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Nieuws
Kinderboekenweek-favoriet:
Later wil ik klein worden

Het prentenboek Later wil ik klein worden heeft een
vliegende start gehad. Het werd getipt door o.a. de
Volkskrant, Edward van de Vendel en Flair. Het boek
verscheen in augustus en is nu al toe aan de derde
druk. ‘En als klap op de vuurpijl verschijnt
het binnenkort bij een Duitse uitgeverij!’

Lang leve het vrouwenvoetbal!

Komende zomer mogen we Oranje weer aanmoedigen tijdens het EK Vrouwenvoetbal. In deze aanbieding staan maar liefst twee titels waarmee je
helemaal in de juiste sfeer komt. Zo leer je alles over
sportheldin Lieke Martens in Voetbalhelden: Martens is
de beste (p.24). Liever een leuk voetbalavontuur voor
meiden (én jongens), met een vleugje mysterie én een
verrassingsoptreden van een van de Oranjespeelsters? Ga dan voor Hanna Panna en de magische
voetbalschoenen van Judith Williams (p.22).

Maak (opnieuw) kennis met Bo de hond

In 2022 verschijnt het derde peuterboekje over Bo
de hond. Meer weten over deze grappige, warme en
eigenwijze serie? Speciaal voor Kinderboeken.nl interviewden we schrijver Peter Nordahl. ‘Bo is een vriendelijke
kleine hond die alle ouders in Nederland kunnen
vertrouwen,’ vertelt de Deense auteur. ‘Hij leert je geen
wijze lessen. Maar met zijn speelsheid en fantasie gaat
hij ouders en kinderen misschien wél inspireren om van
het leven te genieten en dichter naar elkaar toe te groeien.’
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‘Verstopt onder dekens, warm en zacht, is
Donker stiekem bang voor Nacht...’
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GEBONDEN

‘Marit bouwt prachtige sets,
maar toch ben ik het meest onder
de indruk van hoofdpersonage
Donker. Dit simpele poppetje bestaat
slechts uit twee kleine oogjes. Toch weet
Marit hem verschillende emoties mee te
geven. Je kunt niet anders dan verliefd
worden op dit figuurtje.’

– Anouk, redacteur
bij Condor

Het verhaal van

Donker

* Digitaal promotiepakket voor
uw sociale media en/of nieuwsbrief via promotie@wpgmedia.nl

MARIT KOK

* Video ‘The making-of’
* Interview op kinderboeken.nl

Dit sprookjesachtige prentenboek is
het schrijfdebuut van de jonge Nederlandse filmmaker Marit Kok.

maker. Ze woont en werkt in Delft. In Marits
werk spelen fotografie, handgemaakte sets
en stop motion een belangrijke rol.

Donker is bang. Bang voor de nacht. Maar als
er een mooi lampenlichtje in zijn slaapkamer
verschijnt, besluit hij het tóch te volgen. Het
lampje leidt hem langs ritselende bossen,
glinsterende grotten en een vlammende
vuurtoren. Zo leert Donker al snel hoe mooi
de nacht is… en dat het licht niet zonder
donker kan bestaan.
Marit Kok (1996) studeerde in 2020 af aan
de Willem de Kooning Academie als film-

5

Nieuwe serie
voor de fans van Dog Man!
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| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 14 × 21 cm
OMVANG 208 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9318 981 2 | NUR 282
OORSPRONKELIJKE TITEL Total Mayhem 1 – Monday: Into the Cave of Thieves
Ook verkrijgbaar als E-BOOK | VERTALING Hanneke Majoor
GEBONDEN

TOTALE WAANZIN
Maandag: de geheime
dievengrot RALPH LAZAR
Waarschuwing: dit boek is
totaal bizar. Maar geloof ons:
zelfs kinderen die niet van
lezen houden, zullen het met
plezier uit de kast trekken!

* Promoboekje in Donald Duck
* Display bij zes exemplaren
* Bij afname display gratis set
voorpublicatieboekjes
* POS op maat? Mail
promotie@wpgmedia.nl
* Samenwerking met
influencers
* Ketenadvertenties
* Social media-campagne
* Boektrailer en social
media-pakket via
promotie@wpgmedia.nl
* Kinderpanel-blog op
kinderboeken.nl

Display
ISBN 978 94 9318 994 2
6 exemplaren
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In de zomer
verschijnt deel 2 van
deze nieuwe hitserie1

ISBN 978 94 9318 995 9
€ 14,99

0i_200_97

TOTALE WAANZIN is de nieuwe
reeks van de Amerikaanse auteur
Ralph Lazar. Een serie boeken
boordevol grappige tekeningen,
losgeslagen humor en onvoorspelbare actie.

ninja’s. En dan hebben we het nog niet
eens over de Tweestaartige Duivelkat…
De rest van deze maandag wordt er niet
normaler op. Op school volgt Douwe allerlei
vreemde lessen (zoals broccoli-taal), krijgt
hij te maken met de verdwijning van een van
de duurste parfumflesjes van de wereld, en
ontdekt hij een geheimzinnige dievengrot…

Saaie dagen? Die bestaan niet in het leven
van Douwe Kandoe. De actie begint al voordat hij zijn ontbijt (muesli en wombatsap)
achter de kiezen heeft. Want hij wordt
direct aangevallen door een stel mini-
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Een panda om verliefd op te worden

how about a spoonful of sugar for the shock?’ She
reached for the spoon beside her.
Mum’s eyes widened once more.
‘Don’t faint again, Mum!’ Cal cried.

52

Prijs €14,99 | Verschijnt mei 2022

But his mum wasn’t going to crumple this time.
She was staring in disbelief at Pudding’s soft paw,
offering her a spoonful of sugar. She took the spoon
away and turned the paw over in her hand. She
examined the panda’s claws one by one. Then she
let the paw drop and got up and walked around the
panda, checking her all over as though looking for
something lost in the bear’s fur. ‘Graham? This isn’t
one of your jokes, now?’ she asked.
Pudding frowned. ‘I told you. I’m not Graham.’
Mum prodded the panda and inspected her fur.
‘No poppers . . . no zips . . . no fasteners . . . well!’ Mum
stopped pacing and shook her head again. ‘Perhaps
you are a panda.’ She blinked hard. ‘Yup, you’re still
there,’ she said in wonder.
‘Mum, we can see it too,’ said Cal. ‘It is a panda.
You’re not dreaming.’
‘Yes!’ said Tabby, jumping up and down. ‘It’s a

53
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Een PANDA voor mijn
verjaardag SARAH HORNE
De illustrator van Kasper wordt een kip
komt met haar schrijfdebuut! Mary
Poppins meets Paddington in dit heerlijke verhaal van Sarah Horne.

redden met lepeltjes suiker, ‘pandakoeken’
en een heleboel warme berenknuffels! Als de
gemene buren de panda nou maar niet zien…

* Digitaal promotiepakket voor uw
social media en/of nieuwsbrief
via promotie@wpgmedia.nl

Puck de panda is de populairste attractie van
de dierentuin. Stiekem heeft ze een grote
droom: ze wil een mensenfamilie helpen, net
als haar grote heldin Mary Poppins.

* Interview op kinderboeken.nl
met Sarah Horne

Verderop in de stad heeft een jongen genaamd Cas een rotverjaardag. Zijn beste
vriend is verhuisd en zijn ouders hebben
ruzie. En hij krijgt ook nog eens een stomme
Adopteer-een-Panda-bon cadeau.

* Gratis kleurplaat via kinderboeken.nl/panda

Dan staat Puck opeens bij Cas voor de deur.
En ze is vastbesloten om Cas’ familie te
11

Wees slim… wees als een boom
Hé! Dit is mijn tuin!

Wij mensen hebben een bijzondere band met bomen.
Onze piepkleine soort heeft
altijd in, bij en met bomen
gewoond. Nog steeds geven
ze ons geweldig veel.

Eten.

Speelgoed.

Plezier!

Graag gedaan.

Dankzij bomen hebben wij:

Het fijne brein
van bomen

Huizen.

condor

Een zitplek.

Boeken.

Dikke (stam)knuffels.

Kampvuurtjes.

Medicijnen.

Schaduw.

Bezoek je binnenkort weer een bos?
Kijk dan eens goed naar al die verschillende
planten die elkaar helpen. Het is net als
bij ons: wij hebben allerlei soorten mensen
nodig om met z’n allen gezond, veilig
en gelukkig te zijn.

Het zit bij de scouting
en loopt door het bos.

Prijs €15,99 | Verschijnt maart 2022

Een bladvinder.
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Het fijne brein van
bomen PHILIP BUNTING
Van de kleinste mier tot het
complete universum: Philip Bunting
laat met zijn prentenboeken zien dat
je kunt leren van álles om je heen.
Ook van… bomen!

* Sluit mooi aan op Nationale
Boomplantdag (16 maart 2022)
* Actuele thema’s: milieu en
sociaal bewustzijn
* Onderwijsnieuwsbrief

Wij mensen zijn superslim. Wat kunnen
wij nou leren van bomen? Nou, meer dan je
denkt! Met een flinke dosis humor en een
grote voorraad geinige strip-oogjes laat
Bunting zien hoe wijs deze houten reuzen
zijn. Leer alles over de wonderen van het
woudwijde bomenweb. Ontdek hoe bomen
aan hun energie komen. En lees hoe ze
zorgen voor schone lucht. Want wat goed
is voor een boom, is ook goed voor jou!

MAAK JE BUNTING-COLLECTIE COMPLEET

978 94 9318 916 4

978 94 9289 985 9

978 94 9318 919 5

978 94 9318 904 1

Een uniek non-fictie-prentenboek waar je
doorheen wilt blijven bladeren.
13
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* Raamtekening beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
* Boektrailer beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
* YouTube-campagne
* Social media-campagne
* Team Dog Man-blogs op
kinderboeken.nl
* Hoe teken ik én Hoe knutsel ik
Dog Man op kinderboeken.nl/
dogman
* Spreekbeurtpakket

DOG MAN:
Misdaad en blaf
Geen negen levens, maar negen
boeken voor Dog Man! Maak je
op voor een nieuw avontuur
vol gekkigheid van de briljante
Dav Pilkey, vertaald door Tjibbe
Veldkamp.

DAV PILKEY

team kunnen komen? En lukt dat op tijd,
vóór de gemene Opa de stad op stelten zet?
Met dit keer niet alleen de populaire
tekentips, maar ook een knutseltip!
Dog Man is niet meer weg te denken uit de
boekhandel. Met meer dan 150.000 verkochte
boeken, een aangekondigde Hollywood-film
en drie Kinderjury-nominaties blijft het
succes groeien.

Wat een ramp! Dog Man is ontslagen. De
burgemeester vindt namelijk dat er geen
plaats is bij de politie voor honden. Gelukkig
heeft Kleine Karel een plan: hij heeft een vermomming verzonnen voor zijn vriend. Zou
Dog Man door kunnen gaan voor Katman?
Zou hij op die manier weer bij het politie15

Dog Man en Kleine Karel
zijn er klaar voor!

ISBN 978 94 9289 901 9
€ 14,99

ISBN 978 94 9289 918 7
€ 14,99

ISBN 978 94 9289 958 3
€ 14,99

ISBN 978 94 9289 970 5
€ 14,99

ISBN 978 94 9318 908 9
€ 14,99

ISBN 978 94 9318 913 3
€ 14,99

ISBN 978 94 9318 943 0
€ 14,99

ISBN 978 94 9318 963 8
€ 14,99

ISBN 978 94 9318 924 9
€ 20,99

ISBN 978 94 9318 996 6
€ 15,99

ISBN 978 94 9318 929 4
€ 14,99

Nu verkrijgbaar:
display Dog Man
& Kleine Karel
FORMAAT 150 ×

35 × 10 cm | MDF
ISBN 978 94 9318 999 7

€ 360,76

IEDEREEN IS DOL
OP DOG MAN
‘Smokkel een zaklamp je bed in, dit
boek wil je in één keer uitlezen!’
– Isaac (9jaar)

‘De hilarische verhalen swingen,
met veel leuke verwijzingen en
onderwerpen die ertoe doen.’
– NRC Handelsblad

'Ik heb er verschillende kinderen in
mijn klas mee aan het lezen gekregen!'
– Juf Henny uit Venlo

racconto persino la signora Merit non si renda

Quella a destra ricorda vagamente il muso di un

brava essere l’unica con qualche idea su come

macchia, più piccola e separata, sopra alle due

conto che questa realtà è un’illusione! E lei sem-

babbuino, l’altro animale sacro a Thot. Un’altra

andarcene da qui.”

colline ricorda il Sole.

“È proprio un bel guaio!” risponde Schiapp. “E
Miu? Che fine ha fatto?”

Cody sorride e apre la sua borsa di quel poco che
basta a Schiapp per guardarci dentro. L’ occhio di

Laat je inpakken
door de Verbandbende
Miu fa capolino.

“Capperi!” dice Schiapp. “Ma non ti pesa?”

“No” risponde Cody. “Già Miu è leggera, qui sembra ancora più leggera.”

“Però era abbastanza pesante da bloccare la porta, prima, che stranezza” dice Schiapp.

Kha si ferma. “Ragazzi, vediamo un po’ di nuovo
la nostra mappa o quello che è.”

110

rapito i nostri figli. Non è come quando abbiamo scoperto la tomba dell’ultimo re di Atlantide

sotto a quel dipinto di Leonardo da Vinci o come
quando abbiamo sventato la minaccia dei templari provenienti da Marte.”

Il motoscafo intanto ha appena rischiato di col-

pire un ippopotamo che nuotava sereno in mezzo al fiume.

“E ti ricordi” dice Kha, “quando siamo stati al
centro della Terra, con tutti quei dinosauri?”

Merit sospira. “Mi ricordo tutto e non vedo l’ora
di vivere altre mille avventure come quella. Ma

ora dobbiamo salvare Cody e Schiapp prima che
von Apopen li usi per assorbire il potere di Thot.”

Kha sembra concentrarsi sulla guida, finalmen-

te. “Von Apopen...” dice. “Pensare che eravamo
persino amici, tanti anni fa, prima che lui si vo-

tasse al male. Non avrei mai pensato che sarebbe

stato capace di rapire i nostri figli! Ma pagherà,
vedrai, cara, se pagherà!”
borbottii. “Come sarebbe a dire che ti ho scritto i

93
dentro alla cupola
e che ha davanti un’impugna-

sono un droide scriba, conosco ogni...”

di metallo che si muove con il seggiolino.

comandi sbagliati in geroglifici? Non è possibile,

Un colpo più forte degli altri fa tremare l’astronave, le luci si spengono per un istante e quando
si riaccendono lampeggiano tutte.

“Principessa!” dice Kha. “Invece di parlare con i
droidi vai al cannone, noi cerchiamo di portarci
fuori di qui!”

“Al cannone?” chiede Merit.

“Da questa parte” le risponde Schiapp, “seguia-

tura con dei pulsanti, collegata a un lungo tubo
“Cosa devo fare?” chiede.

“Allinei il tubo con le astronavi nemiche e prema
il pulsante quando ha preso la mira!” risponde
Schiapp.

“Così?” chiede Merit. Preme il pulsante e un raggio di luce parte dall’altra estremità del tubo.
BOOM!

mo Cody.”

Merit si ritrova davanti a un seggiolino, dentro a

una cupola trasparente da cui può vedere sopra
di sé. “Si sieda, presto!” dice Schiapp.

Ovunque sfrecciano decine di scarabei di metallo, che lanciano raffiche di raggi luminosi. Con i

suoi versi, anche Cody la incita a sedersi, o così
capisce.

Merit lo fa; si accorge che il seggiolino ruota
66
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‘De spanning spat ervan af!’

– Het Kinderboekenjournaal over deel 1
Ook in deze serie

De Verbandbende

ISBN 978 94 9318 932 4
€14,99

DE HELDEN MET DUIZEND GEZICHTEN
ALESSANDRO VICENZI

Maffe avonturen, Egyptische helden
en de schattigste mummiekat ooit:
De Verbandbende heeft het allemaal!

dappere archeologen en heldhaftige ruimtestrijders tot slimme speurneuzen en sluwe
slechteriken. En dan worden ze ook nog in de
gaten gehouden door een oeroud kwaad…

Wat krijg je als je twee piepjonge archeologen, een paar Egyptische mummies en een
gemummificeerde kat bij elkaar zet? Juist:
de Verbandbende! Dit heldenteam ontrafelt
mysteries, reist door tijd en ruimte en beleeft
de gekste dingen.

Een grappige serie van Italiaanse bodem, waar
fans van Disney- en Nickelodeon-cartoons
enorm van zullen genieten.

Dit keer komt Kha de mummie vast te zitten
op de pagina’s van een boek vol spannende
verhalen. Het is aan de rest van de Verbandbende om hem te redden! Onderweg komen
ze allerlei vreemde fantasiefiguren tegen: van

* Tweede deel in serie
* Social media-campagne
* Onderwijsnieuwsbrief
19

* Samenwerking met
Rijksmuseum van Oudheden

Prachtig verhaal voor Potter-fans

Prijs €19,99 | Verschijnt april 2022

| ZWART-WIT | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 368 pagina’s
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TOVENAARSKIND:

Schemergeesten
ANGIE SAGE

De schrijfster van Septimus Heap
is terug! In dit magische boek
breien orakels octopussen, rennen
machtige tovenaars rond in hun
onderbroek, en is het aan één meisje
om het koninkrijk te redden.

* Persaandacht
* Poster voor boekhandel
* Spannende boektrailer
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Alex heeft een set Toverkaarten: ze laten
haar het heden en de toekomst zien. Maar
Tovenarij is verboden in de stad Luma. Wie
gepakt wordt wegens magie, zal voor altijd
opgesloten worden in de donkere kerkers
diep onder de stad.

* Digitaal promotiepakket voor
uw social media en/of nieuwsbrief via promotie@wpgmedia.nl
* Kinderpanel-blog op
kinderboeken.nl

Op een dag wordt Alex’ geheim verraden,
en moet ze de stad ontvluchten. Maar de
wereld buiten Luma is nóg gevaarlijker. Want
overal waren de Schemergeesten rond. En
die hebben het gemunt op tovenaars, en hun
kinderen! Alex moet alles op alles zetten om
de strijd met deze wezens aan te gaan – en zo
te ontdekken wie ze écht is.

* Vertaald door Merel Leene

Verwacht eind 2022:

‘Tovenaarskind speelt zich af in een fantasiewereld – maar het boek is alles behalve hoogdravende fantasy. Het verhaal is spannend en
meeslepend, maar ook écht heel grappig. Daardoor is het een toegankelijk boek voor iedereen die
wel een dosis magie kan gebruiken. Want in onze
wereld is dat gelukkig niet verboden!’
– ANOUK, REDACTEUR BIJ CONDOR
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Een spannend voetbalboek
voor meiden

Prijs €14,99 | Verschijnt maart 2022

| ZWART-WIT | FORMAAT 14 × 21,5 cm | OMVANG 160 pagina’s | FICTIE | LEEFTIJD 9+
ISBN 978 94 9318 990 4 | NUR 283 | Ook verkrijgbaar als E-BOOK en AUDIOBOEK
GEBONDEN

* Debuut van Nederlandse auteur
* Samenwerking met
voetbalmedia
* Actie i.s.m. kidsclubs Eredivisie
* Samenwerking met meidentijdschriften
* Social media-campagne rondom
EK Vrouwenvoetbal 2022
* Interview op kinderboeken.nl
met schrijfster Judith Williams
* Eerste exemplaar wordt
uitgereikt aan profvoetbalster
Kika van Es

JUDITH WILLIAMS

Hanna Panna
en de magische
voetbalschoenen
Na een ongeluk op het voetbalveld mag
Hanna niet meer voetballen van haar
ouders. Maar dan vindt ze een verrassende schat die alles verandert…

van de hemel. Zou het schoolteam met
Hanna’s hulp in de schoolvoetbalfinale bij de
KNVB kunnen komen? En hebben die
schoenen écht magische krachten...?
Judith Williams is communicatiemanager
en moeder van drie dochters. De oudste twee
voetballen allebei op hoog niveau. Ze schreef
o.a. voor Vrouwenvoetbalnieuws en Soccertalk.
Hanna Panna is haar eerste kinderboek.

Hanna is net verhuisd en zit op een school
waar iedereen bezig is met schoolvoetbal.
Het liefst zou ze meedoen, maar haar ouders
vinden dat te gevaarlijk. En zelf vindt ze het
stiekem ook best spannend.

Iris Boter is schrijfster en illustrator. Ze
maakte tekeningen voor de boeken van o.a.
Carry Slee, Jacques Vriens en Barbara
Scholten. Het door haar geïllustreerde
De zoete zusjes zoeken een schat werd dit jaar
bekroond met de Prijs van de Kinderjury.

Dan ontdekt Hanna een verborgen schat
op haar nieuwe kamer: een paar voetbalschoenen die weleens magisch zouden
kunnen zijn. Als Hanna de kans krijgt om
mee te spelen met haar klasgenoten, trekt ze
de schoenen aan en speelt ze de sterren
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Tijd voor voetbalhelden!

Prijs €9,99 | Verschijnt mei 2022

| ZWART-WIT, GEÏLLUSTREERD | FORMAAT 13 × 19,7 cm
OMVANG 144 pagina’s | NON-FICTIE | LEEFTIJD 8+ | ISBN 978 94 9318 983 6 | NUR 229
OORSPRONKELIJKE TITEL Football Superstars: Martens Rules
GEBONDEN

Ook verkrijgbaar in deze serie:

ISBN 978 94 9318 902 7 (€ 9,99)

ISBN 978 94 9318 903 4 (€ 9,99)

ISBN 978 94 9318 948 5 (€ 9,99)

VOETBALHELDEN:

Martens is de beste

Van een EK-titel tot een olympische
medaille: Lieke Martens heeft al veel
belangrijke prijzen gewonnen! Tijd voor
een boek over deze succesvolle Oranje-speelster.

* Samenwerking voetbalmedia
* Samenwerking met kidsclubs
Eredivisie
* Samenwerking met
meidentijdschriften

Lieke Martens speelt de sterren van de hemel
bij Barcelona en Oranje. Ze is misschien wel
de bekendste voetbalster van Nederland. In
2017 werd ze door UEFA én FIFA uitgeroepen
tot speelster van het jaar.

* Social media-campagne
rondom EK voor vrouwen
(6 t/m 31 juli 2022)

Hoe heeft Lieke het zover kunnen
schoppen? Ontdek het allemaal – van haar
eerste stappen op het voetbalveld in het
Limburgse Bergen tot aan de winst op het
EK Vrouwenvoetbal in 2017. Leer alles wat er
te weten valt over Lieke… En waarom zij de
beste is!
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Het langverwachte
vervolg op Woeker

Prijs €19,99 | Verschijnt mei 2022
PAPERBACK | ZWART-WIT | FORMAAT

14 × 21,5 cm | OMVANG 416 pagina's
FICTIE | LEEFTIJD 12+ | ISBN 978 94 9318 984 3 | NUR 284 | Ook verkrijgbaar
als E-BOOK | OORSPRONKELIJKE TITEL The Overthrow, Book 2: Hatch

ZWERM
KENNETH OPPEL

VERTAALD DOOR MARIA POSTEMA

Eerst bracht de regen dodelijke
planten naar de aarde. Maar wat
met de volgende bui neerkomt,
is nóg gevaarlijker.

* Social media-campagne
* Spannende boektrailer via
promotie@wpgmedia.nl
* Digitaal promotiepakket
voor uw social media en/of
nieuwsbrief via
promotie@wpgmedia.nl

Dankzij Seth, Petra en Anaya is er een
tegengif waarmee het leger de planten te
lijf kan gaan. Maar dan begint het weer te
regenen. En het gaat niet alleen om water. Al
gauw wemelt het van de insecten: van gigantische muggen met een dodelijke beet tot
aardwormen die hele gebouwen verwoesten.

* Raamsticker en posters
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Maar onze helden kunnen niet meevechten
tegen deze monsters. Ze zitten namelijk opgesloten in een geheim onderzoekscentrum.
Voor het eerst ontmoeten ze andere tieners
die ook immuun zijn voor de aanvallen van
de planten en insecten. Met lichamen die óók
een mysterieuze verandering doormaken…
Seth, Petra en Anaya komen voor een groot
dilemma te staan: wie is eigenlijk de vijand?
Zijn ze zelf meer mens of alien? En aan welke
kant wíllen ze eigenlijk staan?

Ook verkrijgbaar:
deel 1

Kenneth Oppel schreef een razend spannend
vervolg op Woeker, waar fans van The Hunger
Games, Divergent en X-Men hun vingers bij
af zullen likken. Niet weg te leggen tot de
laatste pagina – en dan begint het wachten
op deel drie!
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Verwacht in 2023:
deel 3
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