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De Veger won de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury
én werd verkozen tot kerntitel van de
Kinderboekenweek. We kwamen met maar liefst
drie titels voor de Hotze de Roosprijs – het beste
kinderboekendebuut – in aanmerking. Met Knots
werden we in diverse landelijke kranten uitgebreid
besproken. En maar liefst 800 kinderen kregen
een gratis exemplaar van deel 1 van de gemeente
Castricum om leesbevordering te promoten.

onafhankelijke professionals
uit de boekenwereld. En
we ontvingen het Engelse
manuscript van Het raadsel
van de zee , dat in het
voorjaar van 2022 door
Bonnier gepubliceerd zal
worden. Kortom: er is in 2021
ontzettend veel gebeurd!
En ook voor 2022 staan er
grote projecten op stapel. In
deze aanbieding kondigen we een fantastisch nieuw
project aan waar we heel 2021 kneiterhard aan
hebben gewerkt met fantastische auteurs en even
fantastische illustratoren. We breiden onze LEGO ®
fictieboeken-lijn nog verder uit met meerdere
AVI-boekjes, boekjes voor de beginnende lezer en
lekker weglezende boeken voor de iets gevorderde
lezer. En we komen met een heerlijk zomers
boek dat zowel voorgelezen als zelf gelezen kan
worden, geschreven door de talentvolle Willemijn
Kranendonk.
We hopen dat 2022 een mooi boekenjaar wordt!
Omdat ieder kind een wereld vol verhalen
verdient.
Hartelijke groet,

We lanceerden de BILLY BONES BOEKENCAST, een
boekenpodcast door en voor kinderen. We zijn
een nieuwsbrief voor scholen gestart met allerlei
leesbevorderingstips en bijdragen van

Bibi Rumping
Uitgever BILLY BONES
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Niet te geloven, 2021 ligt alweer bijna achter ons!
En in plaats van terug te kijken op alle narigheid –
want die kennen we inmiddels allemaal wel – wil
ik terugblikken op de hoogtepunten van 2021 en
vooruit te kijken naar toffe projecten die in 2022
zullen plaatsvinden.
Te beginnen met De Tempeljagers -reeks. Wat een
succes is deze serie! Het verdwenen eiland Kivamba
eindigde in de top 3 van de Nederlandse Kinderjury.
Dat kinderen zélf op dit boek stemden, was precies
wat we met deze serie voor ogen hadden. Een serie
die kinderen aanzet tot lezen, óók die kinderen die
eigenlijk niet van lezen houden en liever gamen. In
oktober konden we herdruk nummer zeven inzetten
en gingen we over de twaalfduizend verkochte
exemplaren van het eerste deel. En als kers op de
taart namen meer dan 150 scholen deel aan de
online boeklancering van het derde deel!

12 - 13
Michael Reefs

BESTE BOEKHANDELAAR,

MET BILLY BONES BAZEN WORD JIJ LEZEN DE BAAS!

‘Lezen moet LEUK zijn!’ roept Marcel van
Driel. Met meer dan 50 boeken op zijn
naam, weet Marcel als geen ander hoe
hij kinderen kan aanzetten tot lezen. Door
onderwerpen te kiezen die dicht bij de
belevingswereld van het kind liggen – en
ook bij zijn eigen belevingswereld – zorgt
hij dat kinderen verslingerd raken aan zijn
verhalen! Gamen, superhelden en robots,
je komt ze geheid tegen in zijn boeken. Met
meer dan 50.000 verkochte exemplaren
van zijn succesreeks Superhelden.nl weet
Marcel kinderen en jongeren te bereiken.
‘Een griffel? Die zal ik niet snel winnen.
Maar de Kinderjury, dáár doe ik het voor,’
aldus Marcel.

We starten met twee fantastische nieuwe series, met korte
zinnen, duidelijke woorden en vooral veel humor, actie,
magie en vriendschap. Kortom: alle ingrediënten voor
leesplezier!
In het voorjaar verschijnen de series Game Helden (Marcel
van Driel) en De Magische Bieb (Femke Dekker). In de zomer
komen daar nog eens twee fantastische nieuwe reeksen bij!

Illustrator Paco Vink
FLITS, KNAL, BOEM! Voor je het weet liggen
er tientallen illustraties op tafel om van
weg te dromen. ‘Sommige dingen kun je
beter tekenen dan benoemen,’ aldus Paco.
Hij runde twaalf jaar zijn animatiestudio,
waarna hij besloot te focussen op dat wat
hij altijd al wilde: verhalen tekenen. Maak je
klaar voor spetterende illustraties!

Illustrator Mark Chambers
De Engelse illustrator Mark Chambers
betovert lezers met zijn magische
tekeningen. Mark trekt zich niets aan
van een eventuele taalbarrière: ondanks
dat hij het manuscript van Femke niet
geheel kon lezen, brengt hij op geweldige
wijze de sprookjesachtige wereld van de
bibliotheek tot leven.
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Kinderen laten ontdekken hoe leuk lezen is: dat is de missie
van Billy Bones. Maar we gaan nog een stapje verder door
lezen op maat mogelijk te maken! Dit doen we door een
geheel nieuwe lijn uit te brengen: Billy Bones Bazen.

‘AVI-boeken suf? Nee hoor, niet als je het
met genoeg fantasie doet!’ Femke Dekker
schreef al vele AVI-boekjes en valt op met
haar frisse schrijfstijl. Voor de Billy Bones
Bazen schrijft ze boeken voor beginnende
lezers. Korte zinnen, duidelijke woorden en
vooral heel veel (lees)magie! Leerkrachten
en boekhandelaren kennen Femke vast en
zeker van haar fijne heksenserie Verhalen
uit de heksenkeet.

DE MAGISCHE
BIEB

BOMVOL MAGISCHE
FULL-COLOUR
ILLUSTRATIES!

FEMKE DEKKER

Titel: De Magische Bieb
– De jacht op de frobbels
Auteur: Femke Dekker
Illustrator: Mark Chambers
ISBN: 9789030508540
NUR: 282 | Leeftijd: 7+
Aantal pagina’s: 104
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 140 x 205 mm
Verschijningsdatum: 17 mei 2022
Prijs: €15,99

De jacht op de frobbels

Wanneer Jonas achterna wordt gezeten door
pestkoppen, rent hij een oud gebouw in. Tot zijn
afschuw ontdekt hij dat het oude gebouw de
bieb is. En Jonas haat boeken! Maar dit is geen
gewone bieb. Samen met de eigenwijze Wilgje
en de vrolijke Stan ontdekt hij dat er vreemde
dingen aan de hand zijn. Als ze erachter komen
dat er een magisch wezen rondsluipt in de bieb,
besluiten ze deze te vangen. Dit is het begin van
de vele avonturen die de drie nieuwe vrienden
zullen beleven!

Hè? Dat is vreemd! Er missen opeens allerlei
letters in de boeken. Al snel ontdekken de drie
vrienden dat kleine, magische wezentjes de letters
opeten. De boeken zijn in gevaar! Ze moeten snel
uitvinden wat er aan de hand is, voordat het te laat
is. Maar... wel stiekem, hè? Want meneer Vrolijk,
de vreemde bibliothecaris, mag niet weten dat
Jonas, Wilgje en Stan alwéér allerlei geheime zaken
onderzoeken in de bieb!

Femke Dekker (1973) heeft
een hoofd vol fantasie. Draken,
heksen, bijzondere wezens...
Zodra Femke eenmaal begint
te fantaseren bedenkt ze de
meest magische verhalen.
De Magische Bieb is haar
eerste serie bij Billy Bones.
Femke woont met haar drie
kinderen en poes Winnie in
Zutphen.

KBAAR
I
H
C
S
E
B
FEMKE IS
ZOEKEN!
E
B
S
R
U
E
VOOR AUT

7

voorjaarsbrochure 2022

Titel: De Magische Bieb
– Bieb op stelten
Auteur: Femke Dekker
Illustrator: Mark Chambers
ISBN: 9789030508496
NUR: 282 | Leeftijd: 7+
Aantal pagina’s: 104
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 140 x 205 mm
Verschijningsdatum: 8 februari 2022
Prijs: €15,99

Bieb op stelten

GAME HELDEN

DE GLOEDNIEUWE SERIE
VAN MARCEL VAN DRIEL,
MET ILLUSTRATIES VAN
FILMANIMATOR
PACO VINK!

Titel: Game Helden
tegen de zombie-cowboys
Auteur: Marcel van Driel
Illustrator: Paco Vink
ISBN: 9789030508526 | NUR: 282
Leeftijd: 8+ | Aantal pagina’s: 104
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 140 x 205 mm
Verschijningsdatum: 17 mei 2022
Prijs: €15,99

Game Helden tegen de monsters

Game Helden tegen de zombie-cowboys

Raff, Phileine, Puck en Manú spelen iedere dag
een andere game. Om een reuzenslang te verslaan
in een oerwoudspel hebben ze Power Ups nodig:
tijdelijke superkrachten. Wanneer Manú een
portaal opent, komen ze per ongeluk in een
geheime zaal vol angstaanjagende monsters
terecht. Het is het leger van De Leeuwin, die de
monsters tot leven wil wekken om de wereld te
veroveren. Met behulp van Blaag de Blob
proberen de Game Helden haar kwaadaardige
plannen te stoppen! Maar wanneer ze de
monsterzaal laten exploderen, staat ineens
hun échte leven op zijn kop…

De Game Helden hebben niet alleen de monsters
verslagen, ze hebben hun superkrachten uit de
game meegenomen naar de echte wereld! Puck
kan vliegen, Phileine kan zich verdubbelen en
Raff praat met Blaag de Blob. Wanneer Manú zijn
krachten uitprobeert, opent hij per ongeluk een
portaal naar het Wilde Westen. Daar zien ze hoe
een zombie-cowboy een paard aanvalt. Wanneer
ze het dier proberen te redden, sluit het portaal
achter de Game Helden. Samen met Blaag de
Blob moeten de helden het opnemen tegen de
zombie-cowboys en hun meester: het woeste
tentakelmonster.

Marcel van Driel (1967) is sinds
2002 schrijver en heeft meer dan
vijftig boeken op zijn naam staan.
Hij is het meest bekend van zijn
Superhelden.nl-reeks. Door zijn
toegankelijke schrijfstijl bereikt
Marcel een brede doelgroep en de
onderwerpen in zijn boeken trekken
ook die kinderen aan die minder
van lezen houden. Marcel is vader
van twee jongens.

IKBAAR
H
C
S
E
B
S
MARCEL I
ZOEKEN!
E
B
S
R
U
E
VOOR AUT
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Titel: Game Helden tegen de monsters
Auteur: Marcel van Driel
Illustrator: Paco Vink
ISBN: 9789030508489 | NUR: 282
Leeftijd: 8+ | Aantal pagina’s: 104
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 140 x 205 mm
Verschijningsdatum: 8 februari 2022
Prijs: €15,99

MARCEL VAN DRIEL

MET BILLY BONES BAZEN WORD JIJ LEZEN DE BAAS!
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Voor de promotie van deze nieuwe lijn pakken we flink uit!
•	We hebben displays en backcards beschikbaar op aanvraag
• Posters om weg te geven bij iedere verkoop
•	Bij inkoop van 6 stuks per titel aan bazentitels raamstickers
beschikbaar
• Social-media-kit voor gebruik op eigen socialmedia-kanalen
• POS-materiaal beschikbaar voor bibliotheken en scholen
•	Lerarenexemplaren beschikbaar voor
basisschoolleerkrachten
• Mailing richting bibliotheken en scholen
• Er zal een grote PR-campagne plaatsvinden
•	Een grote consumentencampagne in februari, waaronder:
• Advertentiecampagne in o.a. kidsmagazines
• Online campagne met ouders en kinderen

voorjaarsbrochure 2022

Ieder kwartaal verschijnt een nieuw deel van iedere serie,
met als startschot februari! Binnen elke lijn worden maar
liefst vier boeken per jaar aangeboden, waardoor de
kinderen nooit lang hoeven te wachten op het nieuwe deel!

Met Billy Bones Bazen
word jij lezen de baas!

VAN DE BESTSELLERAUTEUR
VAN DE TEMPELJAGERS: NU
OOK VOOR JONGERE FANS!

MARIE BOE #2
HET MAGISCHE MOERAS
MICHAEL REEFS

GENOMINEERD

2021
DE LEZERSPRIJS VAN DE
KINDERBOEKENWEEK

Titel: Marie Boe – Het magische moeras | Auteur: Michael Reefs
Illustrator: Aleksandar Zolotic | ISBN: 9789030508465 | NUR: 282
Leeftijd: 8+ | Aantal pagina’s: 176 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 145 x 220 mm | Verschijningsdatum: 15-04-2022 | Prijs: €17,99

“Michael Reefs krijgt alle
kinderen aan het lezen.”
– Boekenkrant

PROMOTIE:
Ben jij klaar voor de komst van de onbevangen
Waternumori Watanja, een duister moeras met
bijzondere krachten en een knotsgekke Lachpaca
genaamd Piertje? Geniet dan van een spannend
avontuur over de magie van moed, familie en
vriendschap.

R
SCHIKBAA
E
B
S
I
L
!
MICHAE
EZOEKEN
B
S
R
U
E
T
VOOR AU
Michael Reefs (1986) is een van
de best gelezen Nederlandstalige
kinderboekenauteurs van dit
moment. Boek na boek weet
‘de avontuurlijkste schrijver van
Nederland’ de jonge lezer met zijn
originele en wonderlijke verhalen
tot de laatste pagina te betoveren.
Michael sluit aan op de tijdsgeest
en beleving van kinderen. Het lukt
hem als geen ander om ze aan het
lezen te krijgen, en hun verbeelding
te prikkelen.

•G
 rote PR-campagne
• B logtour met online
Spokentocht
• O nline campagne met
boektrailer
• Reviews door ons
kinderlezerspanel

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

OOK VERKRIJGBAAR
IN DEZE SERIE!

9789030507871
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Michael
was met De
Tempeljagers
finalist van
Nederlandse
Kinderjury
2021

In Het magische moera s proberen Marie en Jasper
het raadsel van Zilvermaaneiland verder te
ontrafelen. De boekhandelaar, meneer Van Maan,
heeft een speciale uitvinding gedaan waardoor
hij de krachten van de Numori, de goedaardige,
gekleurde spookjes, veilig kan opslaan. Marie
en Jasper besluiten hem het hemd van het
lijf te vragen voordat het te laat is, want de
Geestenkoning ligt op de loer...

MAAK KENNIS MET HET JEUGDDEBUUT
VAN SCHRIJVER EN DICHTER
WILLEMIJN KRANENDONK!

CAMPING DE
GROTE WALVIS
DE MYSTERIEUZE FLESSENPOST

De cover
wordt nog
aangepast!

WILLEMIJN KRANENDONK
Pien is samen met haar ouders op zomervakantie, op
camping De Grote Walvis. Daar ontmoet ze Milla, met
wie ze meteen heel goede vriendinnen wordt. Samen
met de andere kinderen op de camping, zoals de vrolijke
Kees, stoere Elif en het schuchtere jongetje Sepp beleven
ze allerlei grappige en herkenbare avonturen: van
frietjes bietsen tot een spannende spokenjacht, van het
strand opruimen tot hutten bouwen van geleende (of
gestolen…?!) parasols. Tijdens deze wilde avonturen
vraagt Pien zich vaak af hoe ze vrienden kan worden met
kinderen die zo anders dan zij zelf.

•B
 logtour in diverse
boekenblogs
• Advertentiecampagne in
kidsmedia
• Reviews door ons
kinderlezerspanel
• D igitaal leesexemplaar
beschikbaar
• Lesbrief beschikbaar
voor scholen

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Camping De Grote Walvis en de mysterieuze flessenpost is
een warm en humoristisch (voorlees)boek over de kleine
en grote belevenissen van een diverse groep kinderen
tijdens een magische zomervakantie.

Titel: Camping De Grote Walvis en de mysterieuze flessenpost
Auteur: Willemijn Kranendonk Illustrator: Eve O’Brien
ISBN: 9789030508632 | NUR: 281/282 | Leeftijd: 5+
Aantal pagina’s: 128 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 165 x 225 mm | Verschijningsdatum: 18-5-2022 | Prijs: €18,99

Willemijn Kranendonk (1994) is schrijver
en dichter. Haar werk verscheen in o.a.
Tirade, DW B, Liegend Konijn en Revisor,
en op Lilith Magazine, De Internet Gids,
Hard//Hoofd en De Optimist. Ze won al
verschillende prijzen voor haar verhalen
en gedichten. Momenteel volgt ze de
master Jeugdliteratuur aan Tilburg
University. In januari 2022 verschijnt haar
debuutroman De Geliefden bij Uitgeverij
Van Oorschot. Camping De Grote Walvis
en de mysterieuze flessenpost is haar
kinderboekendebuut.
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Wanneer de kinderen een geheimzinnige flessenpost
vinden, staan ze voor een groot raadsel! Hoe lossen ze dit
mysterie nou weer met z’n allen op?

PROMOTIE:

OP ZOEK NAAR DE
NACHTEGAAL
De onwaarschijnlijke reis
van Harold Fry
voor kinderen!

SARAH ANN JUCKES
De tienjarige Jasper heeft de hele lente gewacht tot
zijn geliefde nachtegaal terugkeert naar zijn tuin
en zijn lied laat horen. Maar hij is er niet, en zijn
zus Rosie ook niet. Zijn ouders lijken verdrietig en
afgeleid, dus hij verzamelt al zijn moed, zijn rugzak
en zijn dierbare Boek der Vogels en gaat alleen op
pad om ze allebei te vinden.

ONTDEK
DE
P R A C H T IG
E
IL L U S T R A
T IE S VA N
SHARON
K IN G C H
A I!

De expeditie voert Jasper door stad en land en hij
ontmoet evele anderen die ook op zoek zijn naar
iets wat ze verloren zijn. Jasper helpt zijn nieuwe
vrienden en begint in te zien dat hij misschien niet
zal vinden wat hij zoekt. Maar zelfs op de donkerste
momenten is ergens het lied van een nachtegaal te
horen.

voorjaarsbrochure 2022

Titel: Op zoek naar de nachtegaal | Auteur: Sarah Ann Juckes
Illustrator: Sharon King Chai
ISBN: 9789030508533 | NUR: 283 | Leeftijd: 10+ | Aantal pagina’s: 256
Uitvoering: Hardcover | Formaat 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 17-05-2022 | Prijs: €18,99

Sarah Ann Juckes
debuteerde bij Penguin
met Outside in 2019,
waarna haar debuut
werd genomineerd voor
de Carnegie Medal 2020.
Ook won ze verschillende
literaire prijzen zoals
Mslexia Children’s Novel
Competition en de Bath
Novel Award.
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PROMOTIE:
•B
 logtour in diverse
boekenblogs
• Reviews door ons
kinderlezerspanel
• D igitaal leesexemplaar
beschikbaar

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

HOE ISSIE, LIZZIE? #1

DE NIEUWSTE HIT VOOR FANS VAN
HET DAGBOEK VAN EEN MUTS!

LAMA’S, LOSERS EN ANDER
LEVENSDRAMA
KATHY WEEKS
Welkom in de hilarische wereld van Lizzie... er
is een heleboel DRAMA, maar gelukkig heeft ze
beproefde methoden om ermee om te gaan!

Nederlands
omslag volgt!
Verwacht lekker
veel DRAMA!

Titel: Hoe issie, Lizzie? - Lama’s, losers
en ander levensdrama | Auteur: Kathy Weeks
Illustrator: Aleksei Bitskoff | ISBN: 9789030508649 | NUR: 283 | Leeftijd: 9+
Aantal pagina’s: 256 | Uitvoering: Hardcover | Formaat: 145 x 220 mm
Verschijningsdatum: 1 mei 2021 | Prijs: €17,99

PROMOTIE:
•B
 oekentips in Tina en
Meiden Magazine
• Reviews door ons
kinderlezerspanel
• D igitaal leesexemplaar
beschikbaar

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Lama’s, losers en ander levensdrama is het eerste
deel van een nieuwe toegankelijke geïllustreerde
serie voor jonge meiden. Over het omarmen van je
maffe familie (en stiekem van jezelf!) en het vinden
van unieke manieren om met de drama’s van het
leven om te gaan.

Kathy Weeks heeft voordat ze
schrijver werd een hoop verschillende
banen gehad, maar haar liefde voor
schrijven werd aangewakkerd toen
ze samen met Matthew Syed aan
de bestselling non-fictie-titels voor
kinderen You Are Awesome en Dare
to be You werkte. Kathy gelooft
dat kinderen allemaal vertrouwen
moeten hebben in hun eigen
potentieel, en niet beperkt moeten
worden door de overtuigingen die zij
(of anderen) over zichzelf hebben.

19
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Mijn naam is Lizzie. Ik gebruik mijn nieuwe
dagboek om alle totaal belachelijke dingen die om
me heen lijken te gebeuren met mijn familie en
vrienden, te noteren. Ik schijn de ENIGE te zijn die
dit allemaal ziet voor wat het is. Absoluut absurd.
Als eerste is er de jaarlijkse familiereis naar
Frankrijk... met vleermuizen en lama’s - en mijn
broer Troy die zo geobsedeerd is door zijn kapsel,
dat hij niet eens gaat zwemmen... Ik hoop dat ik
een uitnodiging krijg voor het feest van Maisie Felix
als ik terugben om me af te leiden van de familie...
een hele avond lang!

21
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GEBASEERD OP DE SUCCESVOLLE
TV-SERIE DIE DAGELIJKS TE ZIEN
IS OP ZAPPELIN!

verhalen lezen…
-ding!

VIER SEIZOENEN MET BING

Vi er

sei zoene n
met
Bi ng

et Bing met
verhaal. Met Bings
e, Bings waterijsje
n voor de herfst en
is dit een boek om
steren.

Het hele jaar door verhalen lezen… het is een
Bing-ding! Ontdek de wisselende seizoenen met
Bing in deze verzameling van vier nieuwe verhalen,
één voor elk seizoen van het jaar. Met Bings
gele regenlaarzen voor de lente, Bings waterijsje
voor de zomer, Eikels zoeken voor de herfst en
Draken-adem voor de winter, is deze verzameling
prentenverhalen er één om het hele jaar door te
koesteren!

PROMOTIE:
• Facebookcampagne
gericht op jonge
ouders en opvoeders
• PR-campagne in
opvoedbladen

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Met vier

OOK VERKRIJGBAAR
IN DEZE SERIE!

nieuwe verhalen

22-10-2021 11:25

Titel: Bing - Vier seizoenen met Bing | Auteur: Acamar | ISBN: 9789030508502
NUR: 282 | Leeftijd: 2+ | Aantal pagina’s: 96 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 263 x 242 mm | Verschijningsdatum: 1 februari 2022 | Prijs: €15,99

Kernwaarden
• Authentiek: Bing weerspiegelt het leven van een
kleuter op het scherm én op papier.
• Vriendschap: Bing gaat over vriendschap.
• Geruststellend: Bing is geruststellend voor peuters
omdat hij dezelfde dingen meemaakt.
• Universeel: Bing is voor altijd en voor iedereen.
• Nieuwsgierig: Bing is net zo nieuwsgierig als peuters.

9789030504108
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Vier seizoenen met Bing

www.billybones.nl

BING

BING

OP SCHAT TENJACHT

EEN FLAPJESBOEK!

Ga mee op avontuur met Bing in dit nieuwe
flapjesboek en help hem alle dingen te vinden die
Flop voor hem verstopt heeft!

Kleine handjes zullen dol zijn op het zoek-envind-element en zullen dit boek keer op keer
opnieuw oppakken.

Kernwaarden
• Authentiek: Bing weerspiegelt het leven van een
kleuter op het scherm én op papier.
• Vriendschap: Bing gaat over vriendschap.
• Geruststellend: Bing is geruststellend voor peuters
omdat hij dezelfde dingen meemaakt.
• Universeel: Bing is voor altijd en voor iedereen.
• Nieuwsgierig: Bing is net zo nieuwsgierig als peuters.

Titel: Bing - Op schattenjacht | Auteur: Acamar | ISBN: 9789030508618
NUR: 270/271 | Leeftijd: 2+ | Aantal pagina’s: 24 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 209x209 mm | Verschijningsdatum: 11-03-2022 | Prijs: €14,99

• Facebookcampagne
gericht op jonge
ouders en opvoeders
• PR-campagne in
opvoedbladen

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl
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Het regent buiten, dus Flop stelt voor om te gaan
schatzoeken. Hij verbergt zeven dingen in huis die
Bing moet proberen te vinden. Elke pagina laat
een kamer in huis zien met minimaal drie flapjes,
verstopt in kasten, lades en dozen, die de lezer kan
openen. En wanneer Bing zijn vondsten terugbrengt
naar Flop, staat hem nóg een ontdekking te
wachten!

PROMOTIE:

PAW PATROL

RED DE DIEREN!

Red de dieren! Tjilp! Miauw! Piep! In Avonturenbaai
hebben allerlei dieren hulp nodig. Jij kan ze samen
met de Paw Patrol redden!

PROMOTIE:

Ontdek Red de dieren , het interactieve boek
voor met 10 pup-tastische geluiden en flapjes
die openvouwen. De knoppen helpen jonge
kids fijne motoriek ontwikkelen en het verhaal
moedigt kinderen aan om hulpvaardig te zijn en
probleemoplossend te denken.

• Facebookcampagne
gericht op jonge
ouders en opvoeders
• PR-campagne in
opvoedbladen

BEKEND VAN DE
RAZENDPOPULAIRE KINDERSERIE
OP NICKELODEON!

Titel: Paw Patrol – Red de dieren! | Auteur: Nickelodeon | ISBN: 9789030508625
NUR: 270 | Leeftijd: 2+ | Aantal pagina’s: 12
Uitvoering: Hardcover met geluid | Formaat: 245 x 210 mm
Verschijningsdatum: 5 februari 2022 | Prijs: €13,99

voorjaarsbrochure 2022

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl
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MINECRAFT

MINECRAFT MINI-BOUWWERKEN #2

MET COOLE NIEUWE
BOUWPROJECTEN!
De gloednieuwe must-have voor echte Minecraftfans: de tweede editie van Minecraft Minibouwwerken . Ontdek indrukwekkende Minecraft
bouwwerken die eenvoudig en stap voor stap
worden uitgelegd – geschreven in officiële
samenwerking met de experts van gamemaker
Mojang.

MINECRAFT HEEFT MEER
DAN 125 MILJOEN ACTIEVE
SPELERS WERELDWIJD!
Titel: Minecraft Mini-bouwwerken #2
ISBN: 9789030508656 | NUR: 210 | Leeftijd: 9+ | Aantal pagina’s: 96
Uitvoering: Hardcover | Formaat: 245 x 300 mm
Verschijningsdatum: 24-5-2022 | Prijs: €13,99

• Advertentiecampagne in
diverse LEGO-tijdschriften
(oplage ca. 100.000, bereik
ca. 450.000)
• Reviews door ons
kinderlezerspanel
• S ocial media campagne

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

31

voorjaarsbrochure 2022

Leer hoe je verschillende miniprojecten in
Minecraft ontwerpt, bouwt en aanpast, van
brandweervliegtuigen en onderzeeërs tot verborgen
bunkers en mini-arcadegames. Informatieve
teksten helpen je bij het begrijpen van je
constructies en moedigen je aan om je nieuwe
kennis te gebruiken om je eigen bouwwerken
te maken.

PROMOTIE:

Met trots presenteren wij: LEGO ® BOOKS!
Al jaren geven wij van LEGO ® prachtige non-fictie boeken uit die de kinderen uitdagen de mooiste
bouwwerken te maken en de leukste LEGO spelletjes te spelen om zo hun creativiteit spelenderwijs verder
te ontwikkelen.

Van LEGO Books verschijnen de volgende series:

Bent u al bekend met de LEGO Books display?
Haal deze in huis en ontvang LEGO
minifiguren om weg te geven kado.

48 cm

Neem voor alle voorwaarden contact op
met Marlies, marlies@billybones.nl
•	Kosten afgevulde display €200 ex BTW, de
verkoopwaarde is minimaal €400,•	Bij de eerste levering ontvangt u 50 zakjes LEGO®
minifiguren gratis
•	Actieve nalevering en contact gedurende het seizoen.
Inkoopkorting bij nalevering 45%
Aanbod kunnen wij met u afstemmen. Bijgevoegd een
samenstelling die u kunt gebruiken als basis/standaard
met afwisseling tussen LEGO® boeken en doeboeken.

39
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4-5 jaar
Voorlezen met LEGO: LEGO prentenboeken
6-7 jaar
Leren lezen met LEGO: AVI-boeken (M3 en M4)
8-9 jaar
Makkelijk lezen met LEGO: Rijk geïllustreerde full color leesboeken
9-11 jaar 	Lekker lezen met LEGO: Spannende avonturen van LEGO® NINJAGO® (128 p.)
met prachtige illustraties

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and NINJAGO trademarks of the LEGO Group. ©2022 The LEGO Group
WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
© 2022 The LEGO Group and Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. BATMAN and all related characters and elements © &™ DC Comics. (s21)
Manufactured by AMEET Sp. z o.o. under license from the LEGO Group.

Ontdek LEGO Books; fictie en non-fictieboeken voor alle LEGO fans! Met medewerking van
bekende auteurs als Pim Lammers!

Bij de
brandweer

Dit is een noodgeval!
D e b r a n d we e r h e e f t j e n o d i g .

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations
and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.
©2022 The LEGO Group.
Manufactured under licence granted to
AMEET Sp. z o.o. by the LEGO Group.
AMEET Sp. z o.o.
Nowe Sady 6, 94-102 Łódź - Poland
ameet@ameet.eu
www.ameet.eu
www.LEGO.com

Op de
bouwplaats

Oorspronkelijke titel: LEGO® City. Fire Station
A Push, Pull and Slide Book.
Serie:
PPS
Model nummer:
PPS-6001
Druk:
01
Instructies:
Vermijd contact met water.
Gooi kapotte onderdelen
weg. Reinig met een zachte
doek.
Gedrukt in China.

Uitgegeven in Nederland door:
BILLY BONES
Vliegtuigstraat 6H
1059 CL Amsterdam
www.billybones.nl

LEGO ® City - Op de bouwplaats
Het is een drukke dag vandaag! Het team op de
bouwplaats heeft je nodig. Kun jij ze helpen?
Ontdek alle verrassingen in dit interactieve
kartonboek. Trek, schuif en draai erop los!

Trek, schuif en
draai aan dit boek!

NL_Lego_FS_COVER.indd 1

04-08-2021 07:55

LEGO ® City - Bij de brandweer
Dit is een noodgeval! De brandweer heeft je nodig.
Kun jij ze helpen? Ontdek alle verrassingen in dit
interactieve kartonboek. Trek, schuif en draai aan
dit boek, en kijk wat er gebeurt!

PROMOTIE:
• Facebookcampagne
gericht op jonge ouders
en opvoeders
• PR-campagne in
opvoedbladen
35

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Trek, schuif en
draai aan dit boek!
04-08-2021 07:53

TREK, SCHUIF EN
DRAAI AAN DIT BOEK, EN KIJK
WAT ER GEBEURT!
Titel: LEGO City - Op de bouwplaats
ISBN: 9789030508403 | NUR: 276
Leeftijd: 2+ | Aantal pagina’s: 8
Uitvoering: Kartonboek met schuifelementen
Formaat: 180 X 180 mm
Verschijningsdatum: 7 februari 2022
Prijs: €9,99

Titel: LEGO City - Bij de brandweer
ISBN: 9789030508458 | NUR: 276
Leeftijd: 2+ | Aantal pagina’s: 8
Uitvoering: Kartonboek met schuifelementen
Formaat: 180 X 180 mm
Verschijningsdatum: 7 februari 2022
Prijs: €9,99

voorjaarsbrochure 2022

Trek, schuif en draai aan dit boek!

Op de bouwplaats

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying, recording, or by any information storage
and retrieval system, without written permission from AMEET Sp. z o.o.

Voor het eerst uitgegeven in 2021 door Macmillan
Children’s Books, een imprint van Pan Macmillan
The Smithson, 6 Briset Street, London EC1M 5NR
EU representative: Macmillan Publishers Ireland
Limited, Mallard Lodge, Lansdowne Village, Dublin 4
Geassocieerde bedrijven over de hele wereld
www.panmacmillan.com

EEN TREK-, SCHUIF- EN DRAAIBOEK!

Bij de brandweer

OOK VERKRIJGBAAR:

Trek, schuif en draai aan dit boek!

Help jij de brandweer?
Ontdek alle verrassingen in
dit interactieve kartonboek!

LEGO ® BOEKEN VOOR
DE KLEINSTEN

LEREN LEZEN MET
AVI WAS NOG NOOIT
ZO LEUK!

LEREN LEZEN MET
®
LEGO BOEKEN
LEGO® NINJAGO® - AANVAL!

Meester Wu kan niet wachten om de krachten en
vaardigheden te bestuderen van de Meesters van
Vuur. Daarom zoekt hij Kai en zijn vader Ray op,
de voormalig meester van het vuur. Maar vader en
zoon zijn meer geïnteresseerd in het spelen van
videogames. Wat zal uiteindelijk de ninja van de
bank krijgen?

PROMOTIE:
• S ocial media-campagne
op YouTube, Facebook en
Instagram
• Advertentiecampagne in
diverse LEGO® tijdschriften
(oplage circa 100.000,
bereik 450.000).

Lees verder in dit geïllustreerde leesboek, perfect
voor beginnende lezers.

HERTELD DOOR
DE FANTASTISCHE
PIM LAMMERS!

Avontuur | Gamen | Helden

Titel: LEGO® NINJAGO® - In de aanval!
Auteur: LEGO | Hertelling: Pim Lammers
ISBN: 9789030508595 | NUR: 282 | Leeftijd: 6+ | Aantal pagina’s: 48
Uitvoering: Hardcover | Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 15 april 2021 | Prijs: €9,99

GESCHIKT
VOOR KIDS
MET LEESNIVEAU M4

voorjaarsbrochure 2022

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl
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MAKKELIJK LEZEN
®
MET LEGO
LEGO® JURASSIC WORLD™ - GEWELDIG GEGROM
Dompel je onder in een avontuurlijke wereld vol
dino’s! LEGO Jurassic World - Geweldig gegrom
bevat 3 spannende verhalen bomvol
humor, actie en avontuur! En natuurlijk worden
de avonturen beleefd door de iconische
personages uit de Jurassic World films.

• S ocial media-campagne
op Youtube, Facebook en
Instagram
• Advertentiecampagne in
diverse LEGO® tijdschriften
(oplage circa 100.000,
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Titel: LEGO® Jurassic World™ - Geweldig gegrom
Auteur: LEGO | Vertaling: Lidewij van den Berg | ISBN: 9789030508588 |
NUR: 282 | Leeftijd: 8+ | Aantal pagina’s: 64 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm | Verschijningsdatum: 15 april 2021 | Prijs: €12,99
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De LEGO ® Makkelijk Lezen boeken zijn ook voor
niet-lezers geschikt doordat de verhalen los te
lezen zijn en aansluiten bij de belevingswereld
van het kind.

PROMOTIE:

LEKKER LEZEN MET
®
LEGO
LEGO® NINJAGO® - DE DOOLHOF VAN DE SFINX

PROMOTIE:
• S ocial media-campagne
op YouTube, Facebook en
Instagram
• Advertentiecampagne in
diverse LEGO® tijdschriften
(oplage circa 100.000,
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl

Titel: LEGO® NINJAGO® – De doolhof van de sfinx
Auteur: LEGO® | Vertaling: Jurjen Tiersma | ISBN: 9789030508601
NUR: 282 | Leeftijd: 9+ | Aantal pagina’s: 128 | Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm | Verschijningsdatum: 15 april 2021 | Prijs: €14,99
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Terwijl ze hun reis voortzetten op zoek naar
de thee die Garmadon zal zuiveren van het
kwaad in hem, lopen Wu en Garmadon door een
uitgestrekte woestijn. Wanneer er in niemandsland
een zandstorm losbarst, hebben de broers het
geluk dat ze onderdak vinden in een oude piramide.
Zodra ze binnenkomen, gaat de deur achter hen
dicht - de broers zitten opgesloten in het huis
van een machtige sfinx! Het ontsnappen uit de
eeuwenoude val zal een ware uitdaging zijn voor
de jonge ninja’s.

LEGO®
KLEURBOEKEN
LEGO® HARRY POT TER™ - TOVEREN MET KLEUR
LEGO® JURASSIC WORLD™ - EEN GROM-WELDIG
KLEURBOEK!
LEGO Harry Potter - Toveren met kleur
Met jouw favoriete Harry Potter-helden is het nooit
saai! Met wie ga jij als eerste een toverdrankje
brouwen? Pak snel je kleurpotloden en breng
jouw favoriete LEGO ® personages tot leven met dit
magische kleurboek!

PROMOTIE:

Titel: LEGO Harry Potter – Toveren met kleur
Auteur: LEGO | ISBN: 9789030508571
NUR: 282 |Leeftijd: 8+
Aantal pagina’s: 64
Uitvoering: Hardcover
Vertaling: Lidewij van den Berg
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 15 april 2021
Prijs: €12,99

Titel: LEGO® Jurassic World™
- Een grom-weldig kleurboek!
Auteur: LEGO | ISBN:9789030508564
NUR: 282 | Leeftijd: 8+
Aantal pagina’s: 64
Uitvoering: Hardcover
Formaat: 148 x 212 mm
Verschijningsdatum: 15 april 2021
Prijs: €12,99

• S ocial media-campagne
op Youtube, Facebook en
Instagram
• Advertentiecampagne in
diverse LEGO® tijdschriften
(oplage circa 100.000,
bereik 450.000)

Neem voor alle promotiemogelijkheden
contact op met marketing@billybones.nl
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LEGO Jurassic World - Een grom-weldig kleurboek
Kleur de mooiste kleurplaten uit Jurassic World.
Geef jij Owen Grady, Simon Masrani, Claire
Dearing en de vele andere populaire Jurassic World
personages kleur? We beloven je: dit kleurboek is
GROM-weldig!

43
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BILLY BONES

BOEKHANDELBUDDIES
AHOOOY boekhandelaar!
Volgen jullie het voorbeeld van veel van jullie collega’s door BUDDY
te worden?!

Billy

ddy

delbu
n
a
h
k
e
o
B
Bones

Wat vragen wij van onze Boekhandelbuddies?
• Je koopt 75% van de nieuwe aanbiedingtitels in.
• 	Eén favoriete titel waarvan je er 10 inkoopt met volledig recht van ruil.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn over het Boekhandelbuddyschap of wil je je opgeven, dan mag je ons mailen op info@billybones.nl.
We kijken er enorm naar uit om ons samen met jullie sterk te maken voor
de allermooiste boeken!

47
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Wat krijgen onze Boekhandelbuddies van ons?
•	Op de favoriete titel waarvan je er 10 besteld, krijg je extra
korting, namelijk 47%.
•	Je krijgt voorrang bij auteursbezoeken en andere toffe marketingacties.
•	Een keer per jaar vindt er een gezellige én leerzame bijeenkomst plaats
met alle Boekhandelbuddies.

HOOFDKANTOOR
BILLY BONES
Vliegtuigstraat 6-H
1059 CL Amsterdam
+31 (0)20 303 5010
info@billybones.nl
www.uitgeverijbillybones.nl

VERKOOP VLAANDEREN

BILLY BONES:

Algemene contactgegevens
Pelckmans Uitgevers
Brasschaatsteenweg 308
B-2920 Kalmthout
03/660 27 00
uitgeverij@pelckmans.be

is een imprint van
MEIS & MAAS BV.
Kijk voor meer info op
www.uitgeverijbillybones.nl

MARKETING

KLANTENDIENST

+31 (0)20 303 5013
marketing@billybones.nl

03/660 27 20
klantendienst@pelckmans.be

VERKOOP BILLY BONES
+31 (0)6 52642105
marlies@billybones.nl
sales@billybones.nl

Druk: Senefelder Misset,
Doetinchem
Gedrukt op PEFC®-gecertificeerd
papier.

