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Kan een stad in je DNA zitten, ook al heeft
je wieg er niet gestaan?

Hoe burgerjournalisten wereldwijd
oorlogsmisdaden ontrafelen

In Moederstad gaat Philip Dröge in het moderne Jakarta
op zoek naar sporen van het oude Batavia. Meer dan drie
eeuwen lang woonden zijn voorouders in de stad, zo heeft
hij ooit van zijn Indische grootvader gehoord. Wie waren
ze? In wat voor stad leefden ze? Hoe is Aziatisch DNA in zijn
genoom terechtgekomen?

In 2014 kwam aan het licht dat Rusland verantwoordelijk
was voor het neerhalen van vlucht MH17. Deze schokkende
onthulling werd gedaan door burgerjournalisten van
Bellingcat, het online onderzoekscollectief dat de manier
waarop we denken over nieuws voorgoed veranderde.
In Wij zijn Bellingcat vertelt oprichter Eliot Higgins hoe
hij een geheel nieuwe manier van journalistiek creëerde
en burgerjournalisten wereldwijd in staat stelde om
misstanden aan de kaak te stellen, enkel met behulp
van hun computerschermen. Higgins neemt ons mee
in de grootste scoops van Bellingcat en geeft ons een
unieke kijk achter de schermen bij de organisatie die
onderzoeksjournalistiek naar het digitale tijdperk bracht.

Aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis laat
Dröge haarfijn zien hoe dit epicentrum van de kolonie
functioneerde. Het is een kroniek over dik drie eeuwen
liefde, slavernij, seks en hoop, bezien vanuit het
krankzinnige urbane landschap van nu.
•	Het belangrijkste en meest persoonlijke verhaal van een
meesterverteller op de toppen van zijn kunnen
•	Voor de lezers van Familieziek van Van Dis, Congo van Van
Reybrouck en De eeuw van mijn vader van Mak
• Boekhandelstour (o.v.)

•	Inzichtelijke kijk achter de schermen van de hand van de
oprichter van Bellingcat

MET SPECIAAL VOORWOORD VAN CHRISTIAAN
TRIEBERT, WINNAAR VAN DE PULITZERPRIJS EN
VOORMALIG JOURNALIST VAN BELLINGCAT

Over Moresnet:
‘Historische schakelvertelkunst van
het hoogste niveau.’ ★★★★★ NRC
‘Eliot Higgins en Bellingcat vechten tegen Vladimir Poetin

Over De schaduw van Tambora:
‘Meeslepend.’ Trouw

en de zijnen met behulp van slechts hun computers en
smartphones.’ Foreign Policy

Moederstad | Jakarta, een familiegeschiedenis | Philip Dröge | gebonden in papieren band | 368 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 36530 2 | nur 320 Literaire non-fictie |

isbn 978 90 00 36531 9 | € 12,99

Backcard bij 6 exemplaren | isbn 978 90 00 37749 7 | € 149,94
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Eliot Higgins is burgerjournalist en oprichter van Bellingcat. Hij deed onderzoek naar de
Syrische burgeroorlog, MH17 en de Salisbury-vergiftiging. In 2019 werd Higgins door Foreign
Policy opgenomen in de lijst van Global Thinkers.
© SKUP

© Anne van Gelder

Philip Dröge is journalist en auteur van de bestsellers De schaduw van Tambora, Moresnet en
Pelgrim. Hij schrijft voor diverse tijdschriften en treedt geregeld op als gastspreker en als
commentator in actualiteits- en discussieprogramma’s op radio en televisie.

Wij zijn Bellingcat | Hoe gewone mensen de onderzoeksjournalisten van de toekomst werden | Eliot Higgins
oorspronkelijke titel: We Are Bellingcat | paperback met flappen | 320 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 36966 9
nur 813 Journalistiek |

isbn 978 90 00 36967 6 | € 11,99
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Het fenomenale Hitlers furiën van
Wendy Lower als extra voordelige midprice

Een zeldzame en aangrijpende blik op
de verborgen realiteit van de Holocaust

Hitlers furiën vertelt het verbluffende verhaal van de rol die
Duitse vrouwen speelden aan het Oostfront. Deze vrouwen
waren niet alleen getuigen, maar vaak ook gewetenloze
daders. Vele jonge verpleegsters, onderwijzeressen,
secretaresses en echtgenotes zagen de opkomst van de
nazi’s en de vernietigende zucht naar lebensraum als een
kans om rijkdom en fortuin te vergaren in het ‘wilde oosten’.

In 2009 kreeg historicus Wendy Lower een gruwelijke foto
onder ogen. De foto toont de laatste momenten van een
Joods gezin en hun Oekraïense schutters aan de rand van
een ravijn. Hoewel de Holocaust uitgebreid gedocumenteerd
is, is dit soort foto’s zeldzaam; deze gruweldaden werden
door het naziregime vakkundig buiten beeld gehouden.
Het is voor Lower het begin van een zoektocht naar de
oorsprong en betekenis van dit hartverscheurende beeld.

Op basis van twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa
en honderden interviews met betrokkenen presenteert
Wendy Lower het overtuigende bewijs dat vrouwen een
even grote rol hadden in de Holocaust als de mannelijke
beulen over wie al zoveel geschreven is. Een must-read voor
geschiedenisliefhebbers.

Lower achterhaalt allerlei details over de familie, de
moordenaars, en zelfs de fotograaf. Het ravijn is het
resultaat van haar grondige zoektocht en geeft ons nieuwe,
belangrijke inzichten over nazimisdaden en de positie van
Joodse gezinnen tijdens de Holocaust.

• Meer dan 5000 exemplaren verkocht
• Lovend ontvangen in de pers

• Van de hand van de veelgeprezen auteur van Hitlers furiën
• Opnieuw een fantastisch staaltje historisch onderzoek
• Voor de lezers van Snyder, Brokken en Kershaw

‘Het belang van Wendy Lowers boek kan nauwelijks worden
overschat.’ Manon Uphoff, NRC
‘Hitlers furiën zal worden ervaren en herinnerd als een keerpunt
in de Holocaust- én vrouwenstudies.’ Timothy Snyder, auteur
van Bloedlanden

Wendy Lower is een Amerikaanse historicus gespecialiseerd in de Holocaust en de Tweede
Wereldoorlog. Eerder schreef ze Hitlers furiën, waarvoor ze bekroond werd met de National
Book Award en de National Jewish Book Award.

Hitlers furiën | Vrouwelijke beulen in de killing fields van de Holocaust | Wendy Lower | oorspronkelijke titel: Hitler’s Furies | paperback
400 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37728 2 | nur 686 Moderne geschiedenis |
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Het ravijn | Een foto, een gezin en de verborgen werkelijkheid van de Holocaust | Wendy Lower | oorspronkelijke titel: The Ravine
gebonden met stofomslag | 336 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37277 5 | nur 686 Moderne geschiedenis
isbn 978 90 00 37280 5 | € 14,99
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Kunnen we het klimaat de komende
tien jaar redden?

Het einde van politieke levens:
hoe verlaat je de politiek?

•	Heeft het zin om minder te vliegen, minder vlees te eten
en een elektrische auto te nemen?
•	Wat kun jij als consument doen en welke acties moeten
politici nemen?

Afscheid nemen na een mooie carrière is moeilijk, zeker
als het om het politieke bedrijf gaat. In Slotakkoord komen
bijzondere manieren van afscheid nemen door politieke
kopstukken aan bod. Stuk voor stuk geschreven door
autoriteiten op dat gebied. En allemaal letten ze op de
menselijke kant van de politiek. Hoe werden politieke
overtuigingen bijvoorbeeld gemengd met persoonlijke
emoties?

Klimaatverandering is een feit, maar wat kunnen we zelf
doen? Als bezorgde burger, beleidsmaker, twijfelende
investeerder of hoopvolle sociaal ondernemer? Er zijn
verschillende acties mogelijk, klein en groot. Als we die
allemaal tegelijk inzetten, kunnen we de meest ernstige
gevolgen van CO2-vervuiling van de atmosfeer voorkomen.
Hazenberg geeft antwoorden op bovenstaande vragen en
laat zien wat jouw invloed kan zijn op een beter klimaat.

Een greep uit de besproken politici: Gijs van Hall, Willem
Treub, Hilda Verwey-Jonker, Hans Janmaat en Ruud
Lubbers.
•	Een aansprekend onderwerp met aandacht voor politici
die iedereen zich nog zal herinneren
• Een mooie bundel van aanstormende talenten
• Voor iedereen die met pensioen gaat

• Een vraagstuk dat iedereen aangaat
• Goed ingevoerde auteur
•	Een duidelijk overzicht van de meest impactvolle
klimaatacties
•	De laatste ontwikkelingen op het gebied van
duurzame energie

www.joophazenberg.eu |

© Anne van Gelder

Joop Hazenberg (1978) heeft vijf boeken geschreven over de technologisering van de
samenleving, de Nederlandse politiek, Europese integratie en voortgaande globalisering. Sinds
2015 werkt Hazenberg voor de GSMA, de wereldwijde associatie van mobiele telecombedrijven,
en specialiseert zich in onderwerpen als connected cars, e-health en het Internet of Things.
@joophazenberg

Zo redden we de wereld | 30 acties om klimaatverandering te stoppen | Joop Hazenberg | paperback | 224 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37411 3 | nur 740 Mens en maatschappij algemeen |

isbn 978 90 00 37412 0 | € 10,99
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Diederick Slijkerman (1969) is historicus, jurist en
theoloog. Hij schreef diverse publicaties op het gebied
van politieke en culturele geschiedenis waaronder
een proefschrift over Het geheim van de ministeriële
verantwoordelijkheid (Bert Bakker 2011) en een biografie
over Willem Treub, Enfant terrible (Prometheus 2016).

Henk te Velde (1959) is hoogleraar Nederlandse
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde
een reeks boeken en studies over Nederlandse politiek
en politici in de negentiende en twintigste eeuw. Ook
schreef hij vergelijkende studies. Momenteel werkt
hij aan een boek over de geschiedenis van politieke
welsprekendheid in Nederland.

Slotakkoord | Het einde van politieke levens | Diederick Slijkerman | paperback met flappen | 336 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37241 6 | nur 680 Geschiedenis algemeen |

isbn 978 90 00 37242 3 | € 14,99
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Walter Isaacson vertelt het verhaal van DNAexpert en Nobelprijswinnaar Jennifer Doudna

De belangrijkste boeken die je absoluut
gelezen moet hebben

Dit jaar ontving biochemicus Jennifer Doudna de Nobelprijs
voor Scheikunde voor haar baanbrekende uitvinding
CRISPR. Hiermee kunnen wetenschappers het menselijk
DNA aanpassen. Het bracht een medische revolutie op
gang: CRISPR wordt al ingezet om ziektes te bestrijden en
virussen af te weren.

Pulitzerprijswinnaar en literair criticus Michiko Kakutani
deelt meer dan 100 persoonlijke, tot nadenken stemmende
essays over boeken die voor haar belangrijk zijn en die
helpen de wereld waarin we leven te verlichten.
Lezers zullen boeken ontdekken van de meest begaafde
schrijvers. Van favoriete klassiekers die het lezen of
herlezen waard zijn tot non-fictie, die ons sociale en
politieke landschap en enkele van de meest urgente
problemen van vandaag belichten. Auteurs als Elizabeth
Kolbert, Margaret Atwood, Don DeLillo, William Gibson en
Ian McEwan.

In De codekraker vertelt Walter Isaacson het bijzondere
verhaal van Doudna en haar grensverleggende onderzoek.
Ook staat hij stil bij de morele vragen die deze techniek
oproept. Waar ligt de grens voor genetische manipulatie?
Moeten we willen dat welgestelde ouders hun kinderen
perfectioneren? Het resultaat is een belangrijk boek over
een van de grootste wetenschappers van onze tijd en de
toekomst van de mens.

Met prachtige illustraties is Ex libris een gepassioneerde
herinnering aan waarom lezen belangrijker is dan ooit.

•	Het nieuwe boek van gevierd bestsellerauteur
Walter Isaacson
•	In oktober 2020 ontving Jennifer Doudna de
Nobelprijs voor Scheikunde
•	De meest recente ontwikkelingen in genetische
manipulatie

•	Voorwoord door vooraanstaande Nederlandstalig criticus,
die de Nederlandse en Vlaamse markt beschrijft
•	Met unieke aanvulling van Nederlandse en Vlaamse
boeken
•	Michiko Kakutani is de belangrijkste Amerikaanse criticus
op dit moment
•	Geschreven door voormalig hoofdredacteur
boekrecensies bij The New York Times
‘In een wereld die wordt verscheurd door politieke en sociale
verdeeldheid kan literatuur mensen over de hele wereld
verbinden. Het kan ons inzicht geven in levens die heel anders
zijn dan die van ons, en een gevoel van gedeelde geneugten en
verliezen van menselijke ervaringen.’ Michiko Kakutani

‘Een dringende, nuchtere, toegankelijke en al met al briljante prestatie.’ Jon Meacham,
auteur en Pulitzerprijswinnaar
‘Het genot van een Isaacson-biografie is dat zij niet in cynische zaken blijft hangen; de auteur

Michiko Kakutani is literair criticus en staat bekend om
haar scherpe en kritische recensies. Kakutani studeerde
Engelse literatuur aan Yale en heeft gewerkt voor The
New York Times, The Washington Post en Time. Ze schreef
eerder de boeken The Poet at the Piano en Het einde van
de waarheid.

Walter Isaacson is hoogleraar Geschiedenis aan Tulane University en bekend als auteur
van meerdere biografieën die alom worden geprezen. Hij schreef biografieën over
onder anderen Steve Jobs, Albert Einstein en Leonardo da Vinci. Daarnaast was hij CEO
van het Aspen Institute, chairman van CNN en hoofdredacteur van Time Magazine.

De codekraker | Het revolutionaire DNA-onderzoek van Nobelprijswinnaar Jennifer Doudna | Walter Isaacson | oorspronkelijke
titel: The Code Breaker | gebonden met stofomslag | 480 blz. | 15 x 23 cm | isbn 9789 0 00 36708 5 | nur 320 Literaire non-fictie
algemeen |

isbn 978 90 00 36710 8 | € 19,99
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Ex libris | 100+ boeken om te lezen en herlezen | Michiko Kakutani | oorspronkelijke titel: Ex Libris
gebonden in papieren band | 336 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36462 6 | nur 320 Literaire non-fictie
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vertelt verhalen van mensen die per definitie onnavolgbaar zijn.’ The New York Times
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Het insiderverhaal van Tesla’s alles-of-nietsmethode om de auto-industrie te veroveren

Waarom zit er ‘logisch’ in het woord
‘psychologisch’?

Elon Musk: een van de meest controversiële ondernemers
ter wereld. Volgens sommigen een visionair. Volgens
anderen een oplichter, gehaat vanwege zijn buitensporige
gedrag en tweets. Maar onbetwist succesvol met zijn Tesla
Model 3.

•	Waarom komen depressie en angststoornissen
zo vaak voor?
•	Waarom hebben psychische problemen vaak lichamelijke
symptomen tot gevolg?
•	En waarom is hier nog steeds zoveel verwarring en
onduidelijkheid over?

Waar de eerste modellen exorbitant duur waren, was
Model 3 Musks antwoord op elektrische auto’s voor
het grotere publiek. Het model waarmee hij hoopte de
concurrentie met Ford, Toyota en Volkswagen aan te gaan.

Op basis van 20 jaar onderzoek op het gebied van
neurowetenschappen, psychologie en psychiatrie
beantwoordt Dean Burnett deze en andere vragen in
PsychoLOGISCH. Door onderzoek te combineren met
waargebeurde situaties laat Burnett zien wat er met onze
hersenen gebeurt als we psychische problemen hebben.

Power Play vertelt over Tesla’s drijfveer om de autoindustrie te veroveren. Het gaat over macht, roekeloosheid
en succes. De briljante innovaties en mislukkingen,
moordende concurrentiestrijd en de onvoorspelbare
Elon Musk himself.

Op toegankelijke en humoristische wijze toont Burnett aan
dat psychologische problemen best logisch zijn en dat wij
allemaal (lichte) psychische problemen hebben.

•	Tesla is een van de meest spraakmakende merken
van dit moment
•	Voor lezers van Elon Musk, Barbaren aan de poort en
Bloedfraude

• Het nieuwe boek van bestsellerauteur Dean Burnett
•	Van zijn boek Een steekje los zijn meer dan 10.000
exemplaren verkocht
•	Een humoristische maar gewogen kijk op psychische
problemen

Over Een steekje los:
‘Een leuk boek over de werking van ons brein – het kan gewoon, bewijst Burnett,
maar die is dan ook naast zijn gewone werk actief als stand-upcomedian en
blogger voor The Guardian.’ de Volkskrant
‘Malle eigenschappen van de grijze massa pluist neurowetenschapper en standupcomedian Dean Burnett met heel veel humor uit in zijn boek Een steekje los.’ KIJK

Tim Higgins is auto- en technologieverslaggever voor The Wall Street Journal. Regelmatig is
hij te zien op CNBC en voor zijn werk heeft hij verschillende journalistieke prijzen gewonnen.
Hij woont in San Francisco.
© Karin Fischer

© ASarah Breese

Dean Burnett is gepromoveerd neurowetenschapper, hoogleraar Psychologie aan
Cardiff University en stand-upcomedian. Hij schrijft een blog voor The Guardian over
neurowetenschappen, psychologie, de media en stand-upcomedy.

Power Play | Tesla, Elon Musk en de gok van de eeuw | Tim Higgins | oorspronkelijke titel: Power Play | paperback met flappen
384 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37004 7 | nur 320 Literaire non-fictie algemeen |
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PsychoLOGISCH | Dean Burnett | oorspronkelijke titel: Psycho-LOGICAL | paperback | 320 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37701 5 | nur 770 Psychologie algemeen |

isbn 978 90 00 37702 2 | € 9,99
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Wat zeggen bijna-doodervaringen over de
dood, het leven en ons bewustzijn?

Alle feiten over de mysterieuze verdwijning
van Kris en Lisanne in Panama

Bijna-doodervaringen stammen al uit de Oudheid en 10% van
de mensen bij wie het hart stopt krijgt hiermee te maken.
De medische wereld heeft deze ervaringen over het
algemeen genegeerd en afgedaan als ‘trucs van de hersenen’.
Maar na verschillende ervaringen met zijn patiënten begon
dr. Bruce Greyson het fenomeen te onderzoeken.

Op 1 april 2014 keren Kris Kremers (21) en Lisanne Froon
(22) niet terug van een wandeling in de jungle van Panama.
Maandenlange zoekacties, bemoeilijkt door het slechte
weer, leveren niets op. Twee maanden later wordt er diep
in de jungle een rugzak gevonden met daarin onder meer
hun telefoons en camera, waarop vreemde foto’s gevonden
worden. Dit leidde tot wilde speculaties over de verdwijning
die tot op de dag van vandaag voortduren. Zijn ze verdwaald,
ontvoerd, beroofd? De auteurs hadden toegang tot nooit
publiek gemaakte documenten en komen tot conclusies die
de zaak op zijn kop zet.

Als arts zonder religieuze overtuiging benadert hij bijnadoodervaringen vanuit een wetenschappelijk perspectief.
Hij laat zien hoe wetenschappelijke onthullingen over het
sterfproces een alternatieve theorie kunnen ondersteunen.
Sterven zou de drempel kunnen zijn tussen de ene vorm van
bewustzijn en de andere – geen einde maar een overgang.

•	Exclusieve samenwerking met Betzaida Pitti, oud-Officier
van Justitie in Panama die nauw betrokken was bij deze
zaak
•	Eindelijk alle feiten op een rij over een van de bekendste
verdwijningen
•	Wereldwijd wordt er nog steeds gespeculeerd over wat
er is gebeurd
• Inclusief nieuw bronnenmateriaal
• Inclusief twee fotokaternen

•	Wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen
gecombineerd met indrukwekkende verhalen van
patiënten
•	Een combinatie van wetenschap, spiritualiteit en
psychologie
•	Voor de lezers van Na dit leven van Eben Alexander,
meer dan 35.000 exemplaren verkocht

‘Dr. Greyson zal de geschiedenis ingaan als een van de belangrijkste
grondleggers van wetenschappelijk onderzoek naar bijna-doodervaringen.
Zijn levensverhaal, zoals beschreven in zijn boek Hierna, zal waarschijnlijk van
cruciaal belang worden voor miljoenen die proberen het leven en de dood te
begrijpen.’ Eben Alexander, auteur van Na dit leven
‘Dit boek van Bruce Greyson zal het bewustzijn van veel lezers op een zeer

Hierna | Wat bijna-doodervaringen onthullen over het leven en het bewustzijn | dr. Bruce Greyson | oorspronkelijke titel: After
paperback | 288 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36986 7 | nur 770 Psychologie algemeen
isbn 978 90 00 36987 4 | € 12,99
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© jenfariello.com

Dr. Bruce Greyson is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Neurologische Gedragswetenschappen
aan de University of Virginia School of Medicine. Hij is medeoprichter van de International
Association for Near-Death Studies en redacteur van het Journal of Near-Death Studies, het enige
academische tijdschrift gewijd aan bijna-doodervaringen.

€ €20,00
XX
MAART
XXX
XXXX
2021

Jürgen Snoeren werkte jarenlang als uitgever voor diverse grote uitgeverijen
in Nederland en is nu werkzaam bij de ANWB als directeur van de uitgeverij.
Hij schreef verschillende romans, waaronder de thrillers Dodenstoel en
Zonder Genade.
Marja West debuteerde in 2015 met Uitgeteld, dat onmiddellijk de longlist van
een literaire prijs haalde. Inmiddels staan er acht boeken en vijf luisterseries
op haar naam.

Verloren in de jungle | De mysterieuze verdwijning van Kris en Lisanne in Panama | Jürgen Snoeren, Marja West en Betzaida Pitti
paperback | 336 blz. | 14 x 21,5 | isbn 978 90 00 37216 4 | nur 813 Journalistiek |
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isbn 978 90 00 37471 7 | € 12,99

© Anne van Gelder

positieve manier veranderen.’ Pim van Lommel, auteur van Eindeloos bewustzijn

€ 21,99
APRIL
2021
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Het buitengewone verhaal van de relatie
tussen mens en muziek door de eeuwen heen

Simon Sebag Montefiores standaardwerk over
Jozef Stalin als midprice

• 165 miljoen jaar geleden werd het ritme geboren
• 66 miljoen jaar geleden ontstond de eerste melodie
•	40 duizend jaar geleden creëerde Homo sapiens
het eerste muziekinstrument

In zijn uitvoerige en veelomvattende Stalin-biografie
schetst historicus Simon Sebag Montefiore een intiem
portret van een man die even gecompliceerd als wreed
en huiveringwekkend was. Aan de hand van een schat aan
brieven, memoires en aantekeningen van Stalin en zijn
gevolg geeft hij een levendig overzicht van het hof van de
rode tsaar en de tumultueuze geschiedenis van de SovjetUnie en Europa tijdens zijn bewind. Daarnaast belicht
Montefiore het begaafde maar gebrekkige karakter van de
beruchte Sovjet-Russische leider.

Hoe we door de geschiedenis heen muziek hebben gemaakt,
uitgevoerd en naar muziek hebben geluisterd, heeft mede
bepaald wat ons mens maakt. Muziek is een onderbelicht
onderdeel van ons oorsprongsverhaal. De muzikale mens
neemt ons op toegankelijke wijze mee op een opwindende
en fascinerende reis door de eeuwen heen – van Mozart tot
Eminem – om de fascinerende relatie tussen muziek en de
mens te laten zien.

Stalin, geschreven met Montefiores karakteristieke
verhalende enthousiasme, is nog altijd een magnifiek
staaltje geschiedschrijving en mag met recht tot de
klassiekers gerekend worden.

• Geschreven door een toonaangevende musicoloog
•	Voor het eerst de fascinerende geschiedenis van de
muzikale mens verteld

•	De bekroonde Stalin-biografie nu als extra voordelige
midprice
•	In 2021 verschijnt tevens de bijpassende midprice van
Stalins jeugdjaren
• Al meer dan 10.000 exemplaren verkocht

‘Een meeslepend boek.’ NRC Handelsblad
‘Enerverend en tijdloos. […] Een van de weinige Stalin-boeken
dat nog jarenlang gelezen zal worden.’ The Guardian

Michael Spitzer is hoogleraar Muziek aan de Universiteit van Liverpool. Als musicoloog is hij
een autoriteit betreffende Beethoven. Hij was vele jaren voorzitter van de Society for Music
Analysis en is tevens voorzitter van de Editorial Board van het tijdschrift Music Analysis.
Spitzer is geïnteresseerd in hoe muziek werkt als een object van expressie en reflectie.

De muzikale mens | Een wereldgeschiedenis | Michael Spitzer | oorspronkelijke titel: The Musical Human | gebonden in papieren
band | 504 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 36528 9 | nur 662 Muziekgeschiedenis |
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isbn 978 90 00 36529 6 | € 19,99

© Marcus Leoni

Simon Sebag Montefiore is historicus, journalist en gevierd bestsellerauteur van onder
andere Jeruzalem, Stalins jeugdjaren, en Stalin, waarvoor hij de History Book of the Year won.
Zijn boeken worden in maar liefst 48 landen vertaald.

€€39,99
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Stalin | Het hof van de rode tsaar | Simon Sebag Montefiore | oorspronkelijke titel: Stalin | paperback met flappen
728 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37328 4 | nur 686 Moderne geschiedenis |
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isbn 978 90 00 37691 9 | € 14,99
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Het bromvliegeffect: kleine dingen met
grote invloed op onze keuzes

De opvolger van De rafelranden van
Europa en De spoken van Visegrád

•	Hoe bespaart een vliegje in een wc duizenden euro’s
aan schoonmaakkosten?
•	Hoe zorgde een stipje ervoor dat duizenden Nederlandse
studenten veel te veel geld leenden?
•	En hoe scoren vrouwenversierders met behulp van
drogerpluis?

Standbeelden tuimelen van hun voetstuk of worden er juist
op gehesen. Geschiedenis is hot nieuws. Sterke mannen
als Poetin en Erdogan hebben er hun mond vol van en
houden er bijzondere ideeën op na. Dat wordt vaak lacherig
afgedaan als propaganda, maar in vaardige handen is het
verleden een politiek wapen zonder weerga.

Als iets schijnbaar kleins ongemerkt grote invloed heeft op
ons gedrag heet dat het bromvliegeffect. En het treedt veel
vaker op dan je denkt.

In De macht van het verleden legt Ivo van de Wijdeven
haarfijn uit hoe dit in zijn werk gaat. Het resultaat is een
boek voor iedere politicus of potentaat die wil weten hoe hij
zijn voordeel kan doen met geschiedenis. Of voor iedereen
die dat wil doorzien.

Gedragswetenschapper Eva van den Broek en reclame
strateeg Tim den Heijer leren je de verschillende vormen
van het bromvliegeffect te herkennen, de negatieve invloed
ervan te vermijden en het op een goede manier te gebruiken.
Op je werk, op school, in de winkel, op straat én thuis.

• Zeer actueel met unieke invalshoek
•	Raakt aan onderwerpen als nationalisme,
slavernijverleden en geopolitiek

•	Toegankelijk, humoristisch en wetenschappelijk
onderbouwd
•	Een gouden combinatie van een
gedragswetenschapper en een reclamestrateeg
•	Elk hoofdstuk is doorvertelbaar, wetenschappelijk
onderbouwd en vooral bruikbaar
• De auteurs geven seminars over dit thema

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

Het bromvliegeffect | Alledaagse fenomenen die stiekem je gedrag sturen | Eva van den Broek en Tim den Heijer
paperback | 224 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37439 7 | nur 770 Psychologie algemeen
isbn 978 90 00 37440 3 | €12,99
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Ivo van de Wijdeven is historicus en politiek analist. Hij publiceert in media als
NRC Handelsblad en Historisch Nieuwsblad en is regelmatig te gast bij programma’s
als OVT. Eerder schreef hij De rafelranden van Europa (2016), De spoken van Visegrád
(2018) en De nieuwe rafelrand van Europa (2019).
www.ivovdw.nl

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

| 21 |

© Anne van Gelder

© Anne van Gelder

Eva van den Broek is gepromoveerd gedragseconoom en oprichter van
Behavioural Insights Nederland. Ze zet gedragskennis in voor beter
beleid en geeft regelmatig publiekslezingen.
Tim den Heijer is creatief strateeg, copywriter en oprichter van B.R.A.I.N.
Creatives. Hij werkte 20 jaar in de reclamewereld voor de bekendste
merken ter wereld, zoals Heineken en IKEA.

€ €24,99
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Het verhaal van een van de grootste en meest
gecompliceerde moordzaken in Zweden

Een ongekende tour de force over Trumps
presidentschap door Pulitzerprijswinnaar
Bob Woodward

Juli 1956: een jonge vrouw wordt dood aangetroffen in
haar huis ten zuiden van Stockholm. De politie denkt aan
zelfmoord, maar al snel wordt duidelijk dat ze is vermoord.
Dit is het begin van het grootste en meest gecompliceerde
moordonderzoek in Zweden vóór de Palme-moord.

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020
schetst Woodward een intiem en verontrustend portret
van Trump. Op basis van exclusieve interviews met de
Amerikaanse president en 25 nooit eerder vertoonde
brieven tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong-un gaat hij verder waar hij gebleven was in zijn
vorige bestseller Angst.

De moord krijgt veel aandacht, creëert ook grote angst,
omdat de dader zeer geraffineerd te werk is gegaan en de
rechercheurs vrezen voor herhaling. Als de moordenaar
uiteindelijk wordt gearresteerd, blijkt dat hij de hele tijd voor
de neus van de politie heeft gestaan. En dat niet alleen: hij
wordt op sensationele wijze vrijgesproken in de rechtbank.

Woodward put uit honderden uren aan interviews met
getuigen uit de eerste hand, evenals aantekeningen,
e-mails, dagboeken, agenda’s en vertrouwelijke
documenten van ingewijden. Daarmee toont hij het
fundament van Trumps presidentschap, zijn onrust,
tegenstrijdigheden en de risico’s die hij neemt. Het is een
essentieel boek over de turbulente jaren onder Trump.

•	Gebaseerd op diepgaande archiefonderzoeken en
interviews
• Een waargebeurde thriller

‘Englund beschrijft de tijdgeest met elegantie en
vanzelfsprekendheid, discreet en zonder het solide
onderzoekswerk te tonen dat erachter zit.’ Expressen
‘Voortreffelijk boek.’ Västerbottens-Kuriren

© Thron Ullberg

Peter Englund heeft een doctoraat in de geschiedenis en is hoogleraar. Hij heeft een aantal
boeken geschreven over de Zweedse en internationale geschiedenis, en is sinds 2002 lid van
de Zweedse Academie, waar hij van 2009-2015 de permanente secretaris was.

De moord in de Zondagstraat | Het verhaal van een moord | Peter Englund | paperback met flappen | 376 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 35719 2 | nur 320 Literaire non-fictie |

isbn 978 90 00 35720 8 | € 12,99
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Bob Woodward (1943) is een Amerikaanse journalist en bestsellerauteur. Hij werd
bekend bij het grote publiek dankzij zijn verslaggeving over het Watergate-schandaal
voor The Washington Post, dat hiervoor de Pulitzerprijs ontving. Hij schreef meerdere
succesvolle boeken, waaronder Angst: Trump in het Witte Huis.

Woede | Bob Woodward | oorspronkelijke titel: Rage | paperback met flappen | 480 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37666 7 | nur 754 Politicologie |

isbn 978 90 00 37667 4 | € 12,99
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Hoe is het om als zwarte vrouw
op te groeien in Nederland?
De beelden uit Amerika, de wereldwijde demonstraties,
de politieke belangen. We grossieren in meningen en
alles lijkt te polariseren. Maar wat zou er gebeuren als
we gewoon zouden luisteren?
Rudy Asibey praat liever over Game of Thrones of muziek
dan over racisme. Maar door haar huidskleur wordt ze vaker
dan haar lief is geconfronteerd met de werkelijkheid van
opgroeien als zwarte vrouw in Nederland.
In Ik hoop vertelt Rudy haar verhaal. Het verhaal van een
trotse zwarte vrouw met wortels in Nederland en Ghana en
herinneringen die zowel ontroerend als confronterend zijn.
Voor iedereen die wil luisteren en voor iedereen die hoopt.

SPECTRUM FICTIE
LITERAIRE FICTIE

Ik hoop | Opgroeien als zwarte vrouw in Nederland | Ruby Asibey | paperback met flappen | 112 blz. | 12,5 x 20 cm
isbn 978 90 00 37608 7 | nur 320 Literaire non-fictie |

isbn 978 90 00 37609 4 | € 9,99
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© Sharon Jane Dompig

Rudy Asibey werkt als freelance marketeer, pr-agent en oprichter van het Alkebulan Project
en de talkshow Late Night Talks. Ze is vernoemd naar Rudy Huxtable, de jongste telg in de
The Cosby Show. Rudy heeft een stem en ze heeft hoop.

€€14,99
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‘De meest urgente roman van deze tijd’
Theo Hakkert

Laat je onderdompelen in het Parijs van de
belle époque in deze bekroonde literaire parel

Breuk is een verhaal over de schoonheid die ontstaat uit
gebroken dingen. Mr. Watanabe is een overlevende van de
atoombom op Hiroshima en op de vlucht voor zijn eigen
herinneringen. Maar de tsunami en de nucleaire ramp bij
Fukushima werpen hem terug in zijn verleden.

Parijs, 1885. Ieder jaar wordt er een Bal der Gekken
georganiseerd, waar heel Parijs voor uitloopt. Verdeeld over
twee zalen – aan de ene kant de idioten en aan de andere
kant de hysterici, de depressieven en de maniakken – mag
Parijs een avond deel uit maken van het laatste experiment
van dokter Charcot.

Ondertussen vertellen vier vrouwen – uit Parijs, New York,
Buenos Aires en Madrid – hun verhaal over hun relatie met
Mr. Watanabe aan een raadselachtige Argentijnse journalist.
Hun intieme en diep doorvoelde beschrijvingen laten zien
hoe iedereen anders omgaat met verdriet en geluk.

Aan de hand van vier vrouwenlevens worden we mee
gezogen in de beklemmende realiteit waar de bewoners van
ziekenhuis Salpêtrière dagelijks mee worstelen. Maar zijn ze
wel gek, of heeft de maatschappij hen als gek bestempeld
om van hen af te zijn? En komen ze er ooit nog uit?

• Beste boek van het jaar volgens El País
• Het boek werd genomineerd voor verschillende prijzen
• De boeken van Neuman worden in 23 talen vertaald

• Bekroond met de Prix Renaudot 2019
• Gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen
• Filmrechten verkocht aan Gaumont
•	In thuisland Frankrijk al meer dan 150.000 exemplaren
verkocht
• Vertaalrechten in 19 landen verkocht

‘Rond het leven van de onvergetelijke verzamelaar van banjo’s, Yoshie

‘Dankzij haar prachtige schrijfstijl begeven we ons moeiteloos in het Parijs van

Watanabe, die zowel Hiroshima als Fukushima overleefde, schreef Andrés

de belle époque en laat Mas ons zien hoe een familiedrama, een trauma of

Neuman met Breuk de meeste urgente roman van deze tijd.’ Theo Hakkert

zelfs een vrijzinnige gedachtegang ervoor kon zorgen dat vrouwen levenslang
opgesloten werden.’ Le Figaro

‘Neuman heeft al vele nominaties en prijzen ontvangen, ook al is hij pas
begin 40 [...] Dit is zijn beste roman tot nu toe.’ The Guardian

‘Een van de mooiste en meest verrassende boeken van het jaar. Laat je
onderdompelen in dit meesterwerk.’ Le Parisien

Breuk | Andrés Neuman | oorspronkelijke titel: Fractura | gebonden met stofomslag | 432 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37660 5 | nur 302 vertaalde fictie |

isbn 978 90 00 37661 2 | € 12,99
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Victoria Mas (1989) werkte in de filmwereld en debuteerde met Het bal der gekken. Dit boek
werd in Frankrijk meteen een bestseller en werd bekroond met o.a. de Prix Renaudot, Prix
Stanslis en Prix Première Plume en de filmrechten werden verkocht aan Gaumont. Haar boek
wordt in 19 landen vertaald.

Het bal der gekken | Victoria Mas | oorspronkelijke titel: Le bal des folles | gebonden in papieren band met stofomslag
isbn 978 90 00376872 | € 12,99

272 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37686 5 | nur 301 literaire roman |

| 27 |

© Astrid di Crollalanza

© Lisbeth Salas

Andrés Neuman (Buenos Aires, 1977) groeide op in Argentinië als zoon van
geëmigreerde muzikanten. Het laatste deel van zijn jeugd bracht hij door in Granada,
Spanje. Hij is afgestudeerd in Spaanse Taalkunde in Granada en heeft daar een tijd
gewerkt als docent Latijns-Amerikaanse literatuur. Neuman heeft op meerdere
lijstjes van beste jonge auteur gestaan en heeft de Premio Alfaguara en Premio de la
Crítica gewonnen.

€€21,99
XX
XXX
MEI
XXXX
2021

POS-Materiaal Spectrum non-fictie
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stoffen banier

Small bij 6 exemplaren:
backcard bij 6 exemplaren
Moederstad | Dröge, P.
isbn 978 90 00 37749 7
€ 149,94
Medium bij 12 exemplaren:
backcard + foamboard
omslag op A2-formaat

foamboard

Large bij 18 exemplaren:
backcard + foamboard
omslag op A2-formaat en
stoffen banier (60x120cm)

VAN HOLKEMA & WARENDORF
VAN GOOR

backcard
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Poster op aanvraag
beschikbaar
poster

Kijk voor meer inspiratie op:
de-leukste-kinderboeken.nl |
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€ 24,99
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Kinderboeken | Peuterboek

Kinderboeken | Fictie 7-9 jaar

Geliefd Dribbel-boekje
weer leverbaar!

Superjuffie vliegt
naar Australië!

Dribbel gaat op bezoek bij opa en oma. Als hij opa helpt in de
tuin, vindt Dribbel iets heel bijzonders. Maar een ongeluk zit
in een klein hoekje. Als dat maar goed gaat! De allerkleinsten
kunnen met Dribbel op ontdekkingstocht door het huis en de
tuin van opa en oma door achter de flapjes te kijken.

Juf Josje en Hakim hebben gespaard voor een reis naar
Australië. En nu is het zover! Ze gaan een week helpen in
een koalaopvang en daarna nog twee weken genieten van
de rust en de natuur. Zónder kinderen, want die mogen deze
keer echt niet mee. De koalaopvang waar juf Josje en Hakim
werken zit heel vol en er zijn zorgen. De bosbranden laaien
steeds weer op en de koala’s blijven maar komen. Al het
geld gaat op aan heel dure zalf om hun brandwonden sneller
te laten genezen en de opvang moet misschien zelfs sluiten.
En hoewel ze het echt niet van plan was – echt niet! – raakt
Superjuffie toch verzeild in een gevaarlijk avontuur.
En de kinderen zijn er toch bij, ook al zitten ze veertien
duizendzevenhonderddrieënnegentig kilometer verderop...

•	Dribbel is al generaties lang populair: in 2020 vierde hij zijn
veertigste verjaardag!
•	Wereldwijd werden er ruim 50 miljoen Dribbel-boeken
verkocht, waarvan ruim 1,4 miljoen in Nederland en
Vlaanderen
• Heerlijk cadeau voor alle kinderen vanaf 18 maanden
•	Marketing: Influencercampagne, aandacht op social media,
posters beschikbaar, online kleurplaten en spelletjespakket
beschikbaar

•	Deel 9 in de populaire serie over de leukste juf van
Nederland!
•	Van de Superjuffie-serie werden al 225.000 exemplaren
verkocht in Nederland en Vlaanderen
• De tweede Superjuffie-film is in de maak!
•	Marketing: Samenwerking met onderwijsplatformen,
socialmediacampagne, ansichtkaarten (groeten uit
Australië), boekenleggers, posters, advertenties,
backlistactie met Superjuffie-pop

Over Superjuffie en het apencircus:
‘Na het lezen van dit boek zou ieder kind willen dat ze een superjuffie hadden!’ Chicklit.nl ♥♥♥♥♥

Eric Hill (1927–2014) is geboren in Londen en overleed op 86-jarige leeftijd in Californië.
In 1976 bedacht hij het gevlekte hondje Dribbel speciaal voor zijn zoontje Christopher.
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 eerste flapjesboek
ter wereld. Het werd een bestseller. Sindsdien is Dribbel een van de bekendste figuurtjes
uit de internationale jeugdliteratuur.

Dribbel bij opa en oma | Eric Hill | oorspronkelijke titel: Spot Visits His Grandparents | kartonboek
22 blz. | 15,5 x 16 cm | isbn 978 90 00 37001 6 | nur 271 (Peuterboeken)

€ 9,99
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Superjuffie in Australië | Janneke Schotveld | illustraties: Annet Schaap | gebonden | 160 blz | 17 x 23 cm
isbn 978 90 00 37365 9 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) |

isbn 978 90 00 37521 9 | € 9,99

© Keke Keukelaar

Janneke Schotveld (1974) is de auteur van o.a. de populaire boekenreeks Superjuffie.
In 2017 schreef ze bovendien het Kinderboekenweekgeschenk Kattensoep. In 2018 verscheen
de met een Vlag en Wimpel bekroonde verhalenbundel De kikkerbilletjes van de koning en
andere sprookjes. Ook haar daaropvolgende verhalenbundels Het kattenmannetje en andere
sprookjes en Avonturen van de dappere ridster werden lovend onthaald.

€ 14,50
MAART
2021

Backcard | Bij afname van 10 exemplaren | isbn 871 37 91 03369 1
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Kinderboeken | Graphic novel 12+

Kinderboeken | Prentenboek

De prins en de naaister
zullen je hart stelen!

Kleurrijk prentenboek met
grappig herkenbaar thema

Parijs, aan de vooravond van de moderne tijd.
Prins Sebastian zoekt een bruid, of eigenlijk zoeken zijn
ouders er een voor hem. Sebastian is veel te druk om
zijn geheime leven voor iedereen te verbergen. ’s Nachts
bestormt hij Parijs als de fabelachtige dame Crystallia,
het gewildste icoon van de mondiale modehoofdstad.
Sebastians geheime wapen – en beste vriendin – is de
briljante kledingmaakster Frances. Ze is een van de slechts
twee mensen die de waarheid kennen: soms draagt deze
jongen jurken. Maar Frances heeft grootse dromen voor
zichzelf en iemands geheime wapen zijn betekent zelf ook
een geheim zijn. Voor altijd! Hoelang zal Frances haar
dromen opzij kunnen zetten om een vriend te beschermen?

In dit prentenboek vragen kinderen zich af wat volwassenen
eigenlijk doen als ze zonder kinderen zijn. Zijn ze ook de
hele tijd voorzichtig en aardig of klimmen ze misschien
toch in bomen en eten ze alleen maar snoep? De vrolijke en
kleurrijke illustraties zijn getekend door Charlotte Bruijn,
bekend van De ridder zonder billen.
•	Aansprekend prentenboek waar gegarandeerd samen
om gelachen zal worden!
• Herkenbaar thema voor peuters en kleuters: snoep!
• Voor de fans van De krijtjes staken

• Een uniek, sprookjesachtig en romantisch verhaal
•	Over identiteit, jonge liefde en het keurslijf waarin je soms
geboren wordt
•	Visueel feest vol met uitbundige charme en verrukkelijke
personages
•	Getipt in de Grote Vriendelijke Podcast
door Linda Dielemans
•	Bekroond met meerdere prijzen waaronder
de Teen Choice Book Award in 2019
•	Marketing: Aandacht op social media, samenwerking
met bloggers, boekenlegger beschikbaar

‘De ridder zonder billen is een echte aanrader. Kinderen genieten
van dit verhaal en de geweldige illustraties. Dit blijft niet bij één
keer voorlezen…’ Jufelsie over De ridder zonder billen

‘Er zit zo veel liefde in Wangs illustraties, ze passen perfect bij
de sprookjesachtige setting van het verhaal… het is compleet
bevredigend. In moderne sprookjes zijn er tenminste echt happy
endings.’ The New York Times

© Ye Rin Mok

Jen Wang is een cartoonist en illustrator uit Los Angeles. Ze is de co-auteur van de New York
Times-bestseller graphic novel In Real Life met Cory Doctorow, en de auteur van Stargazing.
Ook is ze de medeoprichter en organisator van het jaarlijkse festival Comic Arts Los Angeles.

Draga Jenny Malesevic is auteur en woont in New York. In het dagelijks leven is zij
werkzaam bij een uitgeverij. Ze houdt van weetjes, dansen en het lezen van kinderboeken.
Snoep jij zonder mij? is haar eerste prentenboek.
Charlotte Bruijn is ontwerper, illustrator en trotse moeder van twee jonge lezers. Ze woont
in Hilversum. Eerder illustreerde zij al De ridder zonder billen.

jenwang.net
De prins en de naaister | Jen Wang | oorspronkelijke titel: The Prince and the Dressmaker | vertaling: Lia Belt | paperback
288 blz. | 15,1 x 21,9 cm | isbn 978 90 00 33106 2 | nur 284 (Fictie 12+)

€ 15,99

Snoep jij zonder mij? | Draga Jenny Malesevic | illustraties: Charlotte Bruijn | oorspronkelijke titel: Are You Eating Candy Without Me?
vertaling: Henrieke Herber | gebonden | 32 blz. | 21,5 x 28,5 cm | isbn 978 90 00 37372 7 | nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar)

MAART
2021

| 32 |

€ 12,99
MAART
2021
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Kinderboeken | Fictie 7-9 jaar

Kinderboeken | Non-fictie prentenboek

Een nieuw avontuur van Mirjam Mous
voor lezers vanaf 7 jaar!

Wist jij dat de gekko is opgewassen
tegen het gevaarlijkste dier ter wereld?

Daniëlle is alleen thuis wanneer er wordt aangebeld.
Ze denkt dat het opa is, want die zou komen oppassen.
Tot haar schrik staat er een vreemde man voor de deur.
Het blijkt meneer Stoffels te zijn. Hij werkt in het geheime
instituut voor bijzondere dieren en is op zoek naar
een veilige plek voor zijn fluistervaar. De minister van
volksgezondheid wil de zeldzame vogel namelijk laten
inslapen. Als Daan even op de fluistervaar mag letten,
voelt ze zich apetrots. Maar dan ontsnapt de vogel en loopt
iedereen die te dicht in zijn buurt komt gevaar. Hoe kan ze
dit nog oplossen?
•	Van de boeken van Mirjam Mous werden ruim 565.000
exemplaren verkocht
•	Met grappige illustraties van Marja Meijer
• Mooie gebonden uitvoering met steunkleur
•	Leuk om voor te lezen vanaf 7 jaar en leuk om zelf te
lezen vanaf 9 jaar
•	Marketing: Online aandacht, boekenlegger beschikbaar,
leesclub met leerkrachten, lesbrief beschikbaar

Marc ter Horst vertelt je over de gevaarlijkste dieren ter
wereld. Wist je dat de gekko het gevaarlijkste dier ter
wereld aankan? De gekko schept hier graag over op tegen
de havik. Maar is dat niet de tijger? vraagt de havik zich af.
Of de olifant? En de haai dan? In dit prentenboek kom je te
weten welk gevaarlijk dier de gekko aankan. En dan wordt
hij wel met rust gelaten door de hongerige havik, toch?
De gekko en de havik is een mix van narratieve non-fictie
(met een knipoog) en een leeftijdsloos prentenboek dat
leest als een fabel. Met prachtige illustraties van Marga
van den Heuvel.
• Informatief prentenboek boordevol weetjes
•	Voor liefhebbers van dierenboeken
• Met mooie illustraties van Marga van den Heuvel
•	Palmen op de Noordpool (2018) verschijnt in 11 andere
talen. Het boek won de Glazen Globe 2019, werd
genomineerd voor de Jan Wolkersprijs en kreeg een
Vlag en Wimpel van de Griffeljury
• Marketing: kidscollege i.s.m. de auteur en lessuggesties

‘Heel knap hoe zoveel informatie in een luchtig en begrijpelijk

OMSLAG IN ONTWIKKELING

verhaal is verwerkt.’ 7Days over Palmen op de Noordpool

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 2011 en werd in zowel Nederland als Duitsland
verfilmd. Mirjam Mous woont met haar man Wim in Breda.

Pas op voor de fluistervaar! | Mirjam Mous | gebonden | 144 blz. | 15 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37487 8 | nur 282 (fictie 7-9 jaar)
isbn 978 90 00 37747 3 | € 9,99

€ 14,99

De gekko en de havik. En het gevaarlijkste dier ter wereld | Marc ter Horst | illustraties: Marga van den Heuvel | gebonden
32 blz. | 21 x 26 cm | isbn 978 90 00 37627 8 | nur 210 (Non-fictie kinderboeken < 12 jaar) en nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar)

MAART
2021
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© Dennis Vloedmans

Marc ter Horst is kinderboekenschrijver. Na zijn studie literatuurwetenschap raakte hij geïnteresseerd in onderwerpen op het gebied van natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Als tekstschrijver
werkte hij mee aan vele schoolboeken, lespakketten en tentoonstellingen. Zijn informatieve
kinderboeken zijn vertaald in meer dan tien talen en hebben diverse prijzen gewonnen.
Marga van den Heuvel is oprichter van studio Maartse Hazen, gevestigd in een voormalige
Zeepfabriek in Nijmegen. Ze maakt illustraties, (prenten)boeken, educatieve tentoonstellingen,
lesmateriaal en nog veel meer. Marga studeerde illustratieve vormgeving aan de Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht. Haar graphic novel Zoeken naar Mariken won een Gouden Meeuw en in 2013
ontving ze de Cultuur Stimuleringsprijs Stad Nijmegen.

€ 14,99
MAART
2021
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Kinderboeken | Prentenboek

Kinderboeken | Fantasy 12+

Een hartverwarmend verhaal vertaald
door Janneke Schotveld

De nieuwe fantasytrilogie van Chris Bradford
vol actie en avontuur

Opie en opa waren avonturiers. Ze surften, beklommen
bergen en doorkruisten de wereld in hun geweldige camper.
Opie maakte alles altijd extra bijzonder. Maar nu opie er niet
meer is wil opa niet meer reizen. Kan zijn kleindochter een
manier vinden om hem van gedachten te laten veranderen
zodat hij weer op avontuur kan gaan?

Voor Genna is een déjà vu bijna net zo normaal als
iedere nieuwe ademhaling. En dat is precies wat Genna
denkt dat ze is: normaal. Een gewone leerling, met een
beste vriendin die haar plaagt vanwege haar liefde voor
geschiedenisles, en ouders die zeuren over haar huiswerk.
Maar wanneer een onbekende jongen begint te doen alsof
hij haar kent, zet dat een reeks gebeurtenissen in gang
die Genna’s wereld op zijn kop zet. Haar verleden blijkt
gecompliceerd en haar toekomst zelfs nog ingewikkelder
te zijn.

Een prachtig prentenvoorleesboek dat de liefde in vele
vormen laat zien en ons er niet alleen aan herinnert om ons
degene die we zijn verloren te blijven herinneren, maar ook
om hun leven te vieren.

Want Genna is helemaal niet normaal. Het is één ding om
een vermogen te hebben dat ze zich nooit had kunnen
voorstellen en heel iets anders om te beseffen dat de
toekomst van de mensheid op haar schouders rust. En dan
zijn er ook nog wezens die bereid zijn om te doden om haar
te stoppen...

• Over familie, verlies en liefde door de generaties heen
•	Zeer relevant thema: je mag zijn zoals je bent
•	Een boek over diversiteit, een reisboek, lees- en
bekijkboek: een bijzondere combinatie
•	Een kort, klein en belangrijk verhaal dat zeer geschikt
is om voor te lezen en dat de beginnende lezer ook
zelfstandig kan lezen
• Boordevol kleurrijke en sfeervolle illustraties

•	Van de auteur van de succesvolle De jonge samoerai-serie
en de Bodyguard-serie
•	Wereldwijd zijn er van de De jonge samoerai-serie meer
dan een miljoen boeken verkocht, de boeken werden
vertaald naar 21 talen en kregen meer dan 20 prijzen
toegekend
•	Van de De jonge samoerai-serie werden ruim 60.000
exemplaren en van de Bodyguard-serie ruim 20.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen!
•	Marketing: virtuele auteursbezoeken op aanvraag
mogelijk!

BEH!

Opa’s camper | Harry Woodgate | oorspronkelijke titel: Grandad’s Camper | vertaling: Janneke Schotveld | gebonden
32 blz. | 24 x 28 cm | isbn 978 90 00 37651 3 | nur 273 (Prentenboeken < 6 jaar)

€ 14,99

Soul Hunters | Chris Bradford | oorspronkelijke titel: Soul Hunters | vertaling: Marce Noordenbos | paperback | 272 blz.
14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37623 0 | nur 284 (Fictie 12+) |

isbn 978 90 00 37624 7 | € 9,99

APRIL
2021
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© Danny Fitzpatrick

Chris Bradford schreef de succesvolle De jonge samoerai-serie en de Bodyguard-serie.
Hij verzorgt ook regelmatig workshops die zelfverdediging en zijn boekenreeksen
verenigen. Naast auteur is hij ook professioneel muzikant, songwriter en muziekleraar
en heeft al meer dan twintig jaar ervaring in Japanse vechtkunsten. Chris woont met
zijn vrouw en twee zoons in Engeland.

Harry Woodgate is illustrator en stond met zijn illustraties op de shortlist van de V&A
Illustration Awards 2019 en de Folio Society Book Illustration Competition 2018 en 2019.
Opa’s camper is geïnspireerd op zijn scriptie, waaruit bleek dat oudere LHBTIQ+-personages
haast niet vertegenwoordigd zijn in kinderboeken.

€ 18,99
APRIL
2021
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Kinderboeken | Fictie 10+

Kinderboeken | Prentenboek

Deel 5 in de betoverend succesvolle serie
over de magische apotheek!

Na het succesvolle eerste prentenboek een
nieuw avontuur van de ridder zonder billen!

BIJNA 50.000
EX. VERKOCHT!
‘Een nieuw tijdperk voor de Eeuwigen breekt aan!’ Niemand
weet precies wat Edgar de Richemont hier precies mee
bedoelt. Is hij van plan de Eeuwigen te verslaan? Of wil hij
hun nieuwe leider worden? Voor Lucie, Mats en hun vrienden
staat vast dat ze Edgar alleen kunnen tegenhouden door hem
naar Venetië te volgen. Daar zal een groots gemaskerd bal
plaatsvinden. Maar nog voor Lucie en haar vrienden zich goed
en wel in het feestgedruis kunnen storten, beseffen ze al dat
dit geen gewoon bal is. Er wordt een gevaarlijk spel met de
tijd gespeeld, waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt…

De ridder werd prins en leidt een lang en gelukkig leven.
Ja, hallo, wacht eens even...
Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren.
Tijdens een zwempartijtje moet hij het dan ook bezuren.
Weer huilen, want wat moet hij nu beginnen?
Zal de liefde deze ramp overwinnen?
•	Na het succes van De ridder zonder billen een tweede
avontuur!
•	Fraai uitgevoerd, met een speciale billen-uitklappagina
• Met kleurrijke illustraties van Charlotte Bruijn
• Promotiefilmpje met de auteur
•	Ruim 5500 exemplaren verkocht van De ridder zonder
billen!
•	Marketing: kleurplaat met knutselbillen, actie met
boekwinkels voor de mooiste billen, promotiefilmpje
met de auteur

•	Het spannende zesde deel in de successerie De magische
apotheek verschijnt in het najaar van 2021!
•	De eerste delen uit de serie zijn ook verkrijgbaar als
audioboek
•	QR-code in boek naar pagina vol achtergrondinformatie
over de auteur en haar mooie serie
•	Grote landelijke introductieprijs voor deel 1
– nu maar € 9,99!
•	Marketing: backcard, poster en boekenleggers
beschikbaar, advertentie in Kidsweek

Kinderen tijdens het voorlezen van De ridder zonder billen:
‘Mijn papa wil ALTIJD de voetbalbillen!’ (diepe zucht)
‘Mama wil steeds in mijn billen bijten. Ik heb toch zeker geen
taartjesbillen!’
‘Heerlijk om voor te lezen aan kinderen vanaf zeven jaar en kinderen vanaf tien jaar kunnen dit

KNUTSELBILLEN
BESCHIKBAAR!

lekker zelf lezen. Haal snel dit boek in de winkel, want dit wil je echt niet missen!’ Rubén Rodriguez
da Silva, Boekhandel Los Bussum
‘Een heerlijk jeugdboek. Het verhaal geeft een andere kijk op magie, omdat het geurenmengsels zijn
die een magische werking hebben. Door de beeldende vertelling zie je het verhaal helemaal voor je.
De stoere en dappere hoofpersonen maken het verhaal helemaal af.’ Ineke van Nispen, Libris.nl

De magische apotheek – De stad van de verloren tijd | Anna Ruhe | oorspronkelijke titel: Die Duftapotheke – Die Stad der verlorenen
Zeit | vertaling: David Orthel | gebonden | 264 blz | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37427 4 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar)
isbn 978 90 00 37428 1 | € 11,99 | Gevulde display | 6 ex. | € 101,94 | isbn 978 90 00 37750 3

| 38 |

© 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.

€ 16,99

Levina van Teunenbroek (1965) is pedagogisch werker en schrijver.
‘Als juf Vien vertel ik al ruim twintig jaar mijn verhalen aan de peuters
en kleuters met wie ik werk. Deze verhalen zijn spannend, grappig
en interactief. De magische denkwereld van kinderen is een grote
inspiratiebron.’
Charlotte Bruijn is ontwerper, illustrator en trotse moeder van twee jonge
lezers. Ze woont in Hilversum. Naast de prentenboeken over de ridder
zonder billen illustreerde ze onder meer Snoep jij zonder mij? van Draga
Jenny Malesevic.

De prins zonder billen | Levina van Teunenbroek | illustraties: Charlotte Bruijn | gebonden | 44 blz. | 21,5 x 28,5 cm
isbn 978 90 00 37639 1 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar)

APRIL
2021

€ 12,99
APRIL
2021
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Kinderboeken | Peuterboeken

Kinderboeken | Kleuterboek

Het perfecte cadeau
voor Moederdag!

Spelenderwijs kleuren
leren herkennen
Met dit handzame boek maken baby’s en dreumesen aan
de hand van woorden en foto’s kennis met allerlei prachtige
kleuren. De herkenbare foto’s tegen kleurrijke achtergronden
staan garant voor veel kijk- en leesplezier. Leerzaam en leuk!

Een hartverwarmend boek voor alle mama’s die hun
kinderen graag voorlezen. In deze bundel komen allerlei
grappige en gezellige versjes en verhaaltjes aan bod.
Over Jetje Kadetje, de blote koning, de ettertjes en nog veel
meer. En over Floor en Koen, die hun moeder met lippenstift
versieren als ze buiten ligt te zonnen. Maar of mama dat nou
écht zo grappig vindt... Een heerlijk boek om op elk moment
uit voor te lezen!

• Mooi boek met padded cover en afgeronde hoeken
• Realistische foto’s voor snelle herkenbaarheid en begrip
• Ideaal cadeau voor een klein prijsje
•	Marketing: Actieve samenwerkingen met
kinderdagverblijven

• Het perfecte cadeau voor moeders
•	Van het bekende schrijversduo Marianne Busser
en Ron Schröder
•	Van deze serie zijn ruim 250.000 boeken verkocht
•	Heruitgave van een zeer succesvol boek
•	Met prachtig nieuw omslag van Dagmar Stam,
geliefd bij leraren en (groot)ouders

geel

de bananen

de kaas

de bulldozer

de kuikens

het t-shirt

de bal

de citroen

Marianne Busser (1958) en Ron Schröder (1958) hebben samen inmiddels meer dan
vierhonderd boeken geschreven, waaronder Het grote liedjesboek en Liselotje is jarig,
en meer dan duizend liedjes gemaakt. Daarnaast hebben ze veel geschreven voor
onderwijsmethoden, kindertijdschriften, en voor het televisieprogramma Sesamstraat.
© Emiel Ypma

Roger Priddy richtte in 2000 de Britse uitgeverij Priddy op. Priddy geeft innovatieve
boekjes uit voor baby’s, peuters en kleuters. Van de Priddy-boeken werden al meer dan
100 miljoen boeken vertaald in meer dan 35 talen!

Mijn eerste kleuren boek | Roger Priddy | oorspronkelijke titel: First Book of Colours | padded kartonboek | 24 blz.
12 x 15 cm | isbn 978 90 00 36566 1 | nur 271 (Peuterboeken)

€ 8,99

Het voorleesboek voor de allerliefste mama | Marianne Busser en Ron Schröder | illustraties: Dagmar Stam | gebonden | 48 blz
isbn 978 90 00 37692 6 | nur 281 (Fictie 4-6 jaar) |

isbn 978 90 00 31849 0 | € 9,99

APRIL
2021
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€ 14,99
APRIL
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Kinderboeken | Fictie 10+

Kinderboeken | Fictie 7+

Het overleven van de middelbare school
met een ondenkbare diagnose

Prijswinnend boek van Jacques Vriens
in nieuwe uitvoering!

Ross Maloy wil gewoon een normale leerling zijn. Hij wil
zijn haar niet verliezen of een rare hoed dragen of vrienden
kwijtraken die niet weten wat ze moeten zeggen tegen ‘het
kankerkind’. Maar met de diagnose van zeldzame oogkanker
is opgaan in de meute geen optie meer.
Dit ongelooflijk persoonlijke en aangrijpende verhaal is
gebaseerd op Rob Harrells eigen levenservaring en zit
boordevol komische illustraties. Het is een onvergetelijk,
hartverscheurend, hilarisch en opbeurend verhaal over
overleven en het vinden van muziek, magie en een glimlach
in de gekte van het leven.
• Onverwacht, oprecht en origineel
•	Herkenbaar tot en met, vol puberfeelings maar dan met
een serieuze ondertoon
•	Aanrader om ook als volwassene te lezen
•	Marketing: Knipoog-ansichtkaarten, ten teken dat je aan
iemand denkt, samenwerking met VoKK en KiKa

Tijger is een dikke, oude kater, die bij de opa en oma van
Isa woont. Tijger is verstrooid, en niet zo’n klein beetje ook.
Als hij een wandeling in de buurt wil maken, is hij dat bij de
keukendeur alweer vergeten. En als hij een vogel achterna
zit, verliest hij die na twee tellen uit het oog. Ook opa wordt
steeds verstrooider. Isa ontdekt dat die twee eigenlijk heel
veel op elkaar lijken.
• Herkenbaar en ontroerend verhaal over dementie
•	Meesterverteller Jacques is zeer geliefd én bekend bij
boekhandel en consument
•	Met prachtige nieuwe full colour illustraties van
Saskia Halfmouw
•	Van Tinus-in-de-war werden ruim 31.500 exemplaren
verkocht
• Tinus-in-de-war is bekroond met een Zilveren Griffel
• Zelf lezen vanaf 7 jaar
‘Het is bijzonder knap hoe Vriens dit beladen onderwerp
toegankelijk heeft weten te maken voor kinderen. Hij geeft
kinderen bovendien een mooie levenswijsheid mee: afscheid
nemen hoort bij het leven, maar de herinneringen die je
samen maakt blijven voor altijd.’ Leesbevordering in de

‘Oprecht, humoristisch, diepgaand verhaal... Deze pageturner mag

klas over Code Kattenkruid

je niet missen.’ School & Library Connection
‘Met dezelfde sardonische humor en atypische vriendschappen
als in zijn Life of Zarf-serie put Harrell uit persoonlijke ervaring
in deze emotionele achtbaan van een middelbare scholier die de
© Chris van Houts

diagnose van zeldzame oogkanker heeft gekregen.’ Booklist
De auteur
vertelt over
Knipoog

Jacques Vriens (1946) wilde als kind toneelspeler, schrijver of schoolmeester worden. Hij werd het uiteindelijk allemaal.
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. Hij heeft veel prijzen in de wacht gesleept, zoals meerdere Griffels,
de Archeon Thea Beckmanprijs en de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Zijn boeken Achtste-groepers huilen niet en
Oorlogsgeheimen zijn verfilmd en alle twee bekroond met een Gouden Kalf. Van Tien torens diep werd een tv-serie gemaakt.
In de afgelopen 40 jaar werden ruim 4 miljoen boeken van Jacques Vriens verkocht.

Rob Harrell creëerde de Life of Zarf-serie, de graphic novel Monster on the Hill, en schrijft
en tekent ook de langlopende dagelijkse strip Adam@Home, die wereldwijd in meer dan
140 kranten verschijnt. Hij creëerde en tekende tot 2007 de internationaal gesyndiceerde
strip Big Top. Hij woont met zijn vrouw in Indiana.

www.jacquesvriens.nl
Knipoog | Rob Harrell | oorspronkelijke titel: Wink | vertaling: Esther Ottens | gebonden | 336 blz. | 14 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 36026 0 | nur 283 (Fictie 10-12 jaar) |

isbn 978 90 00 37000 9 | € 11,99

€ 17,99

Tijger-in-de-war | Jacques Vriens | oorspronkelijke titel: Tinus-in-de-war | illustraties: Saskia Halfmouw | gebonden
64 pagina’s | 14,8 x 21,0 cm | isbn 978 90 00 37712 1 | nur 287 (leren lezen) en nur 282 (fictie 7-9 jaar)

APRIL
2021
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€ 14,99
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Kinderboeken | Doeboek

Kinderboeken | Doeboek

Wie vakantie zegt,
zegt Kidsweek!

Vermakelijk en leerzaam doeboek over
het menselijk lichaam

Ook dit jaar hoef je je niet te vervelen dankzij dit superleuke
nieuwe doeboek van Kidsweek met de beste puzzels,
moppen, raadsels, strips, knutsels en recepten uit de
leukste krant van Nederland! Wederom met verhalen van
je favoriete schrijvers, onder wie Jacques Vriens, Janneke
Schotveld, Tosca Menten, Mirjam Mous, Sanne Rooseboom
en Arend van Dam. Perfect vermaak voor op vakantie,
achter in de auto of tijdens een druilerig weekend. Met Het
grote Kidsweek doeboek deel 8 is vervelen onmogelijk!

Dit doeboek barst van de vermakelijke en informatieve
doe-dingen voor nieuwsgierige kinderen vanaf zeven
jaar. Doolhoven, zoek-de-verschillen, zoekplaten,
geheugenspelletjes en quizjes – elke puzzel draait om een
ander deel van het lichaam én bevat interessante weetjes.
Waar zit het allerkleinste botje van je lijf? En wanneer is
de kans het grootst dat je moet poepen? Ontdek het met de
ruim 70 puzzels in dit mooi vormgegeven doeboek!
• M
 eer dan 70 puzzels en spelletjes, elk vergezeld door
een weetje over het menselijk lichaam
• Fraai geïllustreerd en aantrekkelijk vormgegeven
•	Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar, voor thuis én in
de klas
•	Een positief en educatief boek waarmee kinderen
spelenderwijs meer over het menselijk lichaam leren
• Edutainment op z’n best!

• Samenwerking met topmerk Kidsweek
•	Van de Kidsweek-doeboeken werden ruim 42.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen!
•	Boordevol verhalen en doe-dingen voor kinderen
vanaf 7 jaar
• Vermakelijk én inspirerend

Over Het grote groene doeboek:
‘Leuke zoekpuzzels, doolhoven, geheugenspelletjes, quizjes,
tekenen en andere puzzels. De feitjes zijn knap verwerkt in
de verschillende soorten puzzels. Dit boekt helpt niet alleen
bij je lees- en rekenvaardigheden, maar maakt ook nog eens
milieubewust.’ Hebban.nl
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PARTY TIME

Our faces can show others how we are
feeling. The children at this birthday
party
are feeling a range of emotions. Can
you spot the ten differences between
the
picture below and the picture on the
opposite page?

GE
A MACROPHA

We are able to express six
basic emotions using our faces
without saying a word. These are
happiness, sadness, fear, surprise,
anger and disgust.

It is possible to experience
more than one emotion at the
same time. One example is
that you can be both happy
and scared about the first
day at a new school.

TEETH TANGLE

It’s time for a trip to the
dentist. Four teeth have
been labelled below.
Can you match them to
the correct type of tooth
on the opposite page?
down, a
cells break
When red blood bilirubin is produced.
substance called intestine in bile and
your
This enters
your poo brown.
is what makes

Young children have
a set of 20 teeth,
called milk teeth.
From the age of
about six, these
teeth will fall out
and are replaced by
permanent teeth.

FINISH

A.

Adults can have up to 32
teeth.
The last four to appear are
molars right at the back
of the
mouth, called wisdom teeth.
Not everyone gets these.

75

B.

1. CANINE

There are four pointed
canines that help you grip
and tear food.

2. PREMOLAR

The eight premolars are
flat
and are used to grind and
crush your food.

74

3. MOLAR

C.
D.

The 12 molars are the largest
of your teeth and do a similar
job to the premolars, grinding
and crushing your food.

56

4. INCISOR

Incisors are like eight
little chisels that help
you slice your food.

57

112
113

Het grote Kidsweek doeboek deel 8 | paperback | 96 blz | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 36995 9
nur 228 (Speel- en leerboeken)

€ 9,99

Het grote menselijk lichaam doeboek | oorspronkelijke titel: The Big Human Body Activity Book | vertaling: Asterisk
paperback | 128 blz | 21 x 29,7 cm | isbn 978 90 00 36994 2 | nur 228 (Speel- en leerboeken)
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Kinderboeken | Lifestyle

Kinderboeken | Leren lezen

Het vervolg op het succesvolle kinderyogaboek
Het dansende dierenbos

Zelf lezen met Sem
en zijn voetbalvrienden!

Het dansende dierenbos 2 is een logisch vervolg op het
succesvolle kinderyogaboek dat in 2015 voor het eerst
verscheen en waarin kinderen op een speelse manier
konden kennismaken met yoga. In het dierenbos vind je
allemaal nieuwe dieren en yogahoudingen waarmee je nu
samen aan de slag gaat. Samen moet je een balans vinden,
ga je elkaar aanraken, kun je steun voelen en veel plezier
hebben. Spring en zing met de dolfijn, maak plezier met de
mier en vind rust bij de walvis waarover Jasper Merle weer
fijne liedjes heeft gemaakt.

Sem zit op voetbal, samen met zijn vrienden Frenkie en
Jordi. En als ze iemand tekort komen krijgen ze er een
leuke nieuwe speler bij: Jara! Samen gaan ze in de aanval.
Ze scoren vaak en hun team wint zelfs een beker!
Hier die bal! is het eerste deel in de serie VV Oranje-Rood
over Sem en zijn voetbalvrienden. Perfect leesvoer voor
beginnende lezers die van voetbal houden!
•	Eerste dikke deel met drie verhalen in de AVI-serie
VV Oranje-Rood
• Leren lezen met je favoriete sport!
• Geschikt voor kinderen die lezen op AVI-niveau E3
• Met illustraties van topillustrator Saskia Halfmouw

Dit tweede boek kan een mooie aanvulling zijn, maar kan
ook geheel los van het eerste boek gebruikt worden.
•	Nu met songteksten met akkoorden, zodat je als
begeleider op piano of gitaar mee kunt spelen
• Met link naar de te downloaden muziek
•	Elk dier kan zowel door kinderen met elkaar als door
kind en volwassene gedaan worden
•	Op een spread worden meerdere varianten getoond, of
meerdere stappen die tot een eindhouding kunnen leiden
• Van het eerste deel werden 6000 exemplaren verkocht

‘Met de originele tekeningen en aanstekelijke muziek leren

‘Een avontuurlijk boek voor kinderen die van voetballen

kinderen heel natuurlijk yoga in spelvorm. Hier kan jong en

houden. Een vrolijke én positieve kaft waarbij je zin in

oud veel plezier aan beleven!’ Patrick Vermeulen, Svaha Yoga

voetbal krijgt.’ Wijtestenhet.nl over De Effies naar de top

Amsterdam

Hester van Toorenburg is ontwerper en illustrator. Ze ontwerpt
illustraties en boeken voor diverse uitgeverijen en helpt ondernemers
met hun uitstraling of communicatie. Haar werk is te herkennen aan
de heldere, ietwat nonchalante vormtaal.
Jasper Merle is muzikant. Hij maakt zijn hele leven al muziek voor zowel
kinderen als volwassenen. Toen Jasper klaar was met de middelbare
school is hij gaan reizen en optreden. Nu heeft hij twee albums op
zijn naam staan: Coming Home en Alles Beweegt. Hij was te zien in het
televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland.

© Chris van Houts

Vivian den Hollander werkte in het onderwijs voor ze fulltime schrijfster werd. Toen ze
merkte dat haar dochter veel vaker las dan haar zoon, kwam ze op het idee een boek te
schrijven over zijn hobby: voetbal. Het eerste deel in die serie sleepte meteen een nominatie
van de Kinderjury in de wacht. Naast de AVI-boeken over de Effies, schreef Vivian tientallen
AVI-boeken over hockey (Ministicks), paardrijden (De Roskam) en ballet (Swing). Ze is ook
bekend door haar voorleesboeken voor kleuters en boeken voor oudere kinderen, waaronder
het geliefde Alleen beer mocht mee.

www.dansendedierenbos.nl
Het dansende dierenbos 2 | Kinderyoga op muziek om samen te doen | tekst en illustraties: Hester van Toorenburg
muziek: Jasper Merle | gebonden | 48 blz | 29,7 x 21 cm | isbn 978 90 00 36808 2 | nur 210 (Non-fictie kinderboeken < 12 jaar)

€ 16,99

Hier die bal! | Vivian den Hollander | Illustraties: Saskia Halfmouw | gebonden | 96 blz. | 15 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 37693 3 | nur 287 (Leren lezen) |

isbn 978 90 00 37694 0 | € 9,99
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Kinderboeken | Non-fictie

Kinderboeken | Non-fictie

De stoerste verhalen voor sportfans
vanaf 7 jaar

Prachtige boodschappen van kinderen aan
de koning geschreven in coronatijd

In Scoren! passeren bijzondere sporthelden uit de
Nederlandse geschiedenis de revue, van Johan Cruijff
tot Ireen Wüst, van Anton Geesink tot Esther Vergeer en
van Fanny Blankers-Koen tot Max Verstappen. In korte
verhalen lees je alles over de bijzonderste records, de
onwaarschijnlijkste goals en de knapste prestaties.
Ben jij bekend met het verhaal van Jaap Eden, de eerste
echte sportheld van ons land? Weet jij hoe Dafne Schippers
wereldkampioen werd? En hoe Tom Dumoulin de
honderdste Giro d’Italia wist te winnen?

2020 liep voor iedereen anders dan anders door het
coronavirus. Dat gold natuurlijk ook voor de koning, want dit
jaar vierde iedereen Koningsdag thuis.
De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen kwam op het
idee om kinderen te vragen om dat wat zij meemaakten
op papier te zetten. De bond ontving meer dan 1400
reacties in de vorm van prachtige tekeningen, creatieve
knutselwerkjes, lieve kaarten, ontroerende brieven, foto’s en
gedichten van Nederlandse kinderen, kinderen van expats
en vluchtelingen. De inzendingen laten zien wat kinderen in
de leeftijd van 4-12 jaar bezighoudt in dit uitzonderlijke jaar.

Scoren! bevat de allermooiste sportverhalen,
de stoerste feitjes en de gekste records uit de
Nederlandse sportgeschiedenis.

Een prachtig boek vol met oprechte boodschappen recht uit
het hart van kinderen in Nederland en daarbuiten.

•	Stoere sportverhalen én coole feitjes: Scoren! is zowel
een fijn leesboek als een cool naslagwerk
•	Verschijnt in de aanloop naar een prachtige sportzomer:
wie verheugt zich nou niet op het EK voetbal, de Tour
de France, de Olympische Spelen, de Giro d’Italia en de
Paralympics?
•	Leuk om thuis (voor) te lezen vanaf 7 jaar, maar ook
perfect voor in de schoolbieb of om in te zetten als
aanvulling op een themales
•	Thomas Olsthoorn heeft jarenlange ervaring als
sportjournalist
• Met stoere illustraties van Nazrina Rodjan
•	Marketing: Samenwerking met sportplatformen voor
kids, online campagne, lesbrief beschikbaar

Thomas Olsthoorn (1987) is sinds 2008 werkzaam in de sportjournalistiek.
Eerst als redacteur bij het tijdschrift Sportweek en sinds 2010 als freelancer bij
verschillende media, waaronder Procycling, Fiets, Helden en NUsport. Naast zijn
journalistieke werk, waarvoor hij verschillende sporten volgt, heeft hij ook veel
liefde en passie voor schrijven. Eerder schreef hij de biografie van voormalig
wielrenner Stef Clement.

• Met een voorwoord van Jacques Vriens
• Voor liefhebbers van het koningshuis
•	Een boek door kinderen voor kinderen met een
actueel thema
•	Verschijnt op 7 december 2020, de verjaardag
van prinses Amalia
•	Een waardevol inkijkje in de belevingswereld van
kinderen in deze bevreemdende tijden

Vertel het de koning is een initiatief van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. In samenwerking met Van
Goor is een selectie van de inzendingen gebundeld tot een boek. De website www.vertelhetdekoning.nl is door de
Koninklijke Bibliotheek opgenomen in hun webarchief.

@OlsthoornThomas
Scoren! De sterkste verhalen over de grootste Nederlandse sporters | Thomas Olsthoorn | illustraties: Nazrina Rodjan
gebonden | 128 blz. | 19,5 x 25,5 cm | isbn 978 90 00 37294 2 | nur 282 (Fictie 7-9 jaar) en nur 240 (Non-fictie
kinderboeken < 12 jaar) |

€ 15,99

Vertel het de koning. Brieven aan koning Willem-Alexander ten tijde van corona | diversen | gebonden | 96 blz | 21,5 x 21,5 cm
isbn 978 90 00 31904 6 | nur 210 (Non-fictie kinderboeken < 12 jaar)
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isbn 978 90 00 37295 9 | € 11,99
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€ 12,50
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POS-Materiaal Kinderboeken

POS-Materiaal Kinderboeken

DE MAGISCHE
APOTHEEK – DE STAD
VAN DE VERLOREN TIJD
SUPERJUFFIE NAAR
AUSTRALIË
pagina 31

Backcard
Bij afname van 10 exemplaren
isbn 8713791033691

pagina 38
poster

Gevulde display
6 ex. | € 101,94
isbn 978 90 00 37750 3
Poster
Boekenlegger

gevulde display

boekenlegger
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Sales actie

Sales actie

Deze Pinkeltje-boeken
tijdelijk € 8,99

Eerste drie Superjuffie-delen
tijdelijk € 9,99

Looptijd: 1 mei t/m 30 juli

TITEL
Pinkeltje in de Efteling
Pinkeltje in Diergaarde Blijdorp
Pinkeltje in het Dolfinarium
Pinkeltje in Madurodam
Pinkeltje in het Rijksmuseum
Pinkeltje in het Spoorwegmuseum
Pinkeltje op Texel

Looptijd 1 maart t/m 31 mei

ISBN
978 90 00 33464 3
978 90 00 36814 3
978 90 00 34916 6
978 90 00 36016 1
978 90 00 34532 8
978 90 00 35286 9
978 90 00 37157 0

| 52 |

NORMALE PRIJS
€ 11,99
€ 11,99
€ 11,99
€ 11,99
€ 11,99
€ 11,99
€ 11,99

ACTIEPRIJS
€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99
€ 8,99

TITEL
Superjuffie!
Superjuffie komt in actie!
Superjuffie op safari!

ISBN
978 90 475 1494 7
978 90 00 31678 6
978 90 00 31846 9

| 53 |

NORMALE PRIJS
€ 14,50
€ 14,50
€ 14,50

ACTIEPRIJS
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99

Sales actie

Maak extra voordelig kennis
met De magische apotheek

BEST OF YA

Looptijd: 1 april t/m 30 september

TITEL
ISBN
De magische apotheek – Er hangt een geheim in de lucht 978 90 00 36609 5

NORMALE PRIJS
€ 16,99

ACTIEPRIJS
€ 9,99

Kijk voor meer inspiratie op:
bestofyabooks.nl |
| 54 |
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@bestofyabooks

Young adult | Fantasy

Young Adult | Fantasy

Haal de midprices van de Hof van doorns
en rozen-serie in huis!

Het langverwachte vervolg op de
internationale bestsellerserie
Nesta Archeron is trots, snel boos en niet zo
vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is
geworden heeft ze moeite om haar plaats in het vreemde
en dodelijke Nachthof. Maar erger dan dat is dat ze de
verschrikkingen van de oorlog met Hybern niet kan
vergeten.

MEER DAN 50.000
EX. VERKOCHT!

De enige persoon die haar woede meer dan wie dan ook
aanwakkert is Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in
haar aanwakkert. Het vuur tussen hen valt niet te ontkennen
en al helemaal niet als ze opeens gedwongen op elkaar
aangewezen zijn.
Als de dreiging van oorlog opnieuw haar schaduw over het
land werpt, zullen Nesta en Cassian de strijd met zichzelf
en hun vijanden aan moeten gaan als ze de fragiele vrede
willen bewaren. Maar het ultieme gevaar is hun zoektocht
naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen.
•	De verleidelijke en meeslepende serie van topauteur
Sarah J. Maas gaat verder!
•	Vanuit het oogpunt van Feyres zus Nesta
•	Marketing: Boekenleggers en posters beschikbaar, trailer
en socialmediacampagne, blogtour, pre-order campagne
* Verschijnt simultaan met de US- en UK-editie: 16 februari 2021

‘Een epische fantasiewereld waarin je je helemaal verliest.
En die je nooit meer wilt verlaten!’ Kirkus Reviews

Hof van doorns en rozen | Sarah J. Maas | vertaling: Gerdien Beelen | paperback | 424 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37437 3 | nur 334 (Fantasy) en nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 34828 2 | € 9,99

Hof van mist en woede | Sarah J. Maas | vertaling: Valérie Janssen | paperback | 608 blz. | 15 x 23 cm
isbn 978 90 00 37438 0 | nur 334 (Fantasy) en nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 34985 2 | € 9,99

Hof van vleugels en verwoesting | Sarah J. Maas | vertaling: Gerdien Beelen en Valérie Janssen | paperback | 616 blz.
15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37516 5 | nur 334 (Fantasy) en nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 34987 6 | € 9,99

€ 15,00
€ 12,50*

Sarah J. Maas (1986) is de auteur van de internationale bestsellerseries Hof van doorns en
rozen en De glazen troon. Van haar boeken werden wereldwijd meer dan 9 miljoen exemplaren
verkocht en ze werden in 37 talen vertaald. Elk deel van de Hof van doorns en rozen-serie
stond op nummer 1 in de New York Times bestsellerlijst en werd al verslonden door duizenden
fans. Maas groeide op in New York, maar woont tegenwoordig in Pennsylvania samen met
haar man, zoon en hond.

JANUARI
2021
*Hof van ijs en sterren

www.sarahjmaas.com |

@therealsjmaas

Hof van zilveren vlammen | Sarah J. Maas | oorspronkelijke titel: A Court of Silver Flames

Hof van ijs en sterren | Sarah J. Maas | vertaling: Hanneke van Soest | paperback | 224 blz. | 15 x 23 cm

vertaling: Marike Groot, Sander Brink & Barbara Lampe | paperback | 648 blz | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37636 0

isbn 978 90 00 37515 8 | nur 334 (Fantasy) en nur 285 (Fictie 15+) |

nur 334 (Fantasy) en nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 36048 2 | € 5,99
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isbn 978 90 00 37637 7 | € 14,99
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€ 22,99
FEBRUARI
2021

Young adult | Contemporary romance

Young adult | Fantasy

Hoopgevend en inclusief verhaal over
werkelijk trouw zijn aan jezelf

Derde deel van populaire Summoner-serie
nu als voordelige midprice

Fin kust een jongen. Wanneer zijn vader erachter komt,
verhuist de hele familie halsoverkop naar een andere stad.
Maar een nieuwe start verandert niets aan Fins geaardheid
of de problemen die zij in de ogen van iedereen veroorzaakt.
Nou ja, iedereen… zijn nieuwe beste vriendin Poppy en haar
vriendin June maken er totaal geen probleem van en Rye ook
niet, zijn nieuwe crush. Terwijl Fin and Rye langzaam naar
elkaar toe groeien en uiteindelijk intieme momenten beleven,
besluiten Fins conservatieve ouders hem naar een ‘therapy
camp’ te sturen. Het is een nachtmerrie. Kunnen Fins vrienden
een briljant plan bedenken om hem te redden voordat de
misdienaren hem in ‘the straight and narrow’ dwingen?

Fletcher en zijn vrienden moeten vechten om te overleven
als ze de ether doorkruisen op zoek naar een weg terug
naar hun eigen wereld. Terwijl ze worden opgejaagd door de
Wyvern-rijders en de wilde demonen die de buitenaardse
jungles bewonen, begint de tijd te dringen voordat het
tegengif tegen de levensgevaarlijke etherlucht opraakt.
Maar dat is nog niet het grootste gevaar – Fletchers
aartsvijand Khan heeft een plan om het koninkrijk en alles
en iedereen waar Fletcher van houdt te vernietigen.
• Voor fans van Harry Potter, Percy Jackson en Pokémon
•	Ruim 40.000 exemplaren van de Summoner-serie
verkocht!
•	Nu als voordelige paperback

•	Twee gays, hun BFF Poppy en haar trans-vriendin June –
een aandoenlijk en herkenbaar verhaal over struggelende
jongeren
•	Over je niet thuis voelen door je conservatieve ouders, over
je ontworstelen aan starre denkbeelden uit je jeugd en over
je eigen leven mogen leiden
•	Voor de fans van Simon vs de verwachtingen van de rest van
de wereld en Heartstopper
•	Marketing: Samenwerking met LHBTIQ+-gemeenschap,
influencercampagne, online aandacht

‘Een vlot verhaal met herkenbare thema’s dat doet denken
aan de boeken van Tolkien en Pullman met Pokémon-achtige
elementen.’ Kirkus Reviews
‘De actie zit er meteen vanaf de eerste pagina in en het pakt
de aandacht van de lezer direct vast. Net als De nieuweling
eindigt ook De edele met een megagrote cliffhanger. Het doet
verlangen naar meer, het doet verlangen naar het derde deel,
De strijdmagiër!’ Chicklit.nl ♥♥♥♥♥

‘Charmant. Zoet. Innemend. Belangrijk. Personages waar je verliefd op zult
worden en ook op de auteur. Goed gedaan Harry Cook.’ Greg Howard, auteur
van The Whispers en Middle School’s a Drag
‘Alle Love, Simon-gevoelens en nog meer. Zo schattig en queer als het maar
kan zijn.’ Kai Spellmeier, YA-blogger

Fin & Rye | Harry Cook | oorspronkelijke titel: Fin & Rye & Fireflies | vertaling: Fanneke Cnossen | paperback
336 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37631 5 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 37632 2 | € 12,99

€ 19,99

Taran Matharu is een New York Times-bestsellerauteur. Hij werd geboren in 1990 in
Londen en had al op heel jonge leeftijd een passie voor lezen. Zijn liefde voor verhalen
ontwikkelde zich tot een verlangen om zelf verhalen te creëren en hij schreef zijn eerste
verhaal toen hij 9 jaar oud was.

De strijdmagiër | Summoner 3 | Taran Matharu | oorspronkelijke titel: Summoner #3: The Battlemage | vertaling: Henny van Gulik
paperback | 400 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37626 1 | nur 285 (Fictie 15+) |

MAART
2021
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isbn 978 90 00 35972 1 | € 5,99

© Sally Felton

© Sally Flegg

De 29-jarige Harry Cook is een Brits-Australische acteur en schrijver. Hij werd geboren
in Zuid-Londen en verhuisde in 2001 met zijn gezin naar Australië. Cook is vooral bekend
vanwege zijn rollen in Accidents Happen, Caught Inside en Drown. Fin & Rye is zijn debuutroman.

€ 12,50
APRIL
2021
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Young adult | Contemporary

Young adult | Royalty romance

Een rebelse tiener, 1000 protesterende
jongeren en een klimaatmars

Crazy Rich Asians meets
The Princess Diaries in Tokio!

De 16-jarige Tessel is helemaal klaar met school. Ze vindt
een uitweg in een groep klimaatscholieren die naar Brussel
gaat lopen. Dat Tessel zich nog geen seconde druk heeft
gemaakt over het klimaat houdt haar niet tegen.

Izumi Tanaka heeft nooit echt het gevoel gehad dat ze ergens
bij hoorde – het is niet gemakkelijk om Japans-Amerikaanse te
zijn in haar kleine, voor het merendeel witte stadje in NoordCalifornië. Ze is opgegroeid bij haar single moeder en weet
niks af van haar vader. Totdat ze een groot geheim over zijn
identiteit ontdekt… Hij is niemand minder dan de kroonprins
van Japan! Wat betekent dat Izzy een prinses is. Izzy voelt zich
al snel gevangen tussen twee werelden en twee versies van
zichzelf. Thuis was ze nooit ‘Amerikaans’ genoeg, en in Japan
moet ze bewijzen dat ze ‘Japans’ genoeg is.
Zal Izumi bezwijken onder het gewicht van de kroon, of zal
ze nog lang en gelukkig in haar sprookje kunnen leven?

Tijdens het lopen leert ze Lexie en haar broer Simon
kennen. Zij blijken deel van de leiding te zijn en Tessel
leert steeds meer over wat er allemaal bij de organisatie
van de mars komt kijken, inclusief negatieve publiciteit en
bedreigingen.
Maar kun je wel echt vrienden zijn als je niet eerlijk over
jezelf bent? Hoe dichter de groep bij Brussel komt, hoe
groter de zorgen van Tessel.

•	Voor alle fans van Royals, Princess Diaries en de Selectie-serie
•	Alle tv- en filmverwijzingen van de early 2000s komen
voorbij – smullen!
•	Ideale summer read met disclaimer: deze leg je niet
meer weg

• Eigentijdse en stoere vertelstem
• Belangrijk thema beschreven in de juiste tone of voice
•	Van de Dex-boeken werden samen al 4.000 exemplaren
verkocht
•	Marketing: Toffe Dwarsloper-buttons en boekenleggers
beschikbaar, samenwerking met schoolbibliotheken en
diverse platforms, online campagne

‘Move over, Mia Thermopolis! Prinses Izumi zal je hart
volledig veroveren terwijl ze je non-stop laat lachen. Met een
onvergetelijke stem en een hartverscheurende romance is
Tokyo Ever After meteen een favoriet!’ Gloria Chao, auteur van
American Panda

‘Dex is een welkome aanvulling op de boeken over het schoolleven,
zoals Mees Kees, en over de brugklas in het bijzonder. In de

‘Laat je niet voor de gek houden: dit is geen typisch prinsessen-

categorie “veelbelovend debuut”.’ JaapLeest over Dex

verhaal. Izumi is een pittige, maar lieve hoofdpersoon die worstelt
om haar Amerikaanse leven te verzoenen met haar Japanse
afkomst. Een fris en uitgesproken modern sprookje.’ Katharine
McGee, auteur van American Royals

Dwarsloper | Mijke Pelgrim | paperback | 256 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37367 3 | nur 285 (Fictie 15+)
isbn 978 90 00 37630 8 | € 9,99

© MarloesNiemeijerFotografie

Mijke Pelgrim (1978) is docent Engels op een middelbare school en ze geeft les in creatief
schrijven. In 2007 won ze een columnwedstrijd van de Volkskrant, een aanmoediging om zich
verder te ontwikkelen als schrijver. Een jaar later werd zij vaste columnist van het onderwijsblad
Schooljournaal. Een selectie van die columns werd in 2012 gepubliceerd in de bundel Juf in Actie.
Haar boeken Dex en Dex – over vrienden en andere bagage werden goed besproken.

€ 16,99

Als Emiko Jean niet aan het schrijven is, dan leest ze. Ze houdt van regen en de
meeste van haar vrienden zijn denkbeeldig. Voordat ze schrijver werd, was ze
entomoloog (mooie naam voor insectenvanger), kaarsenmaker, bloemist en docent.
Ze woont in Washington met haar man en kinderen (onhandelbare tweeling).

Tokyo Ever After | Emiko Jean | oorspronkelijke titel: Tokyo Ever After | vertaling: Ella Vermeulen | paperback
288 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37435 9 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 37436 6 | € 11,99
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MEI
2021

| 61 |

Young adult | Spanning

Young adult | Contemporary

Oude bekenden uit Boy 7
in een splinternieuw verhaal

Wanneer de enige bij wie je
wilt zijn er niet meer is

Girl 6 gaat over de onhandige Summer. Ze is de enige
kleindochter van het echtpaar Rogers, dat in Boy 7 een
manier bedacht om het gedrag van Nederlandse jongeren
te verbeteren. Wanneer opa Carl ernstig ziek is, vertrekt
Summer met haar moeder naar Amerika, waar haar
grootouders inmiddels weer wonen. Daar ontmoet ze
Dez, een jonge blogger die altijd op zoek is naar een goed
verhaal. Samen ontdekken ze het web van leugens en
dilemma’s waarin Summer zit verstrikt.

Op een zonnige middag in maart 2020 gebeurt het
ondenkbare: Yasmin, de beste vriendin van Myrthe, overlijdt
totaal onverwacht aan de gevolgen van een onbekend virus
dat enkele maanden eerder uitbrak. De dood van haar
beste vriendin komt als een enorme schok voor Myrthe,
maar het echte besef van wat er gebeurd is, komt later
pas. Is zij schuldig aan de dood van haar vriendin?
Waarom mag zij verder leven en Yasmin niet? En wat
heeft haar leven nog voor zin, nu Yasmin er niet meer is?
Myrthe worstelt in haar eentje met deze vragen en sluit zich
af voor de buitenwereld. De enige bij wie ze nu wil zijn, is er
niet meer. In haar wanhoop besluit ze een brief te schrijven
aan Yasmin. Al schrijvend doet ze een poging te verwerken
wat er gebeurd is. En langzaamaan pakt ze haar leven weer
op. Voor Yasmin.

Hoe ver ga je om iemand te redden van wie je houdt? En is
het ene leven echt meer waard dan het andere?
• Mirjam Mous is de queen van de Nederlandstalige YA
•	Een superspannende thriller zoals we van Mirjam Mous
gewend zijn voor een meeneemprijs
• Meer dan 125.000 exemplaren van Boy 7 verkocht!
•	Marketing: Online advertentiecampagne, online aandacht,
boekenlegger beschikbaar, blogtour

• Heerlijk kort verhaal van eigen bodem!
• Een fijn meeneemprijsje
• Ontzettend toegankelijk en relevant onderwerp
•	Marketing: Online advertentiecampagne, online aandacht,
boekenlegger beschikbaar, blogtour

‘De boeken van Mirjam Mous zijn heel geschikt om te lezen
voor de lijst!’ NOS
‘Daan & Nadia is een mooi en realistisch boek dat er vooral op
‘Boy 7 is een toonbeeld van vakmanschap.’ NRC Handelsblad

het einde voor zorgde dat de tranen rijkelijk vloeiden. Maar
vooral mijn lof voor het goede onderzoek dat Esther Walraven
heeft gedaan, het verhaal van Daan is hierdoor enorm goed en
geloofwaardig uitgewerkt.’ Reviews and Roses over Daan &
Nadia

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 2011 en werd in zowel Nederland als Duitsland verfilmd.
Mirjam Mous woont met haar man Wim in Breda.

Girl 6 | Mirjam Mous | gebonden | 104 blz. | 13,5 x 21 cm | isbn 978 90 00 37652 0
nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 37653 7 | € 5,99

€ 9,99

Voor Yasmin | Esther Walraven | gebonden | 104 blz. | 13,5 x 21 cm | isbn 978 90 00 37307 9 | nur 285 (Fictie 15+)
isbn 978 90 00 37382 6 | € 5,99

MEI
2021
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© Sander Nagel

Esther Walraven is schrijver van (educatieve) kinderboeken, wetenschapper en universitair
docent gezondheidspsychologie. Ze schreef onder andere Waarom achtbanen te gek zijn!,
Waarom je eigen scheten soms niet zo erg stinken, Waarom je (meestal) gek bent op… en
Waarom jij van sterrenstof bent. In 2016 verscheen haar YA-debuut Daan & Nadia.

€ 9,99
MEI
2021
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Young adult | Summer romance

Young adult | Lifestyle

De nachtmerrie van elke laatstejaars:
toch níét afstuderen?

Hét onmisbare lifestyleboek
voor iedere Rocket girl

Olivia staat op het punt om af te studeren, wanneer ze
erachter komt dat ze één onderdeel van haar studie nog
niet heeft afgerond. Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk
golftoernooi zou haar uit de brand moeten helpen om ervoor
te zorgen dat ze nét op tijd alles in orde heeft. Ze moet er
dan alleen wel voor zorgen dat ze dit geheimhoudt voor haar
grote nieuwsgierige familie die via een app ook nog eens elke
stap kan volgen die Olivia zet. Gelukkig kunnen de andere
leden van het Fab Four-team Sophie, Charlie, and Wes, haar
helpen dit geheim te bewaren. Wat kan er nog gebeuren
nu Olivia partners in crime ook nog eens een goed plan
hebben? Of schoppen de golfers en die knappe, maar vooral
onbereikbare jongen toch haar hele plan in de war?

Hoe word je de beste versie van jezelf? Terwijl je druk bent
met het dagelijkse leven en daarbij van alles tegenkomt op
je pad, probeer je ook nog te ontdekken wie je eigenlijk bent
en wat je wilt in je leven. Jill Schirnhofer geeft je in deze
stijlgids tools en tips die je een stukje op weg kunnen helpen.
Ze geeft je haar blik op de wereld en vertelt welke struikelblokken en levenslessen zij tot nu toe tegenkwam, waarbij
ze niet schroomt daarbij haar eigen uitglijders met humor
te beschrijven.
Een fijn boek van de Jill van nu voor de jongvolwassenen
van nu. Boordevol lifestylezaken als fashion, styling,
self-love, voeding en van alles om je inside en outside
goed te verzorgen. Dat alles overgoten met het bekende
enthousiasme van Jill en rijkelijk geïllustreerd.

•	Het vervolg op 10 blind dates, maar met een andere
hoofdpersoon!
• Heerlijke feel-good
• Zeer passend cadeau voor afgestudeerden
• Het nieuwe boek van de succesvolle auteur Ashley Elston

• Lifestyleboek van de populaire Jill Schirnhofer
• 68k volgers op Instagram @JillRocket
• Een cadeau voor jezelf of een ander

‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De Leesclub van Alles
over 10 blind dates
‘Dit verhaal bevat alle elementen die je zoekt in een
kerstverhaal: liefde, familie en humor.’ Books and Dreams
over 10 blind dates

Op 15-jarige leeftijd ontwierp Jill Schirnhofer
(creatieve duizendpoot, presentatrice en actrice)
haar eerste schoolagenda en ze brak door in
2014 toen ze het jeugdprogramma Jill bij de
AVROTROS mocht ontwikkelen en presenteren.
In het programma geeft Jill creatieve adviezen
aan kijkers over knutselen, mode en koken,
waar ze daarna al snel ook boeken over maakte.
In 2017 schreef en illustreerde ze haar eerste
fictieboek voor kinderen. In 2019 besloot ze zich
te richten op een bredere doelgroep en startte
met projecten voor de young adult-doelgroep.
Let’s rock it! Zijn wie je wilt zijn en doen wat je
wilt doen, is Jills motto.

Ashley Elston is een Amerikaanse schrijfster van young adult romans. Ze debuteerde in 2013
met The Rules For Disappearing. Later volgden onder andere 10 blind dates en Dit is ons verhaal.
Voordat ze schrijfster werd, werkte ze als bruiloftsfotograaf. Ashley woont in Louisiana met
haar man en drie zoons.

* Raadpleeg voor meer informatie de losse folder

jillsworld.nl |
10 truths en een dare | Ashley Elston | oorspronkelijke titel: 10 Truths and a Dare | vertaling: Karin Pijl | paperback
240 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37640 7 | nur 285 (Fictie 15+) |

isbn 978 90 00 37641 4 | € 9,99

€ 17,99
MEI
2021

| 64 |

@jillrocket

Let’s rock it | Hét lifestyleboek met tips & tools | Jill Schirnhofer | integraal gebonden | 184 blz. | 15 x 21 cm
isbn 978 90 00 37618 6 | nur 285 (Fictie 15+) en nur 450 (Lifestyle algemeen) | ontwerp: Studio 100%

€ 17,99
MEI
2021

isbn 978 90 00 37638 4 | € 9,99
Gevulde backcard 10 exemplaren | € 179,90 | isbn 978 90 00 37759 6
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Young adult | Fantasy

Het verbluffende vervolg op de #1
NYT-bestseller Wat zou Martin doen?
In dit langverwachte vervolg op haar bestseller werpt Nic
Stone een kritische blik op de gebrekkige praktijken en
ideologieën die Afro-Amerikaanse jongeren en minderheden
in het Amerikaanse rechtsysteem discrimineren.
Vernell LaQuan Banks en Justyce McAllister groeiden
allebei op in Atlanta, een paar straten van elkaar. Jaren later
loopt Justyce door Yale en zit Quan achter de tralies van
een jeugddetentiecentrum. Door middel van flashbacks en
brieven aan Justyce – de hoofdpersoon van Wat zou Martin
doen? – krijgt Quans verhaal vorm. Problemen thuis en
misverstanden op school leiden tot ontmoetingen met de
politie en moeilijke beslissingen. En dan is er een dode agent
en een wapen met Quans vingerafdrukken erop. Hoe kan het
dat een doodgewone jongen als Quan zomaar verzeild raakt
in een moordzaak? Quan weet het zelf ook niet.

SPECTRUM LIFESTYLE

• Actueel en schrijnend thema: racisme in Amerika
• Van de auteur van Zij en ik en Wat zou Martin doen?
•	Voor fans van The Hate U Give, Rainbow Rowell en
John Green
•	Een indrukwekkend en goed uitgewerkt verhaal, dat
afgewisseld wordt met brieven van Quan aan Justyce –
de hoofdpersonage uit Wat zou Martin doen?

LIFESTYLE | ETEN & DRINKEN | PSYCHOLOGIE
GEZONDHEID | REIZEN

‘Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen
en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in
Amerika blootlegt.’ John Green
‘Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must read!’ Angie
Thomas, auteur van The Hate U Give

© Nigel Livingstone

Nic Stone is geboren en getogen in een buitenwijk van Atlanta, en het enige waar ze meer van
houdt dan van een avontuur is van een goed verhaal over een avontuur. Nadat ze afstudeerde
aan Spelman College, werkte ze als jongerenbegeleider en woonde ze een paar jaar in Israël.
Stone is opgegroeid tussen allerlei culturen, religies en achtergronden. Ze streeft ernaar om
al die verschillende stemmen terug te laten komen in haar verhalen.

Kijk voor meer inspiratie op:
Wat zou Justyce doen? | Nic Stone | oorspronkelijke titel: Dear Justyce | vertaling: Aimée Warmerdam | gebonden
224 blz. | 15 x 23 cm | isbn 978 90 00 37621 6 | nur 285 (Fictie 15+) en 302 (Vertaalde literaire roman, novelle)

€ 20,99

REEDS
VERSCHENEN

isbn 978 90 00 37622 3 | € 12,99

| 66 |

spectrumlifestyle.nl |
www.capitool.nl |

Spectrum Lifestyle Boeken |
Capitool Reisgidsen |

@spectrumboeken

@capitoolreisgidsen

kijk voor meer informatie op www.spectrumlifestyle.nl

Lifestyle | Eten & drinken | Psychologie | Gezondheid | Reizen

Lifestyle | Eten & drinken | Psychologie | Gezondheid | Reizen

Op vakantie in eigen land

Intermittent fasting in de praktijk – weekmenu’s,
boodschappenlijstjes en handige tips

Capitool Nederland staat boordevol tips, uitstapjes, leuke
weetjes en achtergrondinformatie over plaatsen, dorpen en
natuurgebieden. Ideaal ter voorbereiding op verrassende
uitstapjes en vakanties in eigen land. En om vanuit je stoel
Nederland met andere ogen te bekijken, door de vele
illustraties, opengewerkte tekeningen en foto’s.

Steeds meer mensen zien de voordelen van vasten.
Of het nu soms of altijd is, of je het voor gewichtsverlies
of je algehele gezondheid doet. Maar wat eet je in de tijd
dat je wél eet? En hoe voorkom je dat je te veel eet omdat
je honger hebt? Hannah Vreugdenhil weet alles van een
gebalanceerd voedingspatroon en een fitte levensstijl,
en helpt je graag op weg.

Met deze reisgids, handig ingedeeld per provincie en met
extra hoofdstukken over Amsterdam en de Waddeneilanden,
heb je alle informatie bij de hand om je te laten verrassen
door al het moois dat Nederland te bieden heeft.

In Intermittent fasting – doe je zo deelt ze handige bood
schappenlijstjes en weekmenu’s zodat je meteen kunt
beginnen. En nee, je hoeft niet voor elk gerecht wéér
naar de supermarkt. Met dit praktische boek kan
iedereen aan de slag.

•	In de enthousiast ontvangen nieuwe stijl van Capitool
•	Prachtige illustraties en opengewerkte tekeningen van
de mooiste plekken van Nederland
•	Inclusief wandelingen, fietsroutes en routes door
Nederland

•
•
•
•

Handig, makkelijk en inzichtelijk
Met lekkere en voedzame recepten
Met tips hoe je verstandig vast
Handige boodschappenlijstjes

‘Verreweg de meest visuele reisgids over Nederland.’
Lezersreactie
INLEIDING

T
SPORT KOMT NIE
BIJ VOEDING EN ARING KIJKEN,
NIS EN ERV
ALLEEN DE KEN EEN STUKJE CULTUUR,
ER KOMT OOK PATRONEN KIJKEN.
MINDSET EN

DE PARELS VAN
De parels van Nederland
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WANDELEN IN DE
WIJDE NATUUR
Nationaal Park De Hoge Veluwe (blz. 346) is doorspekt met
wandel- en fietspaden door
zandduinen, heidevelden en
bosgebieden. Hier is Nederland
op zijn mooist.

NEDERLAND

kleurrijke bollenvelden en ruige
Bruisende steden en een boeiende cultuur,
eindeloze fietspaden: de parels
duinlandschappen, pittoreske molens en
u enkele favorieten.
van Nederland zijn ongekend. Hier leest

1

BLOEMENPRACHT
In de lente kunt u genieten van
de overdadige kleurenpracht
van de bloeiende bollenvelden
(blz. 189) en de Bloemenmarkt
(blz. 125) in Amsterdam. Een
lust voor het oog.

Must see

2"\-=

5

Gelderland

WADDENEILANDEN
Doorbreek de sleur van alledag en
ga naar de eilanden in de Waddenzee (blz. 273). Dit paradijs met
eindeloze stranden, hoge duinen
en zoutmoerassen vol wildlife
wilt u nooit meer verlaten.

2

KAASPROEVEN
IN GOUDA
Gouda (blz. 250), de kaasstad
met oude weegstations en
marktkramen vol goudgele
varianten die u kunt proeven,
is een paradijs voor
kaasliefhebbers.

6

HOLLANDSE MEESTERS
Bewonder in het Mauritshuis
(blz. 236) de Oude Meesters, die
het Hollandse landschap prachtig
wisten vast te leggen. Deze
17de-eeuwse stroming veranderde de kunstwereld definitief.

3

ARCHITECTUUR
IN ROTTERDAM
De bombardementen in de Tweede Wereldoorlog legden Rotterdam (blz. 244) volledig in de as,
maar de stad is wederopgebouwd
met moderne zwanenbruggen en
schitterende wolkenkrabbers.

NATIONAAL PARK
DE HOGE VELUWE
! E4 ⌂ Houtkampweg 9, Otterlo @ Ede,
Apeldoorn # Tijden variëren,
zie website ∑ hogeveluwe.nl

Nationaal Park De Hoge Veluwe is het grootste
natuurreservaat
van Nederland. Het park is samen met het Kröller-Müller
Museum
ontsproten aan de visie van een Nederlands echtpaar.
Het echtpaar Helene Müller en Anton Kröller
kochten steeds stukken land op de Veluwe totdat ze één groot stuk aaneengesloten natuurgebied hadden. In 1914 kochten ze zelfs de
openbare weg tussen Otterlo en Hoenderlo.
Het gebied besloeg uiteindelijk 5500 ha bos,
moerasland, heide en zandheuvels, ten zuidwesten van het huis van het echtpaar, jachthuis Sint Hubertus.
Het park is een schitterend leefgebied voor
allerlei soorten zeldzame vogels, vlinders,
planten en paddenstoelen. Ook lopen er herten en moeflonschapen vrij rond. Wellicht
vangt u er nog een glimp op van een everzwijn
of een edelhert. Het gebied is
doorspekt met mooie fiets- en
wandelpaden. Bij het bezoekerscentrum kunt u gratis een
witte fiets lenen.
Onder het bezoekerscentrum
bevindt zich ’s werelds eerste
ondergrondse museum, het
Museonder, waar u een inkijkje krijgt in
het leven onder de grond. U ziet de wortels
van een 140 jaar oude beukenboom en u kunt
Veluws grondwater drinken. In het park zijn
drie restaurants.
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MAANDAG

JACHTHUIS SINT HUBERTUS
Dit architectonische meesterwerk van
H. P. Berlage uit 1914 is geïnspireerd op
een Engels herenhuis. Er zijn een bibliotheek, een rookkamer en biljartkamers.
Berlage ontwierp niet alleen het
gebouw met zijn 31 m hoge toren, maar
ook het interieur, de meubels en de tuinen. Bij het bezoekerscentrum kunt u
een rondleiding boeken.

1674 kcal · 131 gram eiwitten · 151 gram
koolhydraten · 55 gram vetten · 27 gram
vezels

2
1 In het park zijn witte
fietsen gratis te leen.

12:00 SNACK

2 Jachthuis Sint Hubertus
is genoemd naar de
beschermheilige van de jacht.
3 Wilde zwijnen met hun
jongen scharrelen in het park.

Kwarktaart met peer (pagina 58)
3

Weetje
Na 140 jaar afwezigheid heeft de wolf zich
weer op de Veluwe
gevestigd.

17:30 SNACK

Vega balletjes (80 gram)

Heerlijk als snack! 2 minuten de magnetron
(700 Watt) in of 5 minuutjes
even opbakken.

Hannah Vreugdenhil is auteur van High protein en coauteur
van Personal Body Plan - the recipe guide. Daarnaast bege
leidt zij mensen met haar coachingscenter Empowered
by en staat ze aan de wieg van Notchie Food Group, een lijn
voedzame en eitwitrijke vegan producten.

12:30 EERSTE MAALTIJD

Havermout Koffie & Noten
Havermout (40 gram)
1 koffie (100 ml)
Amandelmelk (100 ml)
Noten (20 ml)

ETEN
Park Paviljoen

Geniet van een kopje
koffie en een broodje op
het schaduwrijke terras
van het bezoekerscentrum.

Meng de volgende ingrediënten in een
mengkom:
Havermout Koffie & Noten
Havermout (40 gram)
1 koffie (100 ml)
Amandelmelk (100 ml)

TIP!

BEREID VOOR DE DERDE MAALTIJD
VAN VANDAAG EEN PORTIE EXTRA.
ZO HEB JE DE LUNCH VOOR MORGEN
AL KLAAR. SUPER HANDIG!

Doe het mengsel voor 2 minuten de magnetron
in (700 Watt). Roer
deze wel eventjes na 1 minuut, anders
is er een ontploffingsgevaar.
Daarna mogen de 20 gram noten naar
keuze of de coffee oatmeal.

! E4 ⌂ Houtkampweg
9B, Otterlo
∑ hogeveluwe.nl

10

Snijd deze in 8 stukken en vries deze
in!
Haal iedere keer een taartstuk 2 uur van
tevoren uit de vriezer om te
ontdooien.

¡¡¡

15:30 TWEEDE MAALTIJD

Restaurant Cèpes

Bliktonijn (100 gram)
Yoghurt (100 gram)
Mais (100 gram)
Doperwten (100 gram)
Paprika (100 gram)
2 crackers

Het Frans/Italiaanse
menu is gericht op
plaatselijke en biologische ingrediënten.
! E4
⌂ Houtkampweg 1,
Otterlo ∑ cepes.nl

Homemade tuna salad:
Bliktonijn (100 gram)
Yoghurt (100 gram)
Mais (100 gram)
Doperwten (100 gram)
Paprika (100 gram)

¡¡¡

Snijd de paprika in kleine blokjes. Laat
de tonijn goed uitlekken.
Meng vervolgens alle ingrediënten goed
met elkaar en breng deze
op smaak met peper en zout naar keuze.
Beleg de 2 crackers met elkaar je homeade
tuna salad.

Het mannetjesedelhert is
ondanks zijn robuuste
uiterlijk erg schuw

347

19:30 DERDE MAALTIJD

Kabeljauw (150 gram)
Erwtenpasta (50 gram)
Courgetti (150 gram)
Broccoli (150 gram)
Rode ui (30 gram)

Kook de erwtenpasta (100 gram ook voor
de lunch voor morgen) zoals op
de verpakking beschreven staat. Kook
ook de broccoli. Kruid de
kabeljauw naar keuze (300 gram ook voor
de lunch voor morgen). Ik gebruik
vaak een mix van paprika en cajun kuiden.
Snijd de rode ui in
ringetjes.
Bak de kabeljauw in en laagje olie. Meng
alle groenten en de
pasta met elkaar. Verdeel deze over twee
porties. Eveneens als de
kabeljauw.
Jouw diner is ready en ook je lunch voor

morgen.

56
57

www.capitool.nl |

@capitoolreisgidsen

Capitool Nederland | Capitool | oorspronkelijke titel: Eye witness The Netherlands | paperback met flappen | 408 blz.
12,5 x 21,7 cm | isbn 978 90 00 34202 0 | nur 511 Reisgidsen Benelux

hannahvreugdenhil.com |

€ 32,50
24,99

Intermittent fasting – doe je zo | Met betaalbare weekmenu’s, lekkere recepten en handige tips | Hannah Vreugdenhil | paperback
144 blz. | 17 x 24 cm | isbn 978 90 00 37289 8 | nur 860 Gezondheid algemeen |

JANUARI
MAART
2021

| 68 |

@hannah_vreugdenhil

isbn 978 90 00 37364 2 | € 11,99

€ 24,99
15,99
JANUARI
MAART
2021
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Vegan queen Angela Liddon presenteert
een boek boordevol vegan diners

De Zilveren Lepel voor kinderen
volledig herzien

Waar de meesten makkelijk wennen aan geen vlees op
brood of plantaardige yoghurt voor ontbijt, kan het weleens
worstelen zijn om complete gerechten te maken zonder
dierlijke producten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen
geïnteresseerd in een plantaardig(er)e levensstijl.

Na het wereldwijde succes van de eerste editie van
De Zilveren Lepel voor kinderen en ter gelegenheid van het
tienjarig jubileum is er nu een volledig herziene uitgave
van dit ‘volwassen’ kinderkookboek. Dit kookboek bevat
42 authentieke, regionale Italiaanse recepten uit de
klassieker De Zilveren Lepel, speciaal geselecteerd en
aangepast voor kinderen.

Angela Liddon, een van de bekendste vegan influencers
en koks, biedt met haar derde bestseller de oplossing:
een boek boordevol vegan avondmaaltijden. En niet alleen
voor de vegan twintigers in de Randstad maar juist voor
bewuste gezinnen. Maaltijden die zo lekker en makkelijk
zijn dat je iedere carnivoor ermee kan verleiden.

Zelf pasta of pizza maken? Een heerlijke salade, een frittata
of misschien bosvruchtensorbetijs en een sinaasappeltaart?
In overzichtelijke stappen kom je, begeleid door heel
veel illustraties, tot de meest heerlijke en verantwoorde
gerechten.

•	De opvolger van de vegan klassieker Oh She Glows –
elke dag (7.000 exemplaren verkocht)
• Voor iedereen die van lekker eten houdt
• Lekker duurzaam, duurzaam lekker
• Vegan is here to stay!

• Snelle, gemakkelijke en gezonde gerechten
•	Stap voor stap beschreven, in heldere taal zonder
moeilijke woorden
•	Honderden illustraties die de uitleg van de bereidings
wijze ondersteunen
• Foto’s van alle gerechten
•	Met extra tips over veilig koken, en duidelijke uitleg
van snijtechnieken

‘Dit boek bewijst hoe simpel, heerlijk en leuk een plantaardig
voedingspatroon kan zijn. Angela’s recepten en tips zullen
ervoor zorgen dat je elke avond met plezier wilt koken –
ook als het druk is.’ Jeanine Donofrio, auteur van Love and
Lemons Every Day

M
TO

ATO BRUSCHET

‘Heb je ook een kleine Jamie Oliver, Donna Hay of
TA

1

Alison Roman in huis? Dan is dit boek echt een

2

aanrader. Smakelijke, volwassen gerechten waar

3

4

jong en oud van zullen smullen.’ trotsemoeders.nl
5

8
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RUB
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OhSheGlo_97805

93083673_all_4p

_r2.e.indd

Angela Liddon is naast succesvol blogger ook moeder,
en echtgenote van een partner die een biefstukje niet uit de
weg gaat. Zij weet als geen ander hoe je gevarieerd lekker
en simpel kookt zonder dierlijke producten. Soms omdat
het gezonder is, milieuvriendelijker, goedkoper. Maar
vooral omdat het gewoon heel erg lekker is. Voor iedereen
die gevarieerder wil eten.
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TH E SILVER SPOON FOR
CHILDREN
Silver-Spoon-for-Children-E

| 23
TH E SILVER SPOON FOR
CHILDREN

N-6013-Interior-19-04-30.in

dd 23
02/05/2019 13:10

Silver-Spoon-for-Children-E

| 25

N-6013-Interior-19-04-24.in

dd 25
27/04/2019 02:22

Amanda Grant is een specialist in voeding en koken voor kinderen. De illustraties van Harriet Russell zijn
verschenen in diverse tijdschriften en projecten. Ze ontwierp covers voor talloze romans en schreef en illustreerde
een reeks van haar eigen boeken. Ze woont en werkt in Londen.
6/8/20 1:41 PM
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ohsheglows.com |

@ohsheglows

Vanavond vegan | Plantaardige gerechten uit de keuken van Oh She Glows | oorspronkelijke titel: Oh She Glows for dinner
paperback | 352 blz. | 20,3 x 25,4 cm | isbn 978 90 00 37629 2 | nur 444 Vegetarische kookboeken

€ 24,99
25,99

De Zilveren Lepel voor kinderen | De lekkerste Italiaanse gerechten maak je zelf! | Amanda Grant | oorspronkelijke titel: The Silver
Spoon for children | gebonden | 192 blz. | 27 x 20,5 cm | isbn 978 90 00 37713 8 | nur 216 Kookboeken (< 12 jaar)

FEBRUARI
MAART
2021

| 70 |

€ 24,99
MAART
2021
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Ontdek Frankrijk en Italië
met de auto

Empathie is geen zwakte,
maar juist je kracht

Capitool Autoroutes Frankrijk met 24 routes en Capitool
Autoroutes Noord- en Midden-Italië met 25 autoroutes voert
je weg van de gebaande paden naar mooie dorpen en
adembenemende landschappen, authentieke restaurants
en gastvrije hotels.

Eigenschappen als gevoeligheid, vriendelijkheid en mede
dogen worden tegenwoordig nogal ondergewaardeerd.
Empathische mensen voelen en absorberen de emoties van
de mensen om hen heen en dat wordt vaak gezien als een
zwakte. Maar is dat wel terecht?

De autoroutes – uiteenlopend van één tot vijf dagen –
brengen je diep het ongerepte platteland in, met onderweg
charmante eethuizen en accommodaties. Bij elke route staat
een wandeling door een oude stad of een fraai landschap.
De gedetailleerde kaarten en duidelijke routebeschrijvingen
bieden je alle informatie die je nodig hebt voor een heerlijke
autovakantie.

Anita Moorjani laat je in De kracht van empathie zien dat het
mogelijk is om deze eigenschap in te zetten als een krachtig
instrument. Ze toont aan wat empathische mensen uniek
maakt en waarom ze van grote waarde zijn. Anita vertelt
ook over de valkuilen en obstakels waarmee ze te maken
kunnen krijgen, én hoe ze deze obstakels kunnen tackelen.
De kracht van empathie is een pleidooi voor herwaardering
van deze waardevolle en onderschatte eigenschap.

•	Frankrijk en Italië blijven populaire vakantiebestemmingen
voor Nederlanders en Belgen
• Ontdek al het moois van de landen veilig met je eigen auto
• Inclusief grote en stevige uitneembare kaart

•	Anita Moorjani schreef eerder de bestseller Ik moest
doodgaan om mezelf te genezen. Haar boeken worden
door een trouw lezerspubliek gelezen
•	Voor de lezers van Brené Brown, Elain Aron en Susan Cain
•	Over zgn. empaths (mensen die heel empathisch zijn),
wordt steeds vaker geschreven

‘Zeer goed geïllustreerd met veel fullcolourkaarten en
foto’s. Het is een mooie en informatieve gids die ik van harte
aanbeveel.’ Lezersreactie
‘Ik heb dit boek gebruikt om echt een voorproefje te krijgen
van de achterafwegen van Frankrijk – erg handig als je het
landelijke Frankrijk wilt zien.’ Lezersreactie

Anita Moorjani werkte jarenlang in het zakenleven tot ze in april 2002 te horen kreeg dat ze
terminale kanker had. Haar bijzondere genezing in 2006 heeft haar leven enorm veranderd,
en daarover schreef ze haar eerste boek Ik moest doodgaan om mezelf te genezen. In 2016
verscheen haar boek Wat als dit de hemel is? Moorjani houdt zich tegenwoordig bezig met het
delen van de inzichten die ze kreeg door haar bijna-doodervaring.

www.capitool.nl |

@capitoolreisgidsen

Capitool Autoroutes Frankrijk | Capitool | oorspronkelijke titel: Eye witness Back Roads France | paperback met flappen
264 blz. | 14,5 x 21,7 cm | isbn 978 90 00 36567 8 | nur 512 Reisgidsen Europa
Capitool Autoroutes Noord- en Midden-Italië | Capitool | oorspronkelijke titel: Eye witness Back Roads Northern and Central Italy
paperback met flappen | 264 blz. | 14,5 x 21,7 cm | isbn 978 90 00 30109 6 | nur 512 Reisgidsen Europa

| 72 |

www.anitamoorjani.com |

€ 24,99

AnitaMoorjani |

@anitamoorjani

De kracht van empathie | Anita Moorjani | oorspronkelijke titel: Sensitive is the New Strong | paperback met flappen
256 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37503 5 | nur 770 Psychologie algemeen |

MAART
2021

isbn 978 90 00 37505 9 | € 12,99

€ 24,99
20,99
MAART
2021
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Thuis uit eten
met Alison Roman

Neem de controle over je gezondheid
met vezels

Op veler verzoek verschijnt dit voorjaar het debuut van
Alison Roman, de koningin van de thuiskeuken, in het
Nederlands. Het kookboek waardoor zelfs New Yorkers
thuis bleven om te koken. Alison Roman weet bij uitstek hoe
het is om óf voor jezelf te koken óf voor een groep vrienden.
Daar wil je niet de hele dag voor in de keuken staan en al
helemaal niet langs zes verschillende winkels moeten.
Bij Roman weet je: je komt een heel eind met de vertrouwde
producten die je toch al in huis hebt.

Dat je darmflora belangrijk is voor je gezondheid wisten
we natuurlijk allang. En dat vezels noodzakelijk zijn, ook.
Maar dat juist plantaardige vezels zoveel invloed kunnen
hebben op je gezondheid is niet bij iedereen bekend. Dr. Will
Bulsiewicz – voormalig liefhebber van junkfood – legt het
belang van vezels uit en ontwikkelde een 28-dagenplan om
een goede start te maken voor een gezondere levensstijl.
De kern van zijn filosofie is wat hij ‘leefstijlgeneeskunde’
noemt, waarbij voeding, lichaamsbeweging en andere
leefstijlfactoren worden gebruikt om de werking van je
darmen te optimaliseren en je opnieuw controle over je
gezondheid te geven.

Met Roman in huis heb je geen restaurant meer nodig.
• Alison Roman is een fenomeen
•	In najaar 2020 verscheen haar boek Bijzonder simpel
bij Spectrum Lifestyle
• Culinair onderlegd, praktisch ingesteld
• 100% smaak, 0% light-producten
•	Yvette van Boven kookte samen met Alison Roman
via Instagram Live

Met meer dan 70 plantaardige recepten, gedetailleerde
boodschappenlijstjes en belangrijke handvatten om je
levensstijl aan te passen.
•	Vezels zijn de nieuwe trend in gezondheidsland
•	Informatief maar ook praktisch: wetenschappelijke
informatie wordt begrijpelijk uitgelegd
•	Het boek bevat een 28-dagenplan en een
boodschappenlijst
• New York Times- en USA Today-bestseller
•	Het richt zich op een plant based diet, wat steeds meer
aan populariteit wint

‘Tussen de laatste Jamie Oliver, de nieuwste Ottolenghi en
de ontelbare groentekookboeken door kan er natuurlijk
maar één de grote favoriet zijn: het boek van de

© Michael Graydon en Nikole Herriott

Amerikaanse Alison Roman.’ Mara Grimm, Het Parool
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Alison Roman is een kok, auteur en columnist voor The
New York Times Cooking. Ook schreef ze voor Bon Appétit
Magazine voordat ze vertrok naar Buzzfeed Food. Ze komt
oorspronkelijk uit Los Angeles maar woont nu in de staat
New York.
Roma_9780451497017_5p_all_r2.indd 4
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Will Bulsiewicz, is gastro-enteroloog en deskundige op het gebied van darmgezondheid.
Dagelijks helpt hij patiënten en leden van zijn #plantfed-gemeenschap om te stoppen met
overmatig gehypete diëten en ze naar een geheel nieuwe manier van leven te brengen.
6/27/19 2:08 PM
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www.alisoneroman.com |

@alisoneroman

Lekker thuis! | 125 x recepten voor moeiteloze maar indrukwekkende gerechten | Alison Roman | oorspronkelijke titel: Dining in Highly cookable recipes | gebonden | 304 blz. | 20,3 x 25,4 cm | isbn 978 90 00 37696 4 | nur 440 Eten en drinken algemeen

€ 24,99
27,99
MAART
2021
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Vol energie met vezels | Hét plantaardige plan voor optimale gezondheid en gezond gewichtsverlies | Will Bulsiewicz
oorspronkelijke titel: Fiber Fueled | paperback met flappen | 400 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37474 8 | nur 860 Gezondheid
algemeen |

€ 24,99
21,99
MAART
2021

isbn 978 90 00 37475 5 | € 13,99
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De leukste adressen voor
een perfecte staycation

Niemand kent Ibiza beter dan
topinfluencer Lizzy
Ibiza is een magisch eiland voor velen. Elke zomer lijkt
half Nederland ernaartoe te verhuizen voor een zomer vol
plezier, lekker eten en ontspanning. En ook Lizzy van der
Ligt, Nederlands grootste en bekendste style-influencer,
komt er met regelmaat. Met het verschil dat Lizzy, deels
opgegroeid op het eiland, Ibiza ademt en er alles en
iedereen kent. In Ibiza stories neemt zij je mee naar het
Ibiza van haar jeugd, naar de leukste onontdekte plekjes,
strandjes, restaurants, en winkels van nu. Van de unieke
bewoners van het eiland tot de onopvallende vintagewinkels
waar Dua Lipa shopt.

Gun jezelf een break en ontsnap naar bijzondere en vaak
nog onontdekte plekken in Nederland! Maartje Diepstraten,
van het populaire reis- en lifestyleblog Barts Boekje, neemt
je in Little Escapes in Nederland mee naar meer dan 208
vakantieadressen: nieuw en onontdekt, maar ook gouwe
ouwe niet te missen parels. Maartje schreef al eerder drie
prachtige Little Escapes-boeken voor ons. In dit nieuwe boek
richt ze zich speciaal op een vakantie in Nederland. Als
curator van het goede leven kent zij als geen ander de beste
plekken om te genieten, te eten, te slapen en te ontspannen.
Een boek vol met de allerleukste, -mooiste, -lekkerste en
-gezelligste adressen om in Nederland op ontdekking te
gaan met je liefde(s), gezin of vrienden. Voor een weekendje
weg, of voor een paar weken. Het voorwerk is al gedaan,
je hoeft alleen nog je tas te pakken!

Bomvol tips en adviezen, zoals waarom je ook juist in de
winter op Ibiza moet zijn of waar je de meest fotogenieke
plekjes voor je Instagram kunt vinden. Ibiza stories is een
must-have voor iedereen die van plan is om naar Ibiza te
gaan of gewoon lekker wil wegdromen bij het idee.
En natuurlijk voor de 300.000 fans van Lizzy! Zo weet je
waar je moet zijn om op-en-top te genieten zonder je door
de kreeftrode toeristen heen te moeten worstelen.
Ibiza, iedereen komt er. Maar Lizzy weet waar je moet zijn.

• Prachtig vormgegeven
• Nieuw boek in de populaire serie
•	Het ideale boek in deze tijd; vol inspiratie voor vakantie
in eigen land
•	Maartje Diepstraten is een befaamde blogger en staat
garant voor veel publiciteit
• Bijna 60.000 volgers op Instagram

OMSLAG IN ONTWIKKELING

www.bartsboekje.com |

| 76 |

Lizzy van der Ligt is stylist en één van Nederlands bekendste influencers. Haar blog
LIZZYVDLIGT is één van de grootste fashionblogs van Nederland en Lizzy is momenteel
een inspiratie voor duizenden jonge meisjes op het internet. Ze werkt samen met grote
merken als Levi’s, Chanel, H&M, Sony, Southern Comfort, Nike en vele anderen. Ook heeft
ze eigen collecties ontworpen bij Eyelove, Superga en Fab by Fabienne.

@lizzyvdligt

@bartsboekje

Little Escapes in Nederland | Meer dan 208 vakantieadressen in eigen land | Maartje Diepstraten | paperback met flappen
224 blz. | 16,8 x 25,8 cm | isbn 978 90 00 37729 9 | nur 511 Reisgidsen Benelux

© Dana van Leeuwen

Maartje Diepstraten schrijft voor VT Wonen, Delicious en &C. Ze onderhoudt de populaire blog
Barts Boekje. Deze Amsterdamse uit het Brabantse heeft de bijnaam ‘Bart’ gekregen van
haar vader en naar die bijnaam vernoemde ze haar populaire travelblog.

• 300.000 volgers op Instagram
•	Reisbestemming nummer 1 voor twintigers, dertigers
en veertigers
• Laat zien dat Ibiza veel meer is dan boho chique en Pacha
•	Een kijkje in het leven van Lizzy, de meest stijlvolle vrouw
van Nederland
• Cadeauboek voor reizigers en thuisblijvers

€ 22,50

Ibiza stories | Iedereen komt er. Maar Lizzy weet waar je moet zijn. | Lizzy van der Ligt | gebonden | 192 blz. | 15 x 20 cm
isbn 978 90 00 37138 9 | nur 512 Reisgidsen Europa

MAART
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€ 24,99
20,99
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2021
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Op je gemak Ierland ontdekken
met je camper of auto

Een ontwaakt brein, voor veerkracht
en een betere gezondheid

Geniet van het reizen door Ierland en neem eens niet de
snelste weg van A naar B, maar reis via Z. Martin Dorey
neemt je in Take the slow road Ierland met de camper, auto of
caravan mee naar de meest adembenemende wegen zodat
je in alle rust kunt genieten van Ierland.

New York Times-bestsellerauteur Lisa Miller onthult de
neurowetenschap van spiritualiteit en laat zien dat een
‘ontwaakt brein’ kan zorgen voor een betere gezondheid,
veerkracht en voldoening – én ze laat zien dat dit voor
iedereen mogelijk is.

Take the slow road Ierland laat je de beste rijroutes zien en
staat boordevol tips wat er onderweg te zien en te doen is.
Afgewisseld met prachtige foto’s en handige kaarten geeft
het veel inspiratie voor een zorgeloze vakantie in Ierland.

Haar verhaal begint met een ceremonie in een zweethut;
hoe komt een nuchtere wetenschapper daar terecht?
In Het ontwaakte brein vertelt Lisa Miller over de aanleiding:
ze probeert al lang vergeefs zwanger te worden en
bovendien doet ze al langer onderzoek naar spiritualiteit.
Zij ontdekte dat ons brein twee ‘standen’ heeft: het bewuste
brein en het ontwaakte brein – wat je de spirituele stand zou
kunnen noemen. Deze twee modi zijn enorm bepalend voor
hoe je het leven ervaart. Lisa Miller laat aan de hand van haar
eigen onderzoek zien hoe je deze spirituele stand aan kunt
zetten en hoe je deze standen zelf kunt leren gebruiken voor
meer rust en geluk in je leven.

•	Aandacht voor slow travel. Bewust genieten zonder haast
•	Ierland is een populaire vakantiebestemming; in 2019
bezochten meer dan 350.000 Nederlanders en Belgen
het land*
•	Reizen met de caravan of camper is populair. Jaarlijks
vertrekken vele Nederlanders met de caravan naar het
buitenland

• Lisa Miller is een autoriteit op haar vakgebied
•	Baanbrekend nieuwswaardig onderzoek; wetenschappelijk
bewijs voor het positieve effect van spiritueel leven
•	Interessant wetenschappelijk verhaal verweven met een
persoonlijke verhaal van Lisa Miller

‘Ik hoop dat mijn boeken je zullen inspireren. Er gaat niets
boven van een waterval springen in een diepe poel of lekker
buiten eten koken. Tussendoor moeten we misschien werken
of de kinderen ophalen, maar we kunnen blijven plannen en
dromen. En dat is waar mijn boeken over gaan.’ Martin Dorey

‘Een revolutie van gezondheid en welzijn. Een bewijs van de
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kracht van binnenin.’ Deepak Chopra
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D O E L : kustvergezichten, wild
zwemmen en
mountainbiken
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Leinster

Enkele minuten nadat je
van de veerboot
in Rosslare komt kun je
in landelijk Ierland
zijn en een biertje drinken
in een pub aan
de kade. Dan kun je je slingerend
een weg
banen langs de uithoeken,
riviermondingen en
inhammen van de mooie
Ierse zuidoostkust.
Deze is misschien niet zo
spectaculair als de
westkust, maar heeft meer
te bieden: stranden,
kreken, dorpen, havens,
drukke stadjes en
veel plekken om te overnachten
. Dus geen
haast. Neem de tijd. Neem
nog een paar dagen
voordat je naar de Wild
Atlantic Way snelt.
Dool lekker rond door Wexford
en Waterford.

101

Lisa Miller, hoogleraar aan Columbia University, is oprichter en directeur van het Spirituality Mind
Body Institute. Zij schreef de bestseller The Spiritual Child: The New Science of Parenting for Health
and Lifelong Thriving (2015). Voor haar baanbrekende artikel over spiritualiteit onder jongeren
ontving ze de prestigieuze William T. Grant Scholars Award, om verder onderzoek te verrichten
naar spiritualiteit en veerkracht. Ze woont in Connecticut met haar man en drie kinderen.

Martin Dorey is schrijver van onder andere de serie Take the slow road, camperbezitter,
surfer en anti-plastic campagnevoerder. Het schrijven van boeken heeft hem naar allerlei
briljante en interessante plekken gebracht.

*Bron: Failte Ireland

www.martindorey.com |

@martindorey

Take the slow road Ierland | Inspirerende reisroutes door heel Ierland met de camper of auto | Martin Dorey
oorspronkelijke titel: Take the Slow Road Ireland | paperback met flappen | 368 blz. | 16,3 x 23,4 cm | isbn 978 90 00 37628 5

€ 24,99
25,99
MAART
APRIL
2021

nur 512 Reisgidsen Europa
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Het ontwaakte brein | Ontdek de spirituele kant van je hersenen | Lisa Miller | oorspronkelijke titel: The Awakened Brain
paperback met flappen | 256 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 36738 2 | nur 770 Psychologie algemeen

€ 24,99
21,99
MAART
APRIL
2021

isbn 978 90 00 37511 0 | € 12,99
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Een persoonlijke zoektocht naar verdriet
en hoe we daarmee omgaan

Senbazuru is een boek vol wijsheden voor
een vervuld, rijk leven

We leven in een wereld waar geluk van elk scherm spat.
Iedereen doet er alles aan om positief in het leven te staan,
maar tegelijkertijd stijgt het aantal depressies. We weten
wel dat somberheid en verdriet bij het leven horen, maar we
zijn vergeten hoe erbij stil te staan. En wie niet kan omgaan
met verdriet raakt niet alleen zichzelf kwijt – anderen
weten ook niet hoe ze ons moeten helpen. We moeten leren
omgaan met verdriet om ook gelukkig te kunnen zijn.
Want beide horen bij het leven.

In Japan is de papieren kraanvogel een symbool van vrede,
hoop en genezing. Hij wordt beschouwd als de ‘vogel van
geluk’, een mystiek wezen waarvan wordt aangenomen
dat het duizend jaar leeft. Volgens de overlevering komt
een wens uit als iemand in één jaar duizend papierkranen
vouwt; deze traditie wordt Senbazuru genoemd.
In Senbazuru pleit mindfulnessgoeroe Michael James Wong
voor vertraging en het nemen van vele kleine stappen op
ons persoonlijke pad. In korte, inspirerende stukken deelt
hij zijn wijsheden over thema’s als hoop, genezing en geluk,
inspiratie, moed, vergeving, en geduld. Gedurende het boek
wordt een kraanvogel gevouwen; elk nieuw hoofdstuk begint
met een nieuwe vouw. Het boek is in feite een pleidooi voor
onthaasting, een reminder dat het leven bestaat uit het
nemen van duizenden kleine stappen. Wong toont aan dat
het in het leven niet gaat om resultaat, maar om de weg
ernaartoe. Senbazuru is een boek vol wijsheden voor een
vervuld, rijk leven.

• Een belangrijk thema
•	Onderscheidend tussen alle ‘het leven is fantastisch’
boeken
•	Een gezaghebbende auteur, van de internationale
bestseller The year of living Danishly

Over eerder werk:
‘Helen Russell heeft vlijmscherpe humor en zelfspot – twee
zaken die dit boek zo aangenaam maken.’ The Independent
‘Briljant!’ BBC Radio 2
5
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• Prachtig vormgegeven en geïllustreerd
• Een ideaal cadeau voor jezelf of een ander
•	Michael James Wong is een internationaal erkende
mindfulnessgoeroe
• Oosterse wijsheden zijn nog steeds erg populair
•	Iedereen heeft weleens een kraanvogel gevouwen,
nu wordt dit gekoppeld aan persoonlijke groei
•	Grote kraanvogels voor etalages/winkelpresentatie
beschikbaar, zie pagina 88 voor meer informatie

Je vouwt hem in
12 stappen, elke
stap vormt
een thematisch deel
van het boek. Op
de
laatste pagina is
de kraanvogel gevouwe
zowel fysiek als
n,
ﬁguurlijk.

B

1. Zachtheid

2. Moed

Michael James

7. Geduld
ZURU
SENBA

8. Veerkracht

3. Inspiratie

4. Bereidheid

5. Vergeving

6. Steun

Wong

9. Dankbaarheid

10. Groei

11. Doel

12. Geluk

SENBAZU
RU

Helen Russell was redacteur van Marie Claire, werkte als correspondent voor The
Guardian en schreef columns in The Telegraph. Helens eerste boek, The Year of Living
Danishly - Uncovering the Secrets of the World’s Happiest Country (2015), werd een
internationale bestseller. Verder verscheen van haar hand Leap Year ( 2016), The Atlas of
Happiness (2018) en Gone Viking (2018).

© Simon Meyer

Michael James Wong

www.helenrussell.co.uk
Waarom verdriet gelukkig maakt | Hoe we gelukkiger worden door beter verdrietig te zijn | Helen Russell
oorspronkelijke titel: How to be Sad | paperback met flappen | 240 blz. | 14 x 21,5 cm | isbn 978 90 00 37711 4
nur 770 Psychologie algemeen |

isbn 978 90 00 37714 5 | € 12,99

| 80 |

Michael James Wong is spreker, meditatieleraar en oprichter van Just Breathe, een
organisatie voor mindfulnessmeditatie. Hij is internationaal erkend als een van de meest
relevante stemmen op het gebied van mindfulness; het is zijn missie om mensen samen te
brengen in verbinding en rust. Senbazuru is zijn eerste boek.

michaeljameswong.com |

€ 21,99

michaeljameswong |

@michaeljameswong

Senbazuru | Duizend stappen naar geluk | Michael James Wong | oorspronkelijke titel: Senbazuru | gebonden | 160 blz.
13,5 x 19 cm | isbn 978 90 00 37655 1 | nur 770 Psychologie algemeen
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Wandelen is hip

In Back to nature nemen Eva en Nicola je mee op avontuur
in de Nederlandse natuur. Waarom? Omdat wandelen in
Nederland niet alleen verschrikkelijk mooi is, maar ook
heel goed voor je. In dit boek hebben ze voor jou de mooiste
wandelingen op een rij gezet, met bijbehorende activiteiten
en een stukje persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld
aan het plukken van je eigen rucola of duindoornbessen en
voor de diehards: winterkamperen of een duik in de koude
zee! Weg van je scherm en terug naar de natuur.
In 2019 kreeg Eva Spigt onverklaarbare gezondheids
klachten en liep ze helemaal vast. Om een beetje te
ontspannen begon ze samen met haar vriendin en hardcorewandelaar Nicola Dow, lange wandelingen door Nederland
te maken. Daar knapte ze niet alleen enorm van op,
maar zo ontstond ook het idee om samen het platform
Backtonaturehikes te starten. Inmiddels organiseren Eva en
Nicola goedbezochte wandelingen, retreats en events om
millennials op een laagdrempelige manier weer terug naar
de natuur te brengen.

PAPER LIFE

•	11 goed te volgen bestaande wandelingen, gecombineerd
met activiteiten langs de route om je lichaam en geest
extra te ontspannen
•	Met hippe adresjes in de buurt en suggesties voor andere
activiteiten om er een complete retraite van te maken
• Met recepten uit de natuur
• Inclusief 3 officiële wandelkaarten van Nivon
•	Analoge fotografie voor het off the grid-gevoel

Waarom is wandelen in de natuur zo goed?
h Het verbetert je kortetermijngeheugen
h Het verbetert je concentratievermogen
h Het werkt tegen mentale oververmoeidheid
h Het werkt tegen angst en depressie
h Het geeft een boost aan je creativiteit
h Het geeft een boost aan je immuunsysteem

Backtonaturehikes.nl |

@backtonaturehikes

Back to nature | Avontuurlijk wandelen in Nederland, terug naar je eigen natuur | Eva Spigt en Nicola Dow | gebonden
192 blz. | 18 x 23 cm | isbn 978 90 00 37644 5 | nur 450 Lifestyle algemeen

© Maarten Groen

Nicola Dow is model en afgestudeerd natuurgeneeskundige. Ze gelooft sterk in de
verbinding tussen lichaam en geest, en houdt ervan om mensen te begeleiden in hun
bewustzijn-processen. Op haar vrije dagen is ze bijna altijd in de natuur te vinden.
Eva Spigt reisde de hele wereld rond maar bij terugkomst in Nederland werd ze (onverklaar
baar) ziek. Wandelen in de natuur hielp haar er weer bovenop. Met een achtergrond in pr,
copywriting, sport en evenementen, kwam al snel het idee om met andere mensen te gaan
wandelen. Door haar leeftijdsgenoten wordt wandelen vaak als suf gezien. Haar missie is
dan ook om wandelen weer hip te maken.

Kijk voor meer inspiratie op:

€ 20,99

www.paperlife.nl |

@paperlife.nl
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kijk voor meer informatie op www.spectrumlifestyle.nl
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Een creatief journal in
het ritme van de maan

Dit dagboek verrijkt
je leven

Dit creatieve journal inspireert je om met het ritme van de
maan mee te gaan. Schrijf, teken, vul in en maak een heel
persoonlijke ontdekkingstocht.

We racen door de dagen, weken rijgen zich ongemerkt
aaneen en we houden vele ballen hoog. We besteden
aandacht aan werk, thuis en ons sociale leven. Het lijkt
allemaal wel te lukken. Maar: hoe was je dag écht? Hoe
beleef jij zelf al die uren?

Synchroon leren leven met de maan betekent dat je een
van de meest elementaire cycli in de natuur omarmt. Bij
elke fase krijg je creatieve opdrachten en oefeningen die
passen bij de energie van het moment. De kunstwerken van
Nikki Strange brengen de nachtelijke hemel en de mystieke
schoonheid van de maan prachtig in beeld. Cosmic flow is
een creatief en inspirerend journal om te koesteren.

In dit journal staan geen ingewikkelde vragen of sturende
opdrachten, maar krijg je vooral veel ruimte om te schrijven
en je gedachten de vrije loop te laten. Door de tijd te nemen
voor jezelf en bij jouw dag stil te staan, ga je bewuster en
positiever door het leven. Het verrijkt je dag!

•	Met voorwoord van ‘Nederlands bekendste astrologieinfluencer’ Josie Boog (bron: NRC)
•	Mooie vormgeving, tegelijk praktisch door de uitvoering
in paperback met flappen
•	Astrologie als thema wordt steeds belangrijker, vooral bij
jonge vrouwen en jongere hoogopgeleiden
•	In de media is veel aandacht voor de hernieuwde
belangstelling voor astrologie: van NRC en de Volkskrant
tot ELLE, Glamour en JAN
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‘Nikki heeft een uniek
boek gecreëerd om je in
contact te brengen met
jezelf.’ Josie Boog
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shape. The view
the moon seems to change
From where we stand on earth,
different.
from space, however, is rather
As the moon revolves
around the earth, the
sun always illuminates
one half of it. You can
see how this
changes our view
from season to
season and
phase to phase.

y
Yin & Yang Energ

been seen as
and moon’s energies have
Throughout the ages, the sun
g energy
being considered masculine/yan
opposites, with the sun often
us too; they
Both these energies rest within
feelings
and the moon feminine/yin.
presentation, our conscious
reveal themselves in our outward
and our subconscious emotions.

•	Mooi uitgevoerd, tevens praktisch: gemakkelijk mee
te nemen
•	Het schrijven van een dagboek is een goede manier
om rust te creëren
•	Het belang van bewust tijd nemen voor jezelf
– selfcare – is een trend

‘Ik reis nooit zonder mijn
dagboek. Je moet altijd iets
sensationeels bij je hebben om in
de trein te lezen.’ Oscar Wilde
‘Een dagboek bijhouden
is gezond.’ Happinez

Moon
Sun

Yang
Masculine
Radiant
Glowing
Vigorous
Confident
Passionate

Prepare Your Space

Visualize a place you use often, be it at home,
work or outside. What
changes would you make to this space to
help bring your
life? Maybe you’re ready to make a big transformation, intentions to
creating the
environment of your wildest dreams, or
maybe you just want to tidy and
organize to make more room for productivity
and creativity. Draw a plan
below, adding annotations on where you’ll
store things, or patterns and
textures you might add. Invite change into
your life.

Yin
Feminine
Tranquil
Emotional
Shadowed
Receptive
Reflective
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the change
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to see
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nikkistrange.co.uk |

Nikki Strange (Londen) is kunstenaar en ontwerper die haar
inspiratie uit de natuur haalt. Haar internationale designmerk
richt zich op meditatie en wellness, en op verbinding met de
natuur, met zelfontwikkeling als doel. Ontwerpen van Nikki
worden veelvuldig geprezen en bekroond en worden verkocht
via ASOS, Topshop, Anthropology en Urban Outfitters.

Nikkistrangedesign |

Anne Verhagen (1986, Breda) is als fysiotherapeut dagelijks bezig met het
begeleiden en motiveren van anderen. Om voor anderen te kunnen zorgen,
zorgt ze ook goed voor zichzelf. Al schrijvend reflecteren op en stilstaan
bij de dag helpt haar daarbij. Van jongs af aan schrijft ze gevoelens en
gebeurtenissen van zich af. Haar positieve ervaring met het schrijven wil
ze graag met anderen delen en zo ontstond het idee voor dit boek.

@nikkistrangedesign

Cosmic flow | Een creatief journal in het ritme van de maan | oorspronkelijke titel: Cosmic Flow | Nikki Strange
paperback met flappen | 176 blz. | 14 x 21 cm | isbn 978 90 00 37681 0 | nur 450 Lifestyle algemeen

€ 15,99

Hoe was je dag? | Journal voor een bewuster leven | Anne Verhagen | integraal band met sluitelastiek en leeslint
176 blz. | 15 x 20 cm | isbn 978 90 00 37690 2 | nur 450 Lifestyle algemeen
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€ 16,99
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Vind ontspanning in een
drukke wereld

Reeds verschenen

Gevoelens van onrust en druk komen bij iedereen weleens
voor, in meerdere of mindere mate. De hectiek van alledag
kan daar al snel voor zorgen. In dit prachtig vormgegeven,
positieve invulboek van kunstenaar Meera Lee Patel word je
aan de hand van vragen en opdrachten gestimuleerd om na
te denken over de dingen die spanning opwekken, en wat je
kunt doen om daar ontspanning van te maken.
Het journal biedt op heldere en plezierige wijze ruimte voor
reflectie en inzicht. Daarnaast is er volop plaats om je eigen
gedachten vast te leggen. Zo kun je weer goed opladen in
een hectische wereld.

Milestone Baby journal

Het 6 minuten dagboek – PUUR

Dromenplanner

Gemma Broekhuis

Dominik Spenst

Sanna Sporrong

•	Met inspirerende en kalmerende citaten van grote
denkers en schrijvers
•	Start where you are: ruim 8.500 exemplaren verkocht
•	Full colour, prachtig vormgegeven met ‘handlettering’
door de auteur
•	Door de generaties heen is het verlichten van dagelijkse
angsten een thema

‘The source of a true smile
is an awakened mind.’
Thich Nhat Hahn

Maanjournal

Het 6 minuten dagboek –

Dankbaarheidsdagboek

Josie Boog

zwarte editie

Sanna Sporrong

Dominik Spenst

like:
Yesterday my anxiety felt

like:
Today my anxiety feels

will feel:
Tomorro w, I hope my anxiety

What are five things you would do if
you didn’t feel afraid?
1.
6/18/20 4:31 PM

2.
6/18/20 4:31 PM

ndd 49

CreateYo_9780593084144_all_p2_r3.i

ndd 48

CreateYo_9780593084144_all_p2_r3.i

3.
4.
5.
Now close your eyes and believe you are brave.
YOU ARE BRAVE.

Meera Lee Patel (Brooklyn, New York) is kunstenaar.
Haar textiel- en stationerylijnen worden in de VS breeduit
verkocht. Van haar boeken verkocht zij alleen al in eigen
land 650.000 stuks, en ze heeft tientallen buitenlandse
licenties op haar naam. Ze heeft een maandelijkse column
in Spirituality & Health Magazine.

How will you move toward each of these five things?
1.
2.
3.
4.
5.

CreateYo_9780593084144_all_p2_r3.indd 24

6/18/20 4:31 PM

CreateYo_9780593084144_all_p2_r3.indd 25

6/18/20 4:31 PM

meeralee.com |

Trigger journal

Selfcare planner

Tijd voor jezelf

Gemma Broekhuis

Sanna Sporrong

Nicotext

verschijnt in januari 2021

verschijnt in januari 2021

verschijnt in januari 2021

@meeraleepatel

Create your own calm | Journal voor een ontspannen leven | oorspronkelijke titel: Create your own calm | Meera Lee Patel | paperback
128 blz. | 14 x 19,1 cm | isbn 978 90 00 37684 1 | nur 450 Lifestyle algemeen

€ 14,99
MEI
2021
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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

Key-accountmanager retail
Britt de Wit | britt.dewit@unieboekspectrum.nl

Verkoop binnendienst
Dorine Vankeirsbilck
Ann Verbeke
Jonathan Vandenbogaerde
Vicky de Rijcke
Caroline Demeulemeester
T 0032 (0)51 42 42 72 | bestellingen@lannoo.be

Trade marketing
Bas van Offeren | bas.vanofferen@unieboekspectrum.nl

Retours
Ann Torck | retours@lannoo.be

Vertegenwoordigers
Rayon Noord en Oost Nederland
Niels Nijborg | niels.nijborg@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 52 72 28 58

Sales Manager Retail
Helga Scheerlinck | helga.Scheerlinck@lannoo.be
GSM 0032 (0) 473 43 43 84

Salesmanager
Hetje van Spronsen | hetje.vanspronsen@unieboekspectrum.nl

Rayon Zuidwest, Zuid en Midden Nederland
Kirsten van Romondt | kirsten.vanromondt@unieboekspectrum.nl
M +31 (0)6 31 00 07 66
Marketing & Promotie
Léon Groen
Arthur Preusterink
Angelique Kramer
Charlotte Stienstra
Mijke de Kruijf
Noëlle Mebarki
Eva Bouman
promotie@unieboekspectrum.nl

Grote kraanvogels bij
afname van 10 exemplaren.
Circa 75 cm breed.

Commercieel Directeur
Katrien Beeusaert | katrien.beeusaert@lannoo.be

Vormgeving
BEMERKT Concept & Design

Key Account Manager Boekhandel
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 Managers
West- en Oost-Vlaanderen
Bart van Averbeke
GSM 0032 (0)497 59 35 01
Antwerpen & Midden-Vlaanderen
Goel Lauwers
GSM 0032 (0)496 59 87 57
Product Management retail & distributiefondsen
Nadine Algoet | nadine.algoet@lannoo.be
Marketing & Communicatie
Laurence Deschout | laurence.deschout@lannoo.be

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.
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