Voorjaar 2022
Laurence King Publishing
cover spring 22 BIS_LKP v3.indd 2

21-12-21 13:10

Sales
Nederland

België

BIS Publishers
Borneostraat 80-A
1094 CP Amsterdam
T. +31 20 515 0230
E. bis@bispublishers.com
www.bispublishers.com

Vlaanderen/Brussel:
Luster Publishers
Louiza-Marialei 2
2018 Antwerpen

Publisher:
Bionda Dias
E. bionda@bispublishers.com
Sales:
Linda van Gaalen
M. +31 6 542 515 60
E. linda@bispublishers.com
Backoffice:
Inge van Ee
T. +31 20 515 0230
E. sales@bispublishers.com

Hilde Seys
T. +32 478 81 05 21
E. hilde@lusterweb.com
Wallonië:
ADYBOOKS
Rue de Rotterdam 20
400 Liège
André Delruelle
T. +32 475 32 94 16
E. andre.delruelle@adybooks.be

Pers:
E. press@bispublishers.com

Beeld op de voorkant komt uit
Puur geluk, pagina 3

cover spring 22 BIS_LKP v3.indd 3

www.bispublishers.com
www.laurenceking.com

21-12-21 13:10

Beste inkoper,
De samenwerking tussen BIS Publishers en Laurence King
Publishing blijft zijn vruchten afwerpen. Wij hebben daarom
besloten om dit seizoen onze catalogi samen te voegen. Op deze
manier kunnen we alle titels die wij aanbieden via één
catalogus presenteren, zo blijft het voor u ook lekker overzichtelijk.
Aan deze zijde vindt u alle nieuwe Nederlandstalige titels van
Laurence King Publishing. Met de bekende Nederlandstalige
bestsellers in ons achterhoofd verwachten wij ook dit seizoen
weer goede resultaten! In het midden kunt u de nieuwe Engelstalige titels van Laurence King Publishing vinden, deze mag u ook
zeker niet missen.
Voor meer informatie en het versturen van orders kunt u mailen
naar sales@bispublishers.com. En vergeet ons niet te volgen op
onze Instagram kanalen: @bispublishers & @laurencekingpub_nl
Succes gewenst met de verkoop!
Met vriendelijke groet,
Bionda Dias
Uitgever
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De groene lunchbox

(H)eerlijke recepten die goed zijn voor jou en de aarde
De groene lunchbox is een boek met 60
heerlijke, gezonde, vegetarische en vegan
lunchgerechten, waarmee je in je lunchpauze
een bijdrage kunt leveren aan het redden van
de aarde.

• 60 recepten met originele illustraties en
foto’s in mooie, moderne verpakking.
• Volgens hetzelfde format als onze bestsellers Hoe kweek je je eigen eten zonder je
huis te verlaten en Hoe je een brood laat
rijzen en verliefd wordt op zuurdesem

Ook door slechts een paar keer per week
je lunch zelf te bereiden bespaar je geld,
verpakkingsmateriaal en kostbare tijd. Ontdek
eenvoudige, korte recepten voor warme
lunches, soepen, salades, wraps en snacks,
waarvoor je over het algemeen heel gewone
ingrediënten kunt gebruiken, zowel vers als
uit je voorraadkast. Maak kliekjes op, bereid
grotere hoeveelheden en ontdek slimme en
duurzame manieren om je lunch te verpakken
(en op te eten).

• Sluit aan bij de wereldwijde duurzaamheidsbeweging. Elke dag een vegetarische
lunch is een effectievere manier om je voetafdruk te verkleinen dan minder autorijden
en vliegen (Oxford University, 2019)
Becky Alexander is een ervaren kookboekenschrijfster, culinair auteur en columnist, lid van The Guild
of Food Writers en mede-auteur van het kookboek
Packed. Ze ontwikkelt en schrijft recepten die gericht
zijn op duurzaamheid, zero waste, en de vegetarische
en vegan keuken. Volg Becky op @thelocalfoodie.

Januari 2022
9789492938718
Hardback
144 pagina’s
20,5 x 16 cm
€ 18,00

De groene lunchbox

Griekse salade
5

Kleine bakjes salade zijn niet goed voor onze planeet en bovendien kan de inhoud
behoorlijk tegenvallen. Wen jezelf aan je eigen salades te maken en je wilt nooit
anders meer. Alle ingrediënten voor deze frisse salade blijven lang goed, dus haal de
boodschappen in het weekend in huis en maak de salade tegen het eind van de week.

De groene
lunchbox

Voor 2 lunches
Voorbereiden 5 minuten,
plus 30 minuten weken
(naar keuze)

Doe de ui in een kom en schenk de azijn erover. Laat
de ui ongeveer 30 minuten trekken als je de tijd hebt
(zo niet, geen probleem, de ui smaakt dan iets sterker).

½ kleine rode ui, gepeld en
in dunne ringen

Doe de tomaat, komkommer en olijven in je lunchbox of
een kom. Schep ze om en voeg lekker veel zout en peper
toe.

3 el rodewijnazijn of
balsamicoazijn
1 zeer rijpe, grote vleestomaat, in blokjes
½ kleine komkommer,
in blokjes
handvol kalamata-olijven,
uitgelekt

(H)eerlijke recepten die goed
zijn voor jou en de aarde

Strooi de ui (met de azijn) erover en meng. Leg de feta
erop (eventueel verkruimeld), strooi de oregano erover en
besprenkel met wat olijfolie.
De salade is lekkerder op kamertemperatuur dan recht
streeks uit de koelkast, dus haal je lunchbox er op tijd uit.

100 g feta of vegan witte
kaas
1 tl gedroogde oregano
extra vergine olijfolie,
om te besprenkelen
zeezout en zwarte peper

Becky Alexander
Illustraties door Sally Caulwell
Salades

t

K3
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Becky Alexander

Kikkererwten met abrikozen en amandelen
W

VA

R

Als je een verpakkingsloze winkel in de buurt hebt, kun je daar de meeste ingrediënten voor
dit gerecht kopen: specerijen, gedroogd fruit en gemalen amandelen worden los verkocht,
dus koop precies wat je nodig hebt. Neem glazen potjes met verschillende afmetingen mee
van huis. Eet dit gerecht met naan, rijst of een rauwkostsalade (zie blz. 40-41).

SBN 978-94-929-3871-8

Voor 4 lunches
Voorbereiden 5 minuten
Bereiden 15 minuten
1 el extra vergine koolzaadolie
1 ui, gepeld en gesnipperd
1 teen knoflook, gepeld en
fijngehakt
1 cm verse gember, geschild
en fijngehakt

789492 938718

2 tl komijnzaad
1 tl gemalen kurkuma

www.laurenceking.com

1/2 tl chilivlokken
1 el garam masala

Verhit de olie in een middelgrote pan op laag vuur
en voeg de ui, knoflook, gember en het komijnzaad toe.
Doe het deksel op de pan en laat de inhoud 10 minuten
stoven, tot de ui zacht geworden is.
Voeg de kurkuma, chilivlokken en garam masala toe
en roer. Voeg daarna de kikkererwten, tomatenblokjes,
abrikozen en gemalen amandelen toe. Roer en laat het
geheel 5 minuten onafgedekt pruttelen, tot de saus een
beetje is ingedikt.
— Nul verspilling
Je kunt allerlei restjes groente in dit gerecht verwerken,
zoals sperziebonen, spinazie of snijbiet.

400 g gewone of zwarte
kikkererwten, uitgelekt en
afgespoeld
400 g tomatenblokjes uit blik
6 gedroogde of verse abrikozen,
fijngehakt

Warm

2 el gemalen amandelen

51

2
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Puur geluk

60 kaarten om een geluksvogel te worden
Puur geluk is de ideale manier om een ander
meer geluk te schenken. Ervaar zelf ook meer
geluk en positieve energie met 60 gelukssymbolen uit de hele wereld.

• Het ideale cadeau voor iemand die wel wat
extra geluk kan gebruiken, bij huwelijken,
examens, verjaardagen, sollicitatiegesprekken, eerste dates, verhuizingen en allerlei
andere gelegenheden.

Nerveus voor een sollicitatiegesprek? Wil
je indruk maken met die presentatie? Of
misschien kijk je op tegen een eerste date?
Laat je helpen door Puur geluk en laat positieve
energie in je leven toe met 60 gelukssymbolen
uit de hele wereld. Ervaar meer geluk in je eigen
leven of geef dit prachtige doosje met kaarten,
een boekje en een poster cadeau aan een
vriend(in).

• Sluit aan bij de moderne spirituele en
orakelkaarttrends, inclusief 60 kaarten
met originele illustraties, een boekje van
acht bladzijden en een poster, in een fraaie
cadeaubox

Grace Paul is een redacteur, auteur en foodstylist
uit Londen. Camilla Perkins is een illustratrice
en kunstenaar die zich laat inspireren door het
alledaagse, waarbij ze gebruikmaakt van haar
verbeeldingskracht.
Februari 2022
9789492938794
60 kaarten
13,2 x 10,7 cm
€ 18,00

gerelateerd
IN L

EIDING

Alle kaarten op tafel
Heb jij er behoefte aan meer geluk te
ervaren in je liefdesleven, je werk of in het
algemeen? Je hebt nu PUUR GELUK in je
handen. Iedereen die wel wat geluk kan
gebruiken, maakt door deze set kaarten
kennis met zestig geluksbrengers uit de
hele wereld. Ontdek wat geluk nu eigenlijk
is en welke talismannen er in verschillende
culturen worden gebruikt; leer je eigen
geluk herkennen en oproepen; lees over je
persoonlijke geluksnummers, talismannen,
geluksstenen en kleuren – en ontdek hoe
deze kaarten jou en anderen kunnen helpen
meer geluk te vinden in het leven.

Op zoek naar
hoop

3
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Mind & Bowl

Een gids voor mindful eten en koken
Eet goed en leef beter met Mind & Bowl, een
prettige kennismaking met mindfulness met
betrekking tot je eetgewoonten.

• Mindful eten is een krachtige gezondheidstrend die mensen aanspreekt die meer
bewustzijn zoeken
• De titel sluit aan bij thema’s als Buddha
bowls (gezond powerdieet), ook een
gezondheidstrend

Mind & Bowl is een introductie tot mindfulness
in relatie met eetgewoonten, dieetkeuzes
en onze relatie met eten. De inhoud combineert richtlijnen, inspiratie en momenten van
reflectie met eenvoudige en heerlijke recepten, die steeds in een bowl kunnen worden
geserveerd. Mindful zijn ten opzichte van de
dingen die we eten en hoe we eten is belangrijk als je goed voor jezelf wilt zorgen; het is
zo fundamenteel dat we het juist vaak over
het hoofd zien. In Mind & Bowl laat Joey Hulin,
mindfulnessbeoefenaar en chef-kok, de lezer
nadenken over zijn of haar eetgewoonten en
houding ten opzichte van eten en probeert ze
de lezer aan te zetten tot mindful eten voor
een beter en gezonder leven.

• Leuk format, perfect voor cadeauwinkels en
als cadeautje voor jezelf

Joey Hulin is auteur, meditatielerares en dichteres;
ze werkt vanuit Cornwall in het VK. Ze heeft de
afgelopen tien jaar gewijd aan haar eigen spirituele
groei en brengt wat ze anderen wil leren ook zelf in
de praktijk. Ze is oprichter van het wellnessbedrijf
Horizon Inspired, dat wereldwijd down to earth
en betekenisvolle ontspanningen en meditaties
aanbiedt.
Februari 2022
9789492938824
Hardback
160 pagina’s
18,5 x 13,5 cm
€ 18,00

BASISPRINCIPES EN RECEPTEN

VOOR 4 PERSONEN

4 rode paprika’s

Fruit de ui in een grote pan in wat olijfolie goudgeel. Voeg de
wortel, aardappel en knoflook toe en bak het geheel 5 minuten.
Schenk de bouillon erbij en breng die aan de kook. Doe dan de
bleekselderij in de soep. Draai het vuur iets lager en laat de soep
pruttelen.
3. Trek ondertussen voorzichtig het vel van de paprika’s, zodat je
alleen het vruchtvlees overhoudt. Doe alles in een blender (ook de
steeltjes van de tomaten, want die geven de soep een interessante
smaak) en pureer tot je een heel gladde soep hebt.
4. Schenk de soep weer in de pan en warm hem goed door. Voeg
het basilicum toe en breng de soep op smaak met zout en peper.
2.

Paprika-tomatensoep
2 teentjes knoflook, in dunne plakjes

6 tomaten (liefst trostomaten)

425 ml groentebouillon

olijfolie, voor het besprenkelen en bakken

2 stengels bleekselderij, in grove plakjes

1 grote witte ui, grof gehakt

1 el fijngehakt vers basilicum

2 wortels, in grove blokjes

zout en peper, naar smaak

2 middelgrote vastkokende aardappels,
in grove blokjes
Bereiding

Halveer de paprika’s en verwijder de zaadlijsten. Leg de paprika’s
en tomaten (inclusief de steeltjes als je trostomaten gebruikt) op
een bakplaat. Besprenkel beide met olie en rooster ze 15 minuten.
Doe de paprika’s en tomaten in een kom en laat ze afkoelen.

1.

Geroosterde-pompoensoep
VOOR 4 PERSONEN

1 kleine pompoen, pitten verwijderd,

1/2 tl gemalen komijn

grof gehakt

1/2 tl gemalen koriander

1 zoete aardappel, in blokjes

1/2 tl kaneel

olijfolie, voor het besprenkelen

850 ml groentebouillon

en bakken

zout en peper, naar smaak

1 witte ui, gesnipperd

1 el ahornsiroop, plus wat extra

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 el pompoenpitten

1 wortel, grof gehakt
Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C (heteluchtoven 160 °C). Leg de
blokjes pompoen en zoete aardappel op een bakplaat, besprenkel
ze met wat olijfolie en bestrooi ze met een snuf zout. Rooster ze
20-25 minuten of tot ze zacht en gaar zijn.

1.

116

117

BASISPRINCIPES EN RECEPTEN

2 el taugé

1 teentje knoflook

1/4 komkommer, julienne gesneden

sap van 1/2 limoen

1 wortel, geraspt

2 el sojasaus

1 el pinda’s, grof gehakt

snufje zout

1 el grof gehakte verse koriander

3.

Serveertip
Pindasaus

Kook de aardappelblokjes in 3-4 minuten zacht (kook ze niet zo
lang dat ze uit elkaar vallen). Kook de eieren hard en snijd ze doormidden. Blancheer de reepjes wittekool 3 minuten in kokend water.
Blancheer de sperziebonen in kokend water tot ze beetgaar zijn.
Bereid de pindasaus door alle ingrediënten in een blender te
mengen of roer ze met een vork heel goed door elkaar (voeg een
scheutje water toe als je de saus iets dunner wilt).
4. Besprenkel de blokjes aardappel met olijfolie en bestrooi ze met
zout en peper. Schep de aardappel, kool, bonen, tofoe, eieren,
taugé, komkommer en wortel in kleine bergjes in een kom en
besprenkel ze met de saus. Bestrooi met de pinda’s en koriander.
2.

Geef er kroepoek bij.

2 el pindakaas met stukjes noot
1 rode peper

Bereiding

Verhit een beetje olie en bak de plakjes tofoe of tempé aan
beide kanten tot ze iets bruin zijn. Schep ze uit de pan en laat ze
uitlekken op keukenpapier.

1.

Groentecouscous
VOOR 2 PERSONEN

6 broccoliroosjes

1 rijpe avocado, in plakjes

6 bloemkoolroosjes

2 el kiemgroenten

1/4 rodekool

handvol verse koriander, fijngehakt

2 stengels bleekselderij

1 limoen

2 maiskolven

snufje zout

225 g halloumi (optioneel)
1 wortel, geraspt

Serveertip

1 lente-ui, fijngehakt

Schep een lepel hummus op

2 el gemengde zaden

de ‘couscous’ (zie blz. 124).

2 el fijngehakte amandelen
Bereiding

Vermaal in een keukenmachine met korte stoten de broccoli,
bloemkool, rodekool en bleekselderij tot een korrelig mengsel dat
eruitziet als couscous.

1.

122

123
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Met de hond op stap

Een puzzel voor kinderen en volwassenen
Plezier voor het hele gezin: een puzzel
met stukjes in twee verschillende groottes
waardoor puzzelaars van verschillende
leeftijden samen aan dezelfde puzzel kunnen
werken.
Een vernieuwend en nieuw format waarbij,
dankzij de stukjes in twee verschillende groottes, puzzelaars van verschillende leeftijden
samen aan dezelfde puzzel kunnen werken.
Een deel met grotere stukken wordt samengevoegd met een deel met kleinere stukjes.
Ouders en kleine kinderen kunnen samen de
uitdaging aangaan én beiden genieten van het
gezamenlijk iets doen!

• Plezier voor het hele gezin: één grote puzzel
met stukjes in twee verschillende groottes
waardoor puzzelaars van verschillende
leeftijden samen aan dezelfde puzzel
kunnen werken
• De illlustratie van Lisk Feng benadrukt
de voordelen van samenwerken

Melissa Lee Johnson is een bekroond kunstenaar, illustrator en grafisch ontwerper, gevestigd
in Tucson, Arizona. Ze studeerde Studio Art in
Milwaukee en ontving in 2020 de prijs voor
Excellence in Advertising.

D OOR ME LISSA LEE JOHNS ON

Maart 2022

SAM EN PU Z Z E LEN

9789492938756
Puzzel

MET DE
HOND
OP
STAP

180 stukjes
27 x 18 x 5 cm
€ 18,00

SAM EN
PU Z Z E LEN
KAK IN DE ZAK

132
Kleine stukjes
voor grote handen

48
Grote stukken
voor kleine handjes

SAM EN PU Z Z E LEN

gerelateerd

D OOR ME LISSA LEE JOHNS ON

KAK IN DE ZAK

Van wie is deze
poep?

5
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Babydieren memoryspel
Zoek de babydieren en hun ouders bij elkaar
met dit schattige memoryspel, met foto’s van
Gerrard Gethings.

• Test je geheugen en zoek de ouders en hun
baby’s bij elkaar
• Fraaie foto’s van de succesvolle fotograaf
Gerrard Gethings van babydieren op hun
allerschattigst

Ben jij de eerste die het biggetje en het varken
kan vinden, de kitten en de poes, het kuiken en
de eend? Zoek de babydieren en hun ouders
bij elkaar. Het perfecte cadeau voor dierenvrienden van alle leeftijden. Dit spel bevat 50
kaarten met prachtige foto’s van dierenfotograaf Gerrard Gethings, plus een begeleidend
boekje met informatie over alle dieren.

• Het perfecte cadeau voor dierenvrienden

Gerrard Gethings is dierenfotograaf en hondenliefhebber. Hij is bekend vanwege zijn karakteristieke
dierenportretten. Hij heeft zich beziggehouden met
gespecialiseerd in mode-, lifestyle- en dierenfotografie voor uiteenlopende cliënten als tijdschriften, tv en
reclame. Mike Unwin is een bekroond schrijver van
populair-natuurhistorische boeken voor kinderen en
volwassenen. Hij schrijft voor The Daily Telegraph,
The Times, BBC Wildlife, Travel Africa en ook voor
de RSPB en het WNF.
Maart 2022

memoryspel

Zoek de
babydieren
en hun ouders
bij elkaar

Spel
50 kaarten

Gerrard Gethings

Gerrard Gethings

Babydieren memoryspel

Babydieren

Babydieren memoryspel

9789492938787

10 x 14,4 x 4,7 cm
€ 18,00

Kameleon

Oehoe

Kameleons zijn tropische hagedissen uit Afrika en
Azië. Ze kunnen van kleur veranderen en vangen
insecten met hun lange, kleverige tong. Het
vrouwtje legt haar eieren in een gat dat ze in de
grond heeft gemaakt. Kleine soorten leggen twee
tot vier eieren, maar de grootste soorten kunnen
per keer wel tweehonderd eieren leggen. Bij de
meeste soorten komen de eieren na een paar
maanden uit. Bij een paar soorten ontwikkelen
de embryo’s zich in de moeder en komen de
eieren uit zodra ze gelegd zijn; de kleintjes zijn
dan al helemaal af. Ze gaan zelf op voedseljacht
en gebruiken hun camouflage om zich voor hun
vijanden te verbergen.

Oehoes zijn grote, sterke roofvogels. Elk voorjaar
zoekt een paar een geschikte plek voor een nest op
een rots of tussen de stenen, maar een echt nest
maken ze niet. Het vrouwtje legt een of twee ronde,
witte eieren, die iets groter zijn dan kippeneieren.
Ze broedt de eieren in 31 tot 36 dagen uit. De
pluizige, grijze kuikens doen pas na vier dagen hun
ogen open. De vader brengt het eten naar het nest,
waar de moeder het in kleine stukjes scheurt zodat
de kleintjes het kunnen eten. Na vijf weken kunnen
de jongen het nest verlaten en rondscharrelen.
Twee weken later vliegen ze voor het eerst. De
ouders zorgen voor ze tot ze hun eigen eten
kunnen vangen.

gerelateerd
Babydieren
memoryspel

Kerkuil
Het vrouwtje legt per keer vijf of zes eieren, die na
33 dagen uitkomen. De kuikens komen bijna naakt
uit het ei en hebben alleen een dun laagje dons. Na
een week kunnen ze rechtop staan. Dan beginnen
de volwassen veren te groeien en oefenen de
kuikens het fladderen met de vleugels. Als er
gevaar dreigt, sissen ze luid. Het mannetje brengt
voedsel, dat het vrouwtje voor de kuikens in stukjes
scheurt. Een kuiken van drie weken oud kan al een
hele muis doorslikken. Met negen weken kunnen
de jongen vliegen. Ze verlaten dan het nest en leren
jagen van hun moeder.

Katten & kittens

6
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Manieren om naar kunst te kijken
Ontdek de verwondering en schoonheid in de
geïllustreerde kaarten van Manieren om naar
kunst te kijken. Gebruik de 50 kaarten om op
50 nieuwe manieren naar verschillende kunstvormen te kijken – van graffiti tot beeldhouwkunst en van schilderijen tot wandkleden. Er is
niet slechts één manier om kunst te ervaren:
met deze kaarten leer je elke vorm van kunst
opnieuw te waarderen.

• Ervaar kunst vanuit nieuwe perspectieven
• 50 aanleidingen om op een nieuwe manier
naar de wereld om je heen te kijken – van
de schone kunsten tot straatkunst
• Handig formaat dat gemakkelijk
meegenomen kan worden

Martin Jackson geeft les in tekenen en experimentele animatie aan de Kingston University. He
is ook een tutor voor het Young Artist-programma
van de Royal Drawing School. George Wylesol is
een illustrator, ontwerper, schrijver en docent uit
Philadelphia. Hij woont tegenwoordig in Baltimore
en doceert tekenen aan de Towson University en
MICA.

Maart 2022
9789492938640

NAAR KUNST TE KIJKEN
50 TIPS VOOR EEN ANDER PERSPECTIEF

50 kaarten
12,4 x 10 cm
ILLU ST R ATIES D OOR G EORG E W YL ES OL

IL L U ST R AT IES D O OR G EORG E WY LE SOL

MANIE R E N OM
NAAR KUNST TE K IJK EN

MANIEREN OM

MANIE R E N OM
NAAR KUNST TE KIJKEN

Doosje met kaarten

€ 15,50
Speeddate
Besteed tien seconden aan elk kunstwerk. Ga
door tot je alle kunstwerken hebt gehad of tot je
geen nieuwe werken meer kunt zien. Keer dan
terug naar je favorieten en blijf een poosje kijken.
Wat vind je er nu van? Welk kunstwerk spreekt je
het meest aan?

Organiseer
een party
Nodig alle kunstenaars in de ruimte uit.
Wat zullen ze aantrekken? Waar zullen ze
over praten?

gerelateerd
Kruip erin
Stel je voor dat je in het kunstwerk kon kruipen.
Waar zou je je verstoppen? Wat zie je?
Hoe voelt het?

Verfijn je zintuigen

7
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Do More Art: Potlood
Een originele benadering van kunst beoefenen, met een toegankelijke formule die de
lezer in staat stelt de belangrijkste concepten
snel en gemakkelijk te begrijpen.

• Een originele benadering van kunst
beoefenen, met een toegankelijke formule
die de lezer in staat stelt de belangrijkste
concepten snel en gemakkelijk te begrijpen
• Met werk van de beste eigentijdse
illustratoren en kunstenaars uit de hele
wereld

Dit derde boek in de populaire serie Do More
Art laat zien hoe het eenvoudigste schrijfgerei
de sleutel kan zijn tot een heel universum van
artistieke expressie. Van eenvoudig krabbelen
en arceren tot zorgvuldig opgebouwde kunststukjes, meer dan een potloodje heb je niet
nodig om geheel nieuwe werelden te creëren.
Selwyn Leamy en Eve Blackwood verkennen
de vele verschillende manieren waarop een
potlood kan worden gebruikt: van arceren
en vegen tot frottage en zelfs collage. Elke
techniek wordt duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met werk van enkelen van de grootste
moderne potloodkunstenaars, waarmee ze
voor eens en voor altijd aantonen dat het
potlood echt machtiger is dan de pen.

• Potlood is een medium waarmee iedereen
uit de voeten kan
Kunstenaar Selwyn Leamy woont in Londen. Hij
is medeoprichter van Frui, dat creatieve reizen
organiseert, en heeft op de mooiste plekken ter
wereld teken- en schilderlessen gegeven. Zijn
landschappen zijn tentoongesteld in het VK en
ook in Italië. Eve Blackwood is het hoofd van de
kunstafdeling van Hampton Court House School.
Ze studeerde illustratie aan de Edinburgh College
of Art en richtte zich vervolgens op animaties. Haar
eindexamenfilm werd dat jaar vertoond tijdens het
Edinburgh International Film Festival.
April 2022
9789492938725
Hardback
128 pagina’s
21,6 x 16,8 cm
€ 18,00

VEELZIJDIGER DAN PEN
Een potlood lijkt heel gewoon. Het is een van de eerste
voorwerpen die we als kind leren kennen als iets om lijnen
mee te maken – en als tekeninstrument misschien het
meest vertrouwd. Maar onderschat dit werkpaard van de
creatieve wereld niet! Gebruik je het goed, dan kun je er
een enorme verscheidenheid aan tonen, texturen, kleuren
en expressie mee creëren.
Sommige potloden zijn zacht en glijden over het papier,
terwijl andere meer grip hebben en een gevarieerde,
korrelige lijn maken of een heerlijk wasachtige weerstand
bieden. Misschien kies je een bepaald potlood niet alleen
om lijnen te kunnen trekken, maar ook omdat je het leuk
vindt om ermee op papier te werken. Veel kunstenaars
hebben een favoriet potlood, dat ze gebruiken omdat de
eigenschappen ervan passen bij hoe zij tekenen.
In dit boek ontdek je een scala aan potloden en volop
experimenteerideeën om nieuwe technieken leren.
Tekeningen van allerlei verschillende kunstenaars en
illustratoren helpen je daarbij en bieden inspiratie voor
leuke dingen en verdere ontdekkingen. Met je favoriete
potloden in de ene hand en een schetsboek in de andere
zul je versteld staan van wat je kunt bereiken.

Vorige bladzijde:
Eve Blackwood,
Dame met Koitattoo, conté en
kleurpotlood op
karton, 2020

7

gerelateerd
COMBINATIES VOOR TEXTUUR

PROBEER HET ZELF

We hebben allerlei manieren gezien om schaduwpartijen en toon te
creëren. Nu gaan we bekijken wat de juiste streken zijn om een textuur
te maken: in welke richting lopen de lijnen? Hoe dik, dun, licht of donker
zijn ze? Denk bij het tekenen aan de verschillende manieren waarop je je
potlood kunt vasthouden en varieer daarmee tijdens het tekenen. Met de
zijkant van de punt kun je bijvoorbeeld een dikkere lijn maken (zie blz. 12).

Voor het andere ‘gevoel’ en uiterlijk van drie heel
verschillende honden heeft Lily Vie een breed scala
aan lijnen gebruikt. Voor de collie tekende ze een
reeks lijnen met een bepaalde richting: horizontaal
voor de kortere haren boven op de kop en golvende,
vloeiende lijnen voor de langere haren in de vacht.

Voor de poedel gebruikte ze een andere combinatie.
Voor het pluizige haar boven op de kop tekende ze
met de zijkant van de punt lichte streken, waardoor
het ruwe oppervlak van het papier doorschijnt en
de textuur van het haar extra wordt benadrukt.
Een reeks gekrabbelde lijntjes suggereert de dicht
opeengepakte krullen op het oor van de hond. Beide
soorten voegen iets toe aan de indruk die je van de
vacht krijgt.

Het dichte, korte haar van de buldog is getekend
in een blok van donkere toon met heel weinig
textuur. Al die verschillende lijnen en streken samen
suggereren de afzonderlijke texturen van elke hond
en geven een indruk van hoe die aanvoelen.

Lily Vie, Drie honden, potlood en grafiet op papier, 2020

32
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Do More Art:
Inkt
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De wereld rond in 50 bomen
Een legpuzzel

Ontdek de verrassende wereld van bomen
met deze gedetailleerde puzzel van 1000
stukjes, geïllustreerd door Lucille Clerc, met
teksten uit Jonathan Drori’s succesvolle
boek. Een reis via de inheemse bomen van
Groot-Brittannië, de Indiase heilige banyan, de
Europese boulevards met hun lindebomen, de
Californische sequoiabossen, naar de majestueuze kauribomen in Nieuw-Zeeland en nog
veel meer. Tijdens het puzzelen lees en leer je
over de geschiedenis, de wetenschap en de
cultuur met betrekking tot ’s werelds mooiste
bomen.

• Een vervolg op het succes van het
oorspronkelijke boek en onderdeel
van onze legpuzzelserie
• Bomen zijn een populair thema in ons
cadeau-assortiment
• Spreekt puzzelaars en natuurliefhebbers
aan

Jonathan Drori is curator van The Woodland Trust
en The Eden Project, ambassadeur van het WNF en
schrijver van Een reis om de wereld in 80 bomen
(2018). Lucille Clerc is een Franse illustratrice die
werkzaam is in Londen; ze werkt onder andere voor
modehuizen, musea en historische paleizen.

Geïllustreerd door Lucille Clerc

50 B O M E N

DE WERELD ROND IN

1000
STUKJES

April 2022
9789492938848
Puzzel
1000 stukjes
31,5 x 22,5 x 5 cm

DE

€ 20,50

Steeneik

WERELD

Kolaboom

Wierookboom

Arganboom

D e we r e l d r o n d i n 5 0 b o m e n

ROND IN

Koa

I nclusief
U I T VO U WBARE
POSTER

Guaiacum officinale

WARE GROOTTE
PUZZELSTUKJES

Jacaranda

Witte moerbei

EEN LEGPUZZEL
door Lucille Clerc

Vijgenboom

BOMEN

Doerian

50

Maak een wereldreis langs de beroemde Londense platanen, de heilige bodhiboom van
India, de lindebomen langs de Europese boulevards, de Californische mammoetbomen
en de majestueuze kauri’s in Nieuw-Zeeland. Puzzel je eigen bomenwereld bij elkaar en
verbreed ondertussen je kennis dankzij de informatieve poster. Van de auteur van de
bestseller Around the World in 80 Trees.

Gewone lijsterbes

Rode mangrove

gerelateerd

Tekst door Jonathan Drori

ISBN 978-94-929-3884-8

Baobab

50 B O M E N

© 2022 The Orion Publishing Group Ltd.
Illustraties © 2022 Lucille Clerc. Tekst © 2022 Jonathan Drori
Design door Inca Starzinsky. Gedrukt in Suzhou, China, in january 2022 (PR1)
door Laurence King, een imprint van The Orion Publishing Group Ltd.,
Carmelite House, 50 Victoria Embankment, Londen, EC4Y ODZ Verenigd Koninkrijk, en
Jablonskistrasse 27, 10405 Duitsland. Gedistribueerd door BIS Publishers, Borneostraat 80-A,
1094 CP Amsterdam, Nederland, www.bispublishers.com

Jarrah

Afmetingen voltooide puzzel: 48,5 x 68 cm

DE WERELD ROND IN

Leeftijd 10+

Waarschuwing! Niet geschikt voor
kinderen onder de 36 maanden.
Bevat kleine onderdelen.
Verstikkingsgevaar.

9 789492 938848

www.laurenceking.com

Banyan

Paranotenboom

Bomen spotten
Zandkokerboom

Granaatboom

9
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Wie verstopt zich in de oceaan?
Een zoek- en vindspel

Een zoek- en vindspel voor het hele gezin met
zeer gedetailleerde onderwaterscènes die je
steeds weer opnieuw wilt bekijken. Neem een
duik in het water en leer vissen uit alle zeeën
en oceanen kennen – zonder je huis uit te
hoeven!
Kies een kaart, het maakt niet uit welke! Kies
dan een tweede kaart. Met één oceaankaart
en één dierenkaart is er altijd maar één dier
dat op beide kaarten voorkomt. Kun jij die als
eerste vinden? Prachtige dierenillustraties en
onderwatertaferelen van de hand van Caroline
Selmes. Met Wie verstopt zich in de oceaan?
houd je het hele gezin zoet!

• Snel te leren, absoluut verslavend!
• Vind als eerste de dieren van de kaart
• Betoverende tekeningen van die illustratrice
die ook Dino Bingo, Jungle Bingo en
Ik zie je wel! maakte

Caroline Selmes is illustratrice, ze werkte eerder
als artdirector in de reclamewereld en woont in
Londen. Enkele van haar projecten voor Laurence
King zijn Ik zie je wel! Jungle, Ik zie je wel! Oceaan,
Dinobingo en Junglebingo.

Mei 2022
9789492938763
Spel
11,4 x 22,5 x 3,8 cm
€ 16,90

gerelateerd

Wie verstopt zich
in de jungle?
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Reddende engelen

44 kaarten die je een helpende hand bieden
Verwelkom de wijsheid van de engelen in je
leven. Met deze set van 44 engelenkaarten
met helende krachten van de succesvolle
auteur Theresa Cheung, bereik je je doelen en
word je de beste versie van jezelf.
Engelen staan voor pure energie en het
potentieel van goedheid, schoonheid en
waarheid in ons allen. Theresa Cheung stelt
de engelen voor aan een modern publiek,
zodat wij kunnen profiteren van hun wijsheid.
Roep de energie van de Engel van de Tranen
aan wanneer je met verdriet te maken hebt,
de Engel van de Communicatie als je contact
zoekt met geliefden, of de Engel van de
Creativiteit als je inspiratie voor een nieuw
project nodig hebt. Kies simpelweg een kaart
voor een dagelijks advies, leg de kaarten op
tafel om ze samen te bekijken of stuur een
beschermengel naar een vriend(in). Laat het
licht binnen en laat de energie stromen, en de
engelen zullen je helpen bij wat er werkelijk
toe doet.

• Een set engelenkaarten, divers en fraai
ontworpen, brengt de wijsheid van de
engelen naar een nieuw publiek
• Theresa Cheung is een gerespecteerde
autoriteit op dit gebied en een succesvolle
auteur van engelenboeken
• Het begeleidende boekwerkje legt uit
op welke manieren je de kaarten kunt
gebruiken om je leven te verrijken

Theresa Cheung werkt en woont in het Verenigd
Koninkrijk en onderzoekt en schrijft al 25 jaar lang
over dromen en spiritualiteit. Ze heeft talloze titels
geschreven over deze onderwerpen, zoals A to Z
Dream Dictionary (2006) en 21 Rituals to Change
Your Life (2017).
Mei 2022
9789492938770
44 kaarten
15,9 x 11,9 x 5 cm
€ 18,00

DE ENGEL VAN

S CH O O N H E I D
Kijk met liefdevolle ogen naar jezelf

Er wordt vaak gezegd dat schoonheid in het oog
van de aanschouwer ligt. Vraag de Engel van
Schoonheid om hulp bij het zien wat werkelijk mooi
is in jezelf. Als jij het moeilijk vindt om je eigen
innerlijke schoonheid te zien, kunnen anderen die
ook niet zien. De wereld wordt geleid door hoe
je naar jezelf kijkt. Schoonheid is die ongrijpbare
vonk van vriendelijkheid, vrijgevigheid, vreugde en
liefde die in je ogen twinkelt en vanuit je hart wordt
uitgestraald. Als je je onaantrekkelijk voelt, laat deze
engel dan liefdevolle vleugels om je heen slaan en
je verbinden met de betoverende schoonheid van
je ziel. Telkens als je je concentreert op je eigen
uitstraling, zal je schoonheid groter worden.
Kijk naar binnen, maar kijk ook zo vaak als je
kunt naar de schoonheid om je heen. Breng tijd
door in de natuur. Als je woon- of werkomgeving
rommelig is, ruim die dan op en breng er elegantie
en schoonheid in aan. Omring je met inspirerende
en opbeurende kleuren, zoals oranje, groen, roze,
blauw en paars. Schoonheid is je natuurlijke staat,
je geboorterecht. Verhef jezelf in elk moment.

gerelateerd
DE ENGEL VAN

CREAT IVI T E I T
Herontdek je innerlijke vonk

Je denkt misschien dat creativiteit beperkt is tot
kunst, schrijven, muziek en dat soort dingen, maar
ze is veel breder. Creativiteit is het zien van ideeën,
verborgen verbanden en mogelijkheden in de wereld
om je heen. Creativiteit is je vonk, wie je bent, je
uniekheid. Leef je op dit moment op de automatische
piloot of meen je dat je niets bijzonders te bieden
hebt, dan is het hoog tijd dat je je innerlijke vonk
herontdekt. Vraag de Engel van Creativiteit om een
explosie van fantasierijke energie in je leven en
een verhoging van je trilling. Onthoud dat je een
volstrekt uniek wonder van DNA bent dat barst
van originele, niet-aangeboorde creativiteit die
zich openbaart in alles wat je denkt, zegt en doet.
Als je niet zeker weet hoe je van je creativiteit
gebruik kunt maken, begin dan met het herinneren
van je dromen. Kijk welke boodschappen
je nachtelijke visioenen je sturen. Schuif
je ongeloof aan de kant, laat je fantasie en
gedachten de vrije loop en vertrouw erop dat
je visionaire creatieve kracht moeiteloos zal
stromen naar datgene wat verheffend is.

Op zoek naar
sereniteit
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Match 25 dieren met hun pootafdruk
Een leuk en eenvoudig spel om met het hele
gezin te spelen, en een geweldige manier voor
kinderen om over dieren te leren.

• Kleurrijke, nauwkeurige illustraties

Laat zien hoe goed jij bent in spoorzoeken
met dit vrolijke combinatiespel, een vervolg
op de bestseller Dier & Sporen. Het doel is om
25 sporen te koppelen aan de dieren die ze
maken. Waar het originele spel luipaarden en
maki’s bevatte voor een leunstoelsafari, bestaat
deze versie alleen uit dieren die je ook echt in
het wild bij jou in de buurt kunt vinden! Oké,
er zitten een paar leuke dieren bij waarvoor je
misschien op een exotische plek moet wonen,
maar de meeste zijn goed te vinden. Leer
tijdens het spelen de sporen herkennen en
probeer ze daarna in het wild te vinden!

• Gemakkelijk te spelen – een leuk en
eenvoudig spel voor het hele gezin en een
geweldige manier voor kinderen om over
dieren te leren

• Leerzaam– met 25 dieren die je in je directe
omgeving kunt tegenkomen!

• Tactiel – op de kaartjes met reliëf kunnen
kinderen de sporen voelen, zodat ze zich
echte spoorzoekers wanen

Marcel George is een illustrator, woonachtig
in Londen, die zich heeft gespecialiseerd in
aquarelleren.
Mei 2022
9789492938749
Spel
50 kaarten
10 x 14,4 x 4,7 cm

VARKEN

WASBEER

SLANG

PAD

DUIF

MEEUW

EEKHOORN

WOLF

SCHAAP

ZWAAN

€ 18,00

KONIJN

trator gespecialiseerd in
ies.Voor Laurence King
nimals Bingo en Australia’s

Wie loopt hier?

gerelateerd

Ltd.

Honden &
Puppy’s
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299 vissen en één duiker
Een onderwaterpuzzel

Weet jij alle 299 zeewezens in één perfecte
puzzel te passen? Deze bijzondere puzzel
bestaat niet uit gewone puzzelstukjes: elk
stukje heeft de vorm van het betreffende dier.
En dat 299 keer! Kun jij ze allemaal in elkaar
passen? En waar is de duiker?

• Een puzzel die net even anders is: alle
stukjes zijn uniek en elk stukje is een
prachtig zeewezen
• Uren vol gekmakende lol!
• Aantrekkelijke tekeningen van Léa Maupetit

Léa Maupetit is een Franse illustratrice die in Parijs
woont en werkt. Haar opdrachtgevers zijn onder
andere de New York Times en Möet Hennessy.

Juni 2022
9789492938732
Puzzel
300 stukjes
26,7 x 26,7 x 4,9 cm
€ 24,00

gerelateerd

299 katten (en
één hond)

13

LKP_ S22 new v21.indd 13

20-12-21 10:51

Ontdek de diepe zee
Een kaartspel voor oceaanverkenners
Leer over het leven in de diepzee met dit leuke
familiespel voor kinderen van 6 jaar en ouder.

• Cadeau-artikelen met een oceaan zijn
populair in ons assortiment
• Duik helemaal naar de bodem van de
Marianentrog (het diepste punt van alle
oceanen) en ontdek welke wezens je
onderweg tegen kunt komen

Hoe diep ga jij? Duik in de oceaan en breng 50
ongelooflijke zeewezens naar de juiste diepte.
Hoe diep kan een pinguïn zwemmen of een
potvis duiken? Verken de diepzee tot op de
bodem en leer spelenderwijs.

• Eenvoudig te spelen, met veel leerzame
feiten over alle getoonde zeewezens, voor
6 jaar en ouder

Daniel Frost is een bekroonde Britse kunstenaar
die woont en werkt in Kopenhagen. Hij werkt in
de reclame-, mode- en uitgeverswereld en zijn
schattige, speelse kinderboeken zijn in vele talen
gepubliceerd. Mike Unwin is een bekroonde
natuurschrijver met meer dan 35 boeken voor
volwassenen en kinderen op zijn naam.
Juni 2022
9789492938800
Spel
50 kaarten
9 x 15 cm
€ 15,50

Janvangent

ZONLICHTZONE

Caribische lamantijn
Grote
rafelvis

Zeeleguaan

Zeeotter

Kortbekzeekoet

Mens

Gewone
vlerkslak

Orka
Grote
blauwe haai

Tuimelaar
Nautilus

Japanse
reuzenkrab

Grootoogtonijn

Gewone
coelacant

Riemvis
SCHEMERZONE

Zeekrokodil

IJsbeer

Papegaai
duiker

Keizerspinguïn

Weddellzeehond

Blobvis

Reuzenbekhaai

Vampierinktvis
Koboldhaai

Leder
schildpad

gerelateerd

Keizerbaars

Grote rode kwal

Reuzenkraak

Paraplu
inktvis

Narwal

Kolossale
inktvis

Zuidelijke
zeeolifant
Potvis

DONKERE ZONE

Sloane’s
addervis

Zwaardvis

Yetikrab

Zeeschubdier
Inktvisworm
Zwemmende
zeekomkommer

Zeevarken

Koekjessnijder

Dolfijn van
Cuvier

Grootbekaal
Dombo
octopus

Hadal
slakdolf

Atollaschijfkwal

Driepootvis
Hadalvlokreeft

Abyssobrotula galatheae

Ik zie je wel!
Oceaan
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De wereld van Agatha Christie
Een puzzel met 90 aanwijzingen

Creëer de wereld van Agatha Christie en
ontdek haar bekendste personages tijdens het
maken van deze mysterieuze legpuzzels van
1000 stukjes.
Volg het spoor van moord, chantage en
geheimzinnigheid, zoals gecreëerd door
de koningin van de misdaadboeken. Reis
tijdens het maken van deze mysterieuze
legpuzzels van 1000 stukjes mee over de
Nijl, in de Orient-Express en naar de salons
van charmante Engelse cottages met Poirot,
Miss Marple en andere beroemde personages. Inclusief een uitvouwbare poster met
60 bijzondere en briljante personages en
aanwijzingen die samen De wereld van Agatha
Christie vormen.

• Legpuzzel met 1000 stukjes in onze
succesvolle De wereld van...-serie, met de
wereldberoemde misdaadverhalen van
Agatha Christie
• Ontdek tijdens het puzzelen bekende
personages, aanwijzingen om de misdaden
op te lossen en historische figuren
• Inclusief een uitvouwbare poster met leuke
weetjes over de koningin van de whodunnit
en haar creaties
Agatha Christie Limited (ACL) beheert wereldwijd
de literaire en mediarechten van het werk van
Agatha Christie en werd in 1955 door Christie zelf
opgericht. Het wordt tegenwoordig geleid door
Agatha Christies achterkleinzoon James Prichard.
Ilya Milstein (illustrator) Ilya Milstein is een grafisch
kunstenaar die werd geboren in Milaan, opgroeide
in Melbourne en tegenwoordig woont en werkt in
New York. In 2018 won hij de ADC Young Guns.
Juni 2022
9789492938817
Puzzel
1000 stukjes
26,7 x 26,7 x 4,8 cm
€ 18,00

gerelateerd

Sherlock
Holmes (EN)
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recent uitgegeven

Ontdek de dieren
ISBN 978 94 9293 865 7 | Nederlandstalig |
Kartonboekje | 24 pagina’s | 16,0 x 16,0 cm |
€ 8,50 | Leeftijd: 12 maanden+

• Laat kinderen via dit prachtige kartonboek kennismaken
met kleuren
• Ideaal om samen met je peuter te bekijken
• Fraaie tekeningen van de succesvolle maker van de serie
Let’s Make Some Great Art

1st

2nd 3rd 4th

PMS231U

• In dezelfde serie is onder meer verschenen Ontdek de
dieren!

21 door
ing Ltd
4Y 0DZ
g.com

lishers,
erland
rs.com

uchars

uceerd
n, film,
temen,
tgever.

1 (PR1)

Ontdek de kleuren!
ISBN 978 94 9293 866 4 | Nederlandstalig |
Kartonboekje | 24 pagina’s | 16,0 x 16,0 cm |
€ 8,50 | Leeftijd: 12 maanden+

• Laat kinderen via dit prachtige kartonboek kennismaken
met dieren
• Ideaal om samen met je peuter te bekijken
• Fraaie tekeningen van de succesvolle maker van de serie
Let’s Make Some Great Art
• In dezelfde serie is onder meer verschenen Ontdek de
kleuren!
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recent uitgegeven

Zeemonsters en regenbogen
Een slangen en ladderspel

ISBN 978 94 9293 862 6 | Nederlandstalig |
Speelbord met fiches en kaarten |
22,0 x 22,0 cm | € 18,00 | Leeftijd: 6+

• Een leuk en gemakkelijk ladderspel voor het hele gezin;
geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar
• Deze kinderversie bevat interessante feiten over
rare en fantastische zeemonsters uit de hele wereld:
stuur je schip om de monsters heen om te voorkomen
dat je kopje-onder gaat!
• Het spel is geschikt voor 2 tot 6 spelers

299 honden (en een kat)
Een hondenpuzzel

ISBN 978 94 9293 855 8 | Nederlandstalig |
Stukjes in een doos | 300 puzzelstukjes |
26,7 x 26,7 cm | € 19,90

• Een legpuzzel met een twist: de stukjes zijn allemaal
anders en elk stukje heeft de vorm van een hond
(behalve het stukje in de vorm van een kat)
• Uren gekmakende lol!
• Aantrekkelijke illustraties van Léa Maupetit

17
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Mijn eerste bingo op school
ISBN 978 94 9293 858 9 | Nederlandstalig |
Speelbord met fiches en kaarten |
20,2 x 20,2 cm | € 15,50 | Leeftijd: 3+

• Toegankelijke bingovariant voor jonge kinderen
• Luxere uitvoering dan gebruikelijk
• Bekende taferelen van het dagelijks leven, getekend
met een charmante twist
• Leuk en leerzaam: leert kinderen observeren en
paren zoeken

Mijn eerste bingo in huis
ISBN 978 94 9293 857 2 | Nederlandstalig |
Speelbord met fiches en kaarten |
20,2 x 20,2 cm | € 15,50 | Leeftijd: 3+

• Toegankelijke bingovariant voor jonge kinderen
• Luxere uitvoering dan gebruikelijk
• Bekende taferelen van het dagelijks leven,
getekend met een charmante twist
• Leuk en leerzaam: leert kinderen observeren
en paren zoeken
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Poep bingo
ISBN 978 94 9293 860 2 | Nederlandstalig |
Speelbord met fiches en kaarten |
22,0 x 22,0 x 4,8 cm | € 20,50 | Leeftijd: 6+

• Een eenvoudig bingospel voor het hele gezin
• Met 48 tekeningen van dieren en hun poep!
• Inclusief 8 dubbelzijdige speelkaarten, zodat het spel
eindeloos gespeeld kan worden door maximaal 8 spelers

Poephelden

Een kaartspel voor de hele familie

ISBN 978 94 9293 861 9 | Nederlandstalig |
Doosje met leaflet | 78 kaarten |
13,7 x 9,8 cm | € 15,50 | Leeftijd: 5+

• Een eenvoudig kaartspel voor de hele familie met drie moeilijkheidsgraden voor de leeftijden 5+, 7+ en 9+
• Het spel verandert voedsel in poep en de spelers moeten
samen met de Poephelden hun poepkaarten kwijt zien te
raken – de speler die aan het eind de minste poep heeft wint!
• Maak kennis met Poeperman, Blink, Plee-fee en Toverscheet
en ontdek leuke feiten over hoe eten verandert in poep
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recent uitgegeven

De smartphone fotograaf
Maak geweldige foto’s met je telefoon

ISBN 978 94 9293 863 3 | Nederlandstalig |
Hardcover | 144 pagina’s | 19,8 x 13,7 cm |
€ 18,00

• Relevante, praktische adviezen en eenvoudige technieken,
gericht op amateurfotografen
• Auteur heeft meer dan 775.000 volgers op Instagram
• Illustraties en foto’s om essentiële concepten te beschrijven
• Klein, handzaam formaat – aantrekkelijk als cadeau of
impulsaankoop

Plantfulness

Hoe planten je leven kunnen veranderen

ISBN 978 94 9293 867 1 | Nederlandstalig |
Doosje met leaflet | 50 kaarten |
15,9 x 11,9 x 5,0 cm | € 18,00

• De kamerplantentrend blijft groeien
• Tips over de verzorging van kamerplanten en hoe je de
kamerplant kiest die het best bij jou past
• Dit cadeau heeft aandacht voor de geest, het lichaam en de
emotionele kant van de verzorging van planten: hoe planten
je welzijn kunnen vergroten
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recent uitgegeven

Lichaamstaaldecoder
50 kaarten die de waarheid onthullen

ISBN 978 94 9293 856 5 | Nederlandstalig |
Doosje met leaflet | 48 kaarten |
15,9 x 11,9 cm | € 18,00

• Ontdek de geheimen van wat mensen werkelijk denken
door hun onbewuste lichaamstaal te lezen
• De illustraties laten zien hoe elk gebaar geïnterpreteerd
kan worden
• Geschreven door een expert op het gebied van microexpressie, gebaar, non-verbaal gedrag, cultuur en emotie

Op zoek naar hoop / Op zoek naar geluk /
Op zoek naar sereniteit
Opzoek naar hoop
ISBN 978 94 9293 868 8
Op zoek naar geluk
ISBN 978 94 9293 869 5
Op zoek naar sereniteit
ISBN 978 94 9293 870 1
Nederlandstalig | 150 puzzelstukjes |
12,4 x 10,0 cm | € 9,90

• Onderdeel van een nieuwe serie van puzzels van 150 stukjes
met artwork uit The Box of Emotions
• De verkoop van legpuzzels blijft stijgen; de gradient puzzle,
een puzzel met kleurverloop, en de minipuzzel zijn trends
die een nieuw publiek trekken dat actief is op sociale media
• Elke puzzel is een miniprint van het ontwerp en bevat een
boekje geschreven door een deskundige op het gebied van
emoties
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New English Titles

200 Words to Help
you Talk about Gender & Sexuality

200 Words to Help
You Talk about
Psychology

A Greener Life

Around the World in
80 Birds

Art: Explained

As We See It

Black Heroes

Mike Unwin | 216 pages |
228 x 152 mm |
Hardback | € 24,00 |
9780857828958

Susie Hodge |
203 x 127 mm
216 pages |
Flexiback | € 20,00 |
9780857828972

David Yarrow

Disrupter

Dreamer

Dynamo

Kate Sloan | 144 pages |
181 x 120 mm |
Hardback | € 11,90 |
9780857829504

David Yarrow |
128 pages |
178 x 127 mm
Paperback | € 18,00 |
9781913947101

Michael Britt | 144 pages
| 181 x 120 mm |
Hardback | € 11,90 |
9780857828927

Sanna Balsari-Palsule |
210 x 128 mm |
128 pages |
Notebooks | € 15,50 |
9781913947736

Jack Wallington | 192
pages | 228 x 152 mm
| Hardback | € 24,00 |
9780857828934

Aida Amoako |
192 pages |
228 x 178 mm
Hardback | € 36,00 |
9781786279583

Sanna Balsari-Palsule |
210 x 128 mm |
128 pages |
Notebooks | € 15,50 |
9781913947743

Animal Family
Album
Laurence King
Publishing |
96 x 214 mm |
Cards | € 18,00 |
978191394792

Laurence King
Publishing |
44 cards | 104 x 78 mm |
Game | € 12,90 |
9781913947408

Sanna Balsari-Palsule |
210 x 128 mm |
128 pages |
Notebooks | € 15,50 |
9781913947750
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New English Titles

reissue

Let’s Look at...
Nature

Marion Deuchars | 24
pages | 160 x 160 mm |
Board Book | € 8,50 |
9781510230163

Period Power

Maisie Hill | 50 cards |
159 x 119 mm | Cards |
€ 18,00 |
9780857829115

The Puzzle of Love

Therese Vandling, Professor Susan Broomhall |
puzzle | 124 x 100 mm |
€ 11,90 | 9781913947705

Let’s Look at...
Opposites

reissue

Little Guides to
Great Lives: Anne
Frank

Little Guides to
Great Lives: Frida
Kahlo

Pierre the Maze
Detective: The
Search for the
Stolen Maze Stone

Tattoo Playing Cards

The Puzzle of
Ecstasy

The Short Story of
Science

Find Your Animal

Marion Deuchars | 24
pages | 160 x 160 mm |
Board Book | € 8,50 |
9781510230002

Hiro Kamigaki, IC4DESIGN | 40 pages |
Paperback | € 12,90 |
9781510230040

Mark Fletcher, Tom
Jackson | 224 pages |
203 x 127 mm |
Flexiback | € 18,00 |
9781913947880

Isabel Thomas | 64
pages | 190 x 150 mm |
Paperback | € 7,90 |
9781510230033

The Tattoo Journalist |
52 cards |
115 x 90 mm |
Cards | € 15,50 |
9780857829122

Dina Saalisi | 176 pages |
178 x 127 mm
Hardback | € 15,50 |
9781913947675

Isabel Thomas | 64
pages | 190 x 150 mm |
Paperback | € 7,90 |
9781510230101

Therese Vandling, Professor Susan Broomhall |
puzzle | 124 x 100 mm |
€ 11,90 | 9781913947699

The World of James
Joyce

Laurence King Publishing
267 x 267 mm |
Game | € 18,00 |
9781913947873
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New English Titles

The World of the
Harlem Renaissance
Davarian Baldwin |
267 x 267 mm |
Game | € 18,00 |
9781913947057

The World of the
Tudors

Elizabeth Norton |
1000 pieces puzzle |
270 x 270 mm | € 18,00 |
9781913947835

Killer Collections
Paul Gambino |
208 pages |
228 x 152 mm |
Hardback | € 30,00 |
9780857829146

We Are Family

Laurence King Publishing
| Cards game |
104 x 78 mm | Cards |
€ 11,90 |
9781913947897
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