprijs

Bekroond met de
Klaus Flugge Prize 2020
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© TUFFCAT MEDIA

F E EST
JAAR

DOLFJE WEERWOLFJE WEEK
•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 26/2 t/m zondag 7/3
Aftrap én presentatie Weerwolfraket bij gigantische maan in Tropenmuseum
Grote Dolfje-staander bij afname van een Dolfje-boekenpakket
Meet & Greets met Dolfje Weerwolfje
Activiteiten in Kinderboekenmuseum
Landelijke persaandacht
Gratis lesmateriaal

En het hele jaar feest in tijdschrift Okki!

Dolfje Weerwolfje,
al 25 jaar leesplezier!
‘Mijn dochter van 7 is helemaal fan van Dolfje Weerwolfje. Ik vind de
boeken zelf ook heel erg spannend en vond het ook erg leuk om voor
te lezen. Ik ben ontzettend blij dat mijn dochter met heel veel plezier
leest en ik ben er van overtuigd dat dat komt door de geweldige boeken
van Dolfje Weerwolfje. Dank u wel, Paul van Loon, dat u lezen zo
ontzettend leuk maakt.’
MARGO

‘Mijn naam is Eliav. Ik ben 7. Ik heb de serie van Dolfje bijna uit.
Alleen Spookweerwolven moet ik nog lezen. De winkel heeft het nog
niet. Maar jij hebt het al af. Kan ik het misschien nu al van je krijgen?’
ELIAV

Dolfje
Weerwolfje
op bezoek?
fablefactory.nl

NIEUW
AVONTUUR
GRAT
VLAGG IS
EN
BIJ AFN LIJN
AM
DISPLA E
Y
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PAUL VAN LOON

Weerwolfraket
Wrow! Dolfje en Noura gaan op reis in Leo’s zelfgemaakte raket. Daarmee
kun je naar de maan, zegt Leo. Dolfje en Noura geloven er niets van. Maar
de raket vliegt echt de lucht in! Ze landen op een donkere plek vol vreemde
wezens. Ze zijn op de maan! Of zijn ze ergens anders terechtgekomen?

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 11,99 • formaat 15 x 22 cm
• omvang 80 bladzijden • nur 282 • isbn 978 90 258 8112 2 • verschijnt februari
• www.paulvanloon.nl • ook verkrijgbaar als e-book

TOONBANKDOOSJE
display 10 exemplaren
prijs € 119,90
isbn 978 90 258 8117 7

T

prijs € 106,99
isbn 978 90 258 8115 3

+

978 90 258 6664 8 • € 15,50

978 90 258 6874 1 • € 15,50

978 90 258 6068 4 • € 15,50

978 90 258 7731 6 • € 15,50

978 90 258 7945 7 • € 15,50

978 90 258 7615 9 • € 13,99

PAKKET 1
978 90 258 6484 2 • € 15,50

12 Dolfje titels + gratis Dolfje-knuffel + Dolfje-staander
978 90 258 6874 1 • € 15,50

978 90 258 7615 9 • € 13,99

978 90 258 7784 2 • € 11,99

978 90 258 7530 5 • € 13,99

978 90 258 7058 4 • € 15,50

978 90 258 7681 4 • € 13,99

978 90 258 7731 6 • € 15,50

978 90 258 7945 7 • € 15,50

+

978 90 258 6664 8 • € 15,50

+

978 90 258 7531 2 • € 15,50

prijs € 177,96
isbn 978 90 258 8116 0

978 90 258 6068 4 • € 15,50

PAKKET 2

978 90 258 6484 2 • € 15,50

2

7 Dolfje Weerwolfje titels + gratis Dolfje-knuffel

E
PAKK

1

PAKKET 2
KKET

PA

PAKKET 1

1 meter hoge staander

KNUFFEL

prijs € 18,99
isbn 978 90 258 7680 7
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Feestelijk glitteromslag
Lesmateriaal over
jezelf zijn en pesten op
dolfjeweerwolfje.nl
Kleurplaat op
dolfjeweerwolfje.nl

PAUL VAN LOON

Feesteditie SuperDolfje
Er komt een nieuwe jongen bij Dolfje en Noura in de
klas.
Gregor is groot met glanzend haar als een gouden helm.
Iedereen vindt hem supercool. Zelfs meester Frans.
Al gauw krijgt Gregor een groepje om zich heen.
Maar Noura en Dolfje mogen er niet bij. Zij zijn anders,

zegt Gregor. En Gregor houdt niet van anders.
Dolfje en Noura schrikken ervan.
Gregor kan niet weten dat zij weerwolf zijn. Of toch wel?
Gelukkig is daar SuperDolfje. Hij gaat iedereen redden.
Want hij bestaat echt. Toch?
Maar Gregor heeft zelf ook een groot geheim...

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 10,- • formaat 15 x 22 cm

• omvang 144 bladzijden • nur 282 • isbn 978 90 258 8110 8 • verschijnt februari
• www.paulvanloon.nl • ook verkrijgbaar als e-book

978 90 258 7896 2 • € 17,99

‘Ik kon niet ophouden met glimlachen terwijl ik las (behalve
wanneer ik af en toe moest huilen). Ik heb het boek aan
mijn moeder gegeven en ik heb het voorgelezen aan mijn
kinderen. Dit is een boek voor alle generaties. Bereid je
voor op een hartverwarmend avontuur.’

978 90 258 7446 9 • € 17,99

Stephanie Meyer (auteur van Twilight) over
Het meisje dat kon vliegen:

EERDER VERSCHENEN

Piper duwde haar slaapkamerraam open en
schuifelde over de vensterbank tot haar
voeten de dakpannen raakten. Op handen en
knieën kroop ze omhoog naar de nok.
Het dak was glad van de dauw. Eén verkeerde
beweging en ze zou bliksemsnel naar beneden
glijden.
Doodsbang keek ze naar beneden. Het dak
was steil en hoog en de grond beneden was
keihard. Als haar plan mislukte... Haar adem
bleef in haar keel steken. Duizend gedachten
schoten door haar hoofd.
Maar de jeuk in haar binnenste was zo hevig
dat ze er bijna gek van werd. Ze strekte haar
armen uit, als een vliegtuig, en zette de ene
voet voor de andere.
Met elke stap die ze zette, won Piper aan
snelheid, tot ze over de nokbalk rende en snel
dichter bij de plek kwam waar het dak ophield en er alleen nog maar lucht was.
‘Ik ga vliegen, net als de vogels!’ En toen
was het nog maar één stap. Piper sprong en
stortte zich vol overgave de ochtendlucht in.

Bekroond met de Bank Street Best
Children’s Book of the Year, the
Black Eyed Susan Award, Booklist
Editors’ Choice, Florida Sunshine
State Young Readers Award Master
List, Indiana Young Hoosier Award
Master List en de Utah Beehive Book
Award Master List Award
Eerste deel in avontuurlijke trilogie
Spannend en meeslepend verhaal
over moed, wilskracht en geloof in
jezelf

Magisch POS materiaal: stoffen banier bij afname van 5
exemplaren
Social media campagne
Bekijk alle magische boeken op
kinderboeken.nl/magie
Verschenen in 15 landen
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EEN UITZONDERLIJKE GAVE
EEN MEISJE IN LEVENSGEVAAR
VICTORIA FORESTER

Het meisje dat kon vliegen
Vliegen, het lijkt een gave maar het is een levensgroot
gevaar. Haar ouders houden haar kracht streng geheim, maar
Piper blijft stiekem oefenen: ze móét vliegen, ze kan niet
anders. In het diepste geheim wordt ze uitgenodigd voor een
school voor kinderen met buitengewone gaven. Al snel

ontdekt ze echter dat de directrice een duister plan heeft:
de school is niet bedoeld om kinderen met speciale gaven te
helpen, maar om hen die gaven voor altijd te ontnemen…
Piper wil koste wat het kost ontsnappen voordat ze haar
bijzondere talent voorgoed kwijtraakt.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 304 bladzijden • nur 283
• isbn 978 90 258 8084 2 • omslag Caren Limpens • vertaling Ans van der Graaff
• verschijnt mei • www.kinderboeken.nl/magie • ook verkrijgbaar als e-book

‘Een vlot bouwen, een hut maken en daar dan slapen.
Meer is er niet nodig voor een vriendschap die altijd en
altijd zal duren. Een parel van een boekje.’

KIRSTEN PAOLINE, BOEKVERKOPER BIJ DE KINDERBOEKWINKEL
AMSTERDAM OVER NAAR DE OVERKANT

'Dit vriendschapsverhaal in de Hollandse polder draait
om aanstekelijke, onbevangen nieuwsgierigheid, met ouders die hun kinderen de ruimte geven om elkaar, maar
ook zichzelf te ontdekken en twee vrienden die dingen
niet hoeven te benoemen om elkaar te begrijpen. Een boek
om met een klinkende zucht dicht te slaan.'
DE GRIFFELJURY OVER NAAR DE OVERKANT

Willie heeft een zwarte vogel. De vogel
is altijd bij haar in de buurt. Soms ziet
ze hem niet. Dan roept ze ‘vogel’. Waar
hij dan vandaan komt, kun je niet raden,
maar telkens komt hij na tien tellen
terug bij Willie en gaat boven haar op
een tak zitten. Als er een boom is. Is er
geen boom, dan gaat de vogel op haar
schouder zitten.
De vogel wijst waar Willie heen moet.
Dat wist ze eerst niet. De vogel vloog
voor haar uit. Ze liep erachteraan. Zo
kwamen ze bij bramenstruiken en ze
konden er allebei van eten. De vogel
had de weg gewezen. Ook naar een
klein stroompje water uit een heuvel.
Willie en de vogel dronken eruit. Het
water smaakte zo goed dat Willie een
tijd aan de waterkant bleef.

TERUG NAAR DE
NATUUR:
HET KLIMAAT ALS
IMPLICIET
ONDERWERP –
ZOALS ALLEEN
WOUTER
KLOOTWIJK
DAT KAN

978 90 258 7220 5 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN
Bekroond met een
Vlag en Wimpel van
de Penseeljury 2018
Bekroond tot een van de
Best Verzorgde Boeken
van 2017

978 90 258 7728 6 • € 15,99

Bekroond met een
Zilveren Griffel

De wereld door de onbevangen
blik van een kind
Naar de overkant bekroond met
Zilveren Griffel

WOUTER KLOOTWIJK

Interview met Wouter Klootwijk
op kinderboeken.nl

De wind wijst de weg
‘Hoe heet je?’ vraagt de jongen.
‘Geef me maar een naam, dan weet ik hoe ik heet,’
zegt het meisje.
De jongen kijkt naar het water.
En dan zegt hij het opeens. ‘Je heet Vera.’
‘Goed,’ zegt het meisje.

Twee kinderen vinden elkaar in een wereld na een ramp.
Er is geen olie, geen elektriciteit en er zijn geen volwassenen. Ze leven van dag tot dag. Een bijzonder verhaal
over vertrouwen in de natuur en in elkaar: als je naar de
overkant wilt, dan bouw je een vlot, de wind wijst de weg.
Gaat het regenen, dan maak je een dak. Heb je honger,
dan eet je de kersen die aan de bomen groeien. Maar de
winter nadert…

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 80 bladzijden

• omslag en binnenwerkillustraties in kleur Irene Goede
• vormgeving omslag Nanja Toebak • nur 277 / 300 • isbn 978 90 258 8087 3 • verschijnt maart
• www.irenegoede.nl • ook verkrijgbaar als e-book
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En raad eens.
De kamer van Witje is ook wit...

978 90 258 7822 1 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

In een witte wereld
krijgt alles
nieuwe betekenis
Poëtische tekst van
Paul de Moor
Lichtende beelden
van Kaatje Vermeire,
winnares Boekenpauw
2019
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PAUL DE MOOR & KAATJE VERMEIRE

WITJE

Er is een groot wit land, ergens…
Om het grote witte land ligt een grote witte zee.
Er zijn alleen maar witte dieren in het grote witte land.
In het grote witte land staat een groot wit huis.
In het grote witte huis woont Witje met haar zus Witske.

Op de schouder van Witje hipt een witte vogel.
Witje heeft grote witte ogen die alles zien.
Witje droomt van een groot wit land…
En als Witje uiteindelijk wakker wordt, weet ze: dat witte
meisje ben ik!

PRENTENBOEK alle leeftijden gebonden • prijs € 16,99 • formaat 17,3 x 24,6 cm
• omvang 64 bladzijden • nur 274 • isbn 978 90 258 8028 6 • verschijnt maart

Renzo verborg de brief die zijn vader hem had gegeven
veilig onder zijn jas. Hij pakte zijn voetbal, verliet de werkplaats en ging het donkere, kletsnatte Rome in. De regen
rook naar lente.
Hij keek om zich heen. Niemand te zien, geen karren met
paarden, geen koetsen, geen mensen die een wandeling
maakten, en vooral: geen politieagenten of iemand die een
spion zou kunnen zijn. Alles leek veilig. Of wacht! Daar was
toch iemand. Aan de overkant liep een meisje met donkerblonde krullen. Ook zij liep, steeds naar alle kanten kijkend,
dicht langs de huizen. Renzo schopte zijn bal naar haar toe.
Heel even keek het meisje naar hem, maar ze zei niets. Renzo
liep naar haar toe om zijn bal te pakken. Terwijl hij zich bukte fluisterde hij: ‘Snel doorlopen en zo gauw mogelijk naar
huis gaan, Lucia. Mijn vader denkt dat ze ons in de gaten
houden.’

RINDERT KROMHOUT OVER VOETSTAPPEN IN DE
DONKERE NACHT

‘Als het gaat om het bedenken van spannende
verhalen, is er geen stad die mij meer inspireert
dan Rome. Ik vind het heerlijk om er door de
straten en steegjes te slenteren, bijzondere
plekken te ontdekken en daar verhalen bij te
verzinnen.
Zo ontstonden Het geheim van de afgebeten
vingers en Het geheim van de gillende
geraamtes. En nu dus Voetstappen in de
donkere nacht.
Verspreid over het oude centrum staan er zes
standbeelden die ‘de sprekende beelden’
worden genoemd. Toen er in Rome nog geen
sprake was van persvrijheid, hingen er aan die
beelden regelmatig protestbriefjes waarin
anonieme schrijvers zich beklaagden over het
beleid, de clerus en de adel. De briefjes waren
als het ware een voorloper van een ondergrondse
krant. Werd zo’n briefschrijver betrapt, dan kon
hij rekenen op een zware straf.
Ik heb de zes standbeelden bezocht en bekeken,
en mijn fantasie aan het werk gezet.
En omdat het verhaal zich afspeelt in de schaduw
van de Sint Pieter, kon ik het niet laten de paus
een verrassend gastoptreden te geven…’

Rindert Kromhout

Voetstappen
in de
donkere
nacht

Spannend avontuur over de
verschillen tussen arm en rijk
Rome als couleur locale
Rijk geïllustreerd door
Saskia Halfmouw
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Leopold

RINDERT KROMHOUT

OPGEJAAGD
DOOR DE
DONKERE
STRATEN
VAN ROME

Voetstappen in de donkere nacht
Rome, vele jaren geleden. Aan standbeelden overal in de
stad hangen plotseling (verboden) protestbriefjes. De
‘sprekende beelden’ beklagen zich over de enorme
verschillen tussen arm en rijk. Het volk begint te morren
en de woedende machthebbers maken jacht op de brief-

schrijvers. Wanneer Renzo en Lucia ontdekken dat hun
ouders erachter zitten en het verspreiden van de briefjes
steeds gevaarlijker wordt, nemen zij deze taak op zich.
Want wie verdenkt er nu een jongen met een voetbal?
Of een meisje dat haar weggelopen kat zoekt?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden • nur 283

• isbn 978 90 258 8107 8 • omslag en binnenwerkillustraties Saskia Halfmouw • vormgeving
omslag Nancy Koot • verschijnt april • www.rindertkromhout.nl • ook verkrijgbaar als e-book

‘Is zij je vriendin?’ Sergio wijst naar Zivan met geit.
Ik moet hier een hele tijd over nadenken.
Zivan is veel meer dan mijn vriendin.
Ze is mijn motivatie
mijn muze
mijn hoop
mijn geweten.
Alles waar ik me ooit druk over maakte, kon ik met haar bespreken
en ik volgde ALTIJD haar advies.
Zonder Zivan ben ik nergens.
De liefste, de leukste en de veiligste persoon die ik ken.
En mijn allergrootste verdriet.
Zo vaak als ik vroeger superblij van haar werd, zo vaak ben ik
tegenwoordig woedend op Zivan. Omdat…
omdat
…
shit
OMDAT IK GEEN PLEK HEB IN HAAR LEVEN.
Ik weet niet eens of ik verliefd op haar ben.
Dat heb ik me zo vaak afgevraagd de afgelopen weken.
Wat is dat eigenlijk, verliefd zijn???
Is dat wat er gebeurt als ik ’s nachts alleen ben en helemaal GEK
word van de gedachte dat ik haar misschien nooit meer terugzie?
Of is het wat er gebeurt als ik aan Lindsey denk?
Lindsey interesseert me geen moer. Behalve op dat ene vlak. Vlak
is hier een verkeerd woord. HOE KAN DAT? Deug ik wel??? Ik
droom er echt niet van om met Lindsey over de hei te fietsen en
een goed gesprek met haar te hebben. Ik weet niet eens hoe haar
stem klinkt. Al mijn dromen over Lindsey zijn hetzelfde en eindigen
hetzelfde. In de wasmand, damn me.
‘Eigenlijk was ze mijn allerbeste vriend,’ zeg ik uiteindelijk.
Uitkijken dat ik niet ga janken, nu.

De pers over Erna Sassen:
Dit is wat Sassen moet schrijven: ontroerende jeugdromans
over pubers.’
TROUW

‘Indringend, geschakeerd en opvallend eerlijk portret van
een worstelende en gevoelige adolescent. Opmerkelijk
moedig boek.’
DE MORGEN

‘Het taalgevoel van Erna Sassen is bijna verbijsterend.’
NRC HANDELSBLAD

Literaire jeugdroman over
actueel onderwerp: een
vluchtelinge die terugkeert naar
haar geboorteland, en haar beste
vriend die achterblijft
Bijzondere invalshoek: roman met
inkijkje in het schetsboek van de
hoofdpersoon
Met prachtige binnenwerkillustraties van Martijn van der
Linden.

978 90 258 7987 7 • € 17,99

EERDER VERSCHENEN
Nominatie voor de
Grote Jongeren Prijs
en de Deutscher
Jugendliteraturpreis

978 90 258 6971 7 • € 15,99

Bekroond met de
Gouden Lijst
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ERNA SASSEN

Zonder titel
Joshua mist zijn soulmate Zivan, die met haar ouders is
terugverhuisd naar haar geboorteland Irak. Bovendien
maakt hij zich zorgen: ze reageert niet meer op zijn
berichtjes; de vinkjes achter zijn WhatsApp-berichten
blijven zwart. Noodgedwongen probeert Joshua zichzelf

ALS JE VERDER
MOET ZONDER
DEGENE DIE JOU
HET BEST
BEGREEP
opnieuw uit te vinden zonder Zivan. Zijn passie voor
tekenen en kunst, en een onverwachte vriendschap met
Sergio (‘grote bek, grote spieren en maximaal aantrekkelijk voor de meiden’), redden hem.

FICTIE 15+ paperback • prijs € 16,99 • formaat 14 x 21,3 cm • omvang 192 bladzijden • nur 285
• isbn 978 90 258 8095 8 • beeld Martijn van der Linden • verschijnt februari
• www.ernasassen.nl • www.martijnvanderlinden.nl • ook verkrijgbaar als e-book

TONKE DRAGT 90 JAAR
Om te vieren dat Tonke Dragt 90 jaar is,
is De brief voor de koning geselecteerd als
dé titel voor ‘Geef een boek cadeau’.

Vragen over de campagne of POS materiaal?
Vanaf 7 december 2020 kunt u mailen naar: verkoop@geefeenboekcadeau.nl
Het boek kunt u bestellen via CB online.

BOEKENPAKKET B
GEBONDEN EDITIES

+

PAKKET B
6 BOEKEN + STAANDER
prijs € 133,94
isbn 978 90 258 8119 1

VAN
IEDER B
OEK
2 EXEM
PLAREN
IN HET
PAKKET

978 90 258 7568 8 • € 20,99

978 90 258 7354 7 • € 22,99

978 90 258 7353 0 • € 22,99
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+

+

GRATIS
A3 STAANDER
BIJ PAKKET B

Vul deze prachtige actie
aan met de succesvolle
backlist van Tonke Dragt!

KIEST
DIT JAAR:

BOEKENPAKKET A

PAPERBACK EDITIES M.U.V ALS DE STERREN ZINGEN

+
+

GRATIS
STOFFEN BANIER
BIJ PAKKET A

+

978 90 258 7805 4 • € 22,99

VAN
IEDER B
OEK
2 EXEM
PLAREN
IN HET
PAKKET

+

978 90 258 7374 5 • € 34,99

prijs € 301,86
isbn 978 90 258 8118 4

978 90 258 7524 4 • € 15,99

PAKKET A
14 BOEKEN + BANIER

978 90 258 7213 7 • € 17,99

978 90 258 7660 9 • € 18,99

+

978 90 258 7940 2 • € 19,99

978 90 258 7935 8 • € 19,99

+
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WANNEER
JE PER
ONGELUK EEN
ONTVOERING
FILMT…

38

Op veler verzoek
opnieuw leverbaar
Spannend avontuur over
vloggen

WIEKE VAN OORDT

Het geheim van de vlogger
Tibo ziet het helemaal voor zich: hij wordt een beroemde
vlogger. Maar dat valt nog niet mee. Hoe maak je elke
dag een pakkend filmpje? Dan filmt hij per ongeluk hoe

een man zijn klasgenootje Joosje hardhandig een auto
in trekt. Ze wordt ontvoerd! Kan hij haar redden – met
hulp van zijn volgers?

FICTIE 8-10 jaar gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 96 bladzijden
• nur 282 • isbn 978 90 258 8092 7 • omslagillustratie Saskia Halfmouw
• binnenwerkillustraties ivan en ilia • omslagontwerp Buro Blikgoed
• verschijnt februari • www.wiekevanoordt.nl • ook verkrijgbaar als e-book

Eigentijds debuut van een
jonge wereldreizigster
Aandacht in
MeidenMagazine

Danique Plaatzer is onder
nemer en freelance redacteur.
Enkele jaren geleden zegde ze
haar baan en haar huur op en
boekte een enkeltje Thailand.
Dit was het begin van haar
bestaan als digital nomad. Ze
bezocht onder meer Azië,
NoordAmerika, Australië en
NieuwZeeland.
In Enkeltje Azië verwerkte ze
haar eigen reisavonturen. Het
resultaat is een spannend
meidenboek vol geuren en
kleuren van het verre Azië.
39

‘Superspannend
verhaal voor
avontuurlijke
meiden!’
MEIDEN
MAGAZINE

DANIQUE PLAATZER

Enkeltje Azië
Sofie boekt in een opwelling een enkele reis naar Azië.
Haar (gescheiden) ouders denken allebei dat ze bij de
ander is. Alleen haar beste vriendinnen weten waar ze is.

Sofie stapt midden in een avontuur… totdat er iets vreselijk fout gaat en ze op zichzelf is aangewezen in een land
waar ze niemand kent.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 160 bladzijden • nur 283
• isbn 978 90 258 8093 4 • omslagontwerp Splendid Grafisch Ontwerp
• verschijnt maart • ook verkrijgbaar als e-book

KORTINGSACTIE
4 TOPTITELS
€ 10,- PER STUK

ACTIEPRIJS loopt van 1-2-2021 t/m 30-4-2021
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VAN
99

isbn 978 90 258 7790 3 • € 10,-

€ 18,

VOOR

€ 10,-

isbn 978 90 258 7723 1 • € 10,-

PER STU

K

isbn 978 90 258 7470 4 • € 10,-

isbn 978 90 258 7746 0 • € 10,-

© TOCHIHANNAH

Kristina Forest was ballerina
voordat ze Creative Writing
studeerde. Ze woont in
Brooklyn, New York.

Aandacht op Young &
Awesome Instagram en
Young & Awesome
nieuwsbrief
Voor liefhebbers van
To all the boys I loved
before
‘A bighearted story
about being brave
enough to go for what
you want, even when
the rules tell you
something different.’
– THE NEW YORK TIMES

KRISTINA FOREST

SPRANKELEND
DEBUUT
OVER EEN
AFRO-AMERIKAANSE
BALLERINA

Dreaming of the boy next door
Chloe wil auditie doen voor een balletacademie in New
York, maar haar moeder verbiedt haar te gaan. Chloe
gaat stiekem toch. Maar dan duikt haar buurjongen (en
voormalige crush) Eli op. Als Chloe hem geen lift geeft,

verlinkt hij haar bij haar moeder. Noodgedwongen
neemt Chloe Eli (en zijn stinkende hond) mee. Dit is het
begin van een onvergetelijke roadtrip die alles zal
veranderen…

CONTEMPORARY YA/FICTIE paperback • prijs € 19,99 • formaat 15 x 23 cm

• omvang 304 bladzijden • nur 285 / 302 • isbn 978 90 258 7810 8 • vertaling Ans van der Graaff
• omslag Bij Barbara • verschijnt mei • kristinaforest.com • ook verkrijgbaar als e-book

41

