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Beste boekverkopert,
Je zou bijna denken dat we de CPNB hebben omgekocht. Eerst al zo’n prachtig najaar met
een Gouden Gozert, nu schitterend het nieuwe jaar in met het Prentenboek van het Jaar

Maar eerst ving ik een monster… en dan volgt er dit jaar een Kinderboekenweek met een
thema dat ons op het lijf geschreven is. Gi-ga-groen!
Het lijkt wel alsof ieder boek in deze aanbieding aan het thema is aangepast, van de
schitterende boomsprookjes van Margaretha van Andel en Marieke Nelissen in Verhalen

van de Fladdertak tot het eerste deel van de nieuwe serie van Alex Milway, Elandeiland,
van De wereldgeschiedenis in 100 dieren van Simon Barnes en Frann-Preston Gannon
tot Groene Planeet, het boek bij de nieuwe Attenborough-documentaire, en van Dit is…

natuur! van Kim Merel tot De grote beerrups van het gedroomde duo Julia Donaldson en
Yuval Zommer.
Maar we hebben ook maar liefst drie prentenboekendebuten: Vergeet je knuffels niet!
van Alice in Wonderland-kinderboekwinkeleigenaar Yvon van Oel, Help! Een verras-

sing! van Miriam Bos die in de Verenigde Staten al furore maakt, en Kleur van Marieke
ten Berge (die al eerder Ei moet uit illustreerde, maar dit prentenboek helemaal in haar
eentje maakte). En niet te vergeten de prachtige jongerenroman van Arienne Bolt, Ivoren

maan, die zich afspeelt in Zuid-Afrika; Stamppot met kogels, het waargebeurde, superspannende verhaal van de Russenoorlog op Texel door Joyce Pool; een nieuwe Elle McNicoll, Laat ons zien wie je bent… te veel om op te noemen.
Kijk dus maar zelf. 2022 begint al goed!

Jesse Goossens
Uitgever kinder- en jeugdboeken

illustraties: Miriam Bos, uit: Help! Een verrassing!

‘Een pratende boom,’ zei de vrouw en ze rolde met haar
ogen. ‘Kind toch, geloof me, bomen praten niet. Het enige
wat bomen kunnen, is in de weg staan en een hoop troep
maken met die vieze bladeren van ze. Hoe eerder je vader
ze kapt, hoe beter.’
‘Hij praatte wél,’ zei de jongen. ‘Het raam stond open, ik
kon hem duidelijk horen.’
‘Ik wil een nette tuin,’ zei de vrouw. ‘Net zoals bij ons oude
huis. Tegels. Onderhoudsvrij. Geen gedoe.’
De jongen keek haar aan. ‘Maar ik wil die verhalen horen.
Hij heeft beloofd dat hij me elke avond een verhaal zou
vertellen. Hij weet er een hele hoop, zegt hij.’

Rijk
geïllustreerd

€ 24,99
ISBN: 978 90 477 1101 8

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Margaretha van Andel & Marieke Nelissen

Verhalen van de Fladdertak
Sprookjes, mythen en legenden over betoverde bomen en wonderlijke bossen

margaretha van andel werd in Noord-Brabant geboren, verbleef langere tijd in onder meer China en
Pakistan en woont nu op het Friese platteland. Ze
is inmiddels fulltime schrijver en vertaler. Ze publiceerde titels voor verschillende leeftijden. Bij Lemniscaat verschenen van haar hand In Transit, Ik, en
meerdere vertalingen, zoals van De tovenaar van Oz.
margarethavanandel.nl
marieke nelissen is een veelgevraagd illustrator en
grafisch ontwerper. Ze had al behoorlijk wat illustratie-ervaring toen ze haar eerste prentenboeken
prenten instuurde naar Picture This! – the World Wide
Picture Book Illustration Competition, en won. Bij
Lemniscaat illustreerde ze eerder Rover gezocht van
Udo Weigelt, De Waterwaack van Natterlande van
Marco Kunst en De tovenaar van Oz.
lepetitstudio.nl

Boomsprookjes van over
de hele wereld
We zijn al ons hele bestaan onlosmakelijk verbonden met bomen – niet alleen
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sprookjes, verhalen, legenden, religies, bijgeloof…
Marieke Nelissen droomde van een boek over bomen. Margaretha van Andel
verzamelde allerlei volksverhalen en sprookjes en vervlocht die tot een spannende raamvertelling. Het Lemniscaat-duo van De tovenaar van Oz creëerde zo
het Grote Onweerstaanbare Boomsprookjesboek. Een boek om in te verdwijnen, om je over te verwonderen, om uren naar te kijken vanwege de geweldige
illustraties, en om je houding ten opzichte van de wereld om je heen voor altijd
door te laten veranderen.
Want ze leven… die bomen, van dat kleintje in je tuin tot de woudreus in het
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‘Wat allemachtig prachtig hoe Yvon knuffels tot leven
weet te brengen. Dit is toch hoe je als kind jouw
eigen knuffels beleeft!’
- Annelies Harzing, De Kinderboekentuin, Breda

‘Yvon neemt ons mee in de fantasierijke wereld van een kind
en haar knuffels. Die zetten we mooi in de buurt van Monkie!’
- Wilma Verhoeven, Kinderboekwinkel De Giraf, Dordrecht

‘Yvon weet met haar kleurgebruik elk kind te betoveren. Ieder
kind zal zich dan ook herkennen in dit warme, fantasievolle
verhaal. Een nieuwe ster aan het firmament.’
- Nicole Kleinen, Boekhuis De Kleine Tovenaar, Roermond

‘Je krijgt meteen zin om je eigen knuffels erbij te halen!’
- Team Kinderboekwinkel Kiekeboek, Haarlem

Yvon van Oel

Vergeet je knuffels niet!
yvon van oel studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Ze schildert het liefst over de natuur
en maakt grote dierenportretten.
Samen met haar partner heeft ze de
Haagse Kinderboekwinkel Alice in
Wonderland. Ze woont in Voorburg
en heeft een dochter en een zoon.

Vergeet je knuffels niet! is haar debuut.
YVONVANOELILLUSTRATOR.NL

Omdat je knuffels leven – voor altijd
en altijd en altijd
Ling gaat naar buiten, alleen. Hoewel… ze heeft al haar knuffels bij zich.
In een prentenboek waarin nauwelijks woorden nodig zijn, gaat de fantasie met Ling aan de haal. Elk van haar knuffeldieren komt tot leven: ze stoeit
en knuffelt met haar beer, lacht met haar hyena en zijn vrienden, scheert
door de lucht met haar vogel, duikt de diepzee in met haar octopus en rijdt
mee op de rug van haar cheeta… Je voelt de wind en het water, de snelheid, de
dierenlijven, de vriendschap en de vrijheid.
Een ode aan de tijd die eigenlijk nooit voorbijgaat: de tijd waarin je knuffels leven.
Yvon van Oel heeft een prentenboek gemaakt dat direct vertrouwd voelt,
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Simon Barnes & Frann Preston-Gannon

DE WERELDGESCHIEDENIS IN 100 DIEREN

DE

WERELDGESCHIEDE NIS

simon barnes is al zijn hele leven geïnteresseerd in de natuur. Zijn jeugd bracht hij door
in het Natural History Museum in Londen. Hij
heeft veel gereisd en schreef jarenlang een
wekelijkse column over wilde dieren voor

IN

The Times. Inmiddels heeft hij meer dan

100 DIEREN

twintig boeken gepubliceerd en allerlei prijzen voor zijn werk gewonnen.

SIMON BARNES
FRANN PRESTON-GAN NON

SIMONBARNESAUTHOR.CO.UK
frann preston-gannon volgde een kunst
opleiding en won na haar studie de Sendak
Fellowship: ze ging in de leer bij de illustrator
MET TEKEN INGEN VAN

van Max en de Maximonsters! Sinds 2012
maakt ze haar eigen prentenboeken, waarvoor ze al talloze nominaties en prijzen ont-

LEMNI SCAAT

ving. De wereldgeschiedenis in 100 dieren is
haar eerste boek bij Lemniscaat.
FRANN.CO.UK

De dieren die onze blik
op de wereld bepaalden
In zijn beroemde boek The History of the World in 100 Animals beschreef
journalist en auteur Simon Barnes de 100 dieren die de belangrijkste rol hebben
gespeeld in onze wereldgeschiedenis, en die hebben bepaald hoe wij naar de natuur om ons heen kijken.
Nu heeft hij zijn verhalen over deze 100 dieren herschreven voor kinderen, en de illustrator van Ik wou dat ik een vogel was, Frann Preston-Gannon,
maakte er 100 schitterende dierenplaten bij.
Van de bijen die ons voedsel bestuiven tot de chimpansees die ruim 98% van
ons DNA delen en van de uitgestorven trekduif tot de ijsbeer, die gelukkig nog
steeds bestaat: in dit boek ontdek je hoe mens en dier al hun hele bestaan met
elkaar verbonden zijn.
De talloze dierenfeiten zullen dierenliefhebbers van jong tot oud inspireren,
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verbazen en verrukken. En iedereen aansporen om nog beter voor onze prach-

Oorspronkelijke titel: The History of the World in 100 Animals | vertaler: Steven Blaas | formaat: 24,5 x 30,5 cm
[gebonden], 112 pag. | prijs: € 16,99 | ISBN: 978 90 477 1388 3 | leeftijd: 8+ | NUR: 223 | verschijnt: februari 2022
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Over Elandeiland:
‘Grappig en betoverend. Dankzij Alex Milway heb ik nu
zin om zelf naar Elandeiland te vliegen.’

‘red me!’ gilde de
uil, en hij sloeg zijn
vleugeltjes voor zijn
gezicht. ‘red me!’
‘Waarvan?!’ vroeg
Rosa rustig. Ze kon
zijn hart snel voelen
kloppen tegen haar
vingers.
De uil gluurde
door een spleet tussen
zijn veren. Hij draaide
zijn kop bijna volledig rond, voorda
t hij opkeek naar Rosa.
‘O... is het voorbij?’
zei hij aarzelend,
voordat hij zijn veren
op orde bracht en
zijn poten strekte.
‘Niets aan de hand.
Alles goed met deze
uil! Doorlopen
alstublieft!’

28

- Andy Shepherd, auteur van De jongen die draken

errie?’ vroeg Rosa.
‘Had je een nachtm
ingwekkend
De uil knipperde verbaz
,’ snoof hij.
langzaam. ‘Zou kunnen
‘Misschien ook niet.’
je
ik heb
‘Nou, ik ben blij dat
‘Dat was een
opgevangen,’ zei Rosa.
kleintje als jij.’
flinke val voor zo’n
kleintje?’ zei de uil.
‘Wie noem je een
tot ooghoogte,
Rosa tilde de uil op
echt
kon zien. Hij was
zodat ze hem beter
lijks groter dan Rosa’s
heel klein – nauwe

kweekte
‘Het perfecte avontuur om jonge lezers weer de natuur in

hand.
,’ zei Rosa.
‘Je bent heel schattig
wat iemand ooit
‘Dat is het grofste
,’ zei de uil. ‘Zet
tegen me heeft gezegd
me nu alsjeblieft terug.’
wenkbrauwen en
De uil fronste zijn
over elkaar in een
sloeg zijn vleugels

te krijgen.’
- Benji Davies, auteur van De kleine walvis
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seizoen. Om op te vallen bedenkt Julia een
Chef-Kok-Strijd. De topkok van Hotel Flamingo,
Madame Le Cochon, zal in een knetterende
kookwedstrijd concurreren met de grootste
chef-koks van de Beestenboulevard – die

ALEX MILWAY

Hotel Flamingo bereidt zich voor op een nieuw

AY
ALEX MILW

mogelijk nog sneller zijn aangebrand dan zij.
En dan heb je Alfonso Snelsnavel nog, de stuntduif die
niet meer durft te vliegen nadat hij een lelijke smak heeft
gemaakt, en Simon Zuigveel, de flamboyante octopus, en…
Hotel Flamingo bruist al snel als nooit tevoren!

WWW.LEMNISCAAT.NL

LEMNISCAAT
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Alex Milway

ELANDEILAND

p Elandei land:
s voor iederee n

alex milway werd geboren in het
Engelse Hereford. Hij is illustrator,

naar Elandeiland om bij haar
en. Midden in de natuur staan
gen te wachten! Oma Nan is niet
oma en Elandeiland is een plek
osa overtreft. Voor ze het weet
omende rivieren en raakt ze bei dieren… maar zijn er nou
ers op het eiland?

schrijver en animator. Hij heeft al
vele kinderboeken op zijn naam
L E M N I S C A AT

staan en treedt op door heel Engeland – onder meer met zijn vriend
Gary Northfield van de Julius Zebra-
boeken. Alex vindt het heerlijk om te
tekenen en dingen te maken (vooral
taart). Bij Lemniscaat verschenen
eerder zijn vier Hotel Flamingo-
boeken.
ALEXMILWAY.COM

W. L E M N I S C A AT. N L

Het eerste deel van een fantastische
nieuwe serie van de maker van
Hotel Flamingo
Welkom op Elandeiland!
Rosa gaat bij haar grootmoeder wonen. Dat is nogal een overgang, want Rosa
komt uit de stad en haar oma Nan leeft in de wildernis van Elandeiland in een
oude houten hut, waar Albert de eland zijn kop steeds door het raam steekt en
Biggetje de dwerguil op het dak woont.
Oma Nan is nou niet bepaald een doorsneegrootmoeder en Elandeiland is totaal anders dan Rosa zich had voorgesteld. Maar ze neemt zich voor om een echt
wildernismeisje te worden: ze kanoot over woeste rivieren en sluit vriendschap
met de dieren in de omgeving. Maar dan komen er onverwachte bezoekers op
het eiland, die nogal wat opschudding veroorzaken. Is Rosa al wildernismeisje
genoeg om te helpen?
Net als in Hotel Flamingo lopen de mensen- en de dierenwereld naadloos in
elkaar over op het Elandeiland. En stiekem leer je van alles over de natuur. Het

P R O M O TI E
mo-lemniscaat.n l:
Bestel gratis via pro
sfragment
t QR-code naar lee
- Boekenlegger me
l:
motie@lemniscaat.n
Op aanvraag via pro
at
ma
for
t
ens
elk gew
- Om slagp oster in
ay
n door Alex Milw
- On line activiteite
ers
gg
uencers en blo
- Getipt door infl
erboekenweek
nd
Ki
de
in
- Actie
oeders
- Actie met grootm
tten bouwen’
‘hu
- Tekenwedstrijd
e
lin
on
ies
- Lessuggest
e
lin
on
nt
me
- Leesfrag

ideale boek voor het Kinderboekenweekthema Gi-ga-groen! En dan komen er

Oorspronkelijke titel: Big Sky Mountain | vertaler: Jesse Goossens | formaat: 14,3 x 20,5 cm | [gebonden], 176 pag.
prijs: € 14,99 | ISBN: 978 90 477 1343 2 | leeftijd: 7+ | NUR: 282 | verschijnt: februari 2022

lijk
g e kj e
es stu
n

ee

En

le

nóg drie avonturen van Rosa en haar dierenvrienden.

11

Rijk
geïllustreerd
WOESTIJNWE
RREELLDD
WOESTIJNWE
A L L E E N WA
TER TOEVO
EGEN
OEGEN

S AG UA R O

vinden.

Sommige planten hebben
geen bladeren, of krijgen
kleine,
dikke blaadjes, die
minder water verliezen.
Veel planten slaan
water op in hun tonvormige
stammen. Andere stelen
liever: ze
tappen het water van
hun buren af.

S AG UA R O

In het regenwoud wordt E N W A T E R T O E V
A L L E gestreden om licht, maar in de woestijn
Daardoor is het hier
strijden de planten om
erg moeilijk om te overleven
iets anders: water.
. Maar tijdens hun nooit
heeft een aantal van
aflatende
anders: water.
de taaiste planten ter
om iets
zoektocht
de planten
naar drinken
wereld woestijntrucjes
strijden
vinden.
ontwikkeld omzoektocht
maar in de slimme
naar drinken
gestreden om licht,
aflatende de laatste druppels te
In het regenwoud wordt
. Maar tijdens hun nooit
druppels te
erg moeilijk om te overleven
ontwikkeld om de laatste
Daardoor is het hier
wereld slimme trucjes
de taaiste planten ter
heeft een aantal van

GIL
GI

LA

ASPECHT

SPEC

HT

WOESTIJNW O E S TKI JANA-S J E S SK A A S J EK
RUID
KRUID

En de planten beschermen
kleine,
het waterofdat
krijgen
ze hebben,
geen bladeren,
vaak op
de plantengemene
hebbenmanieren.
Sommige meest
planten slaan
Denk maar
Veelaan
cactussen met
water verliezen.
hun naaldachtige
die minder
stekels.
dikke blaadjes,
liever: ze
stammen. Andere stelen
water op in hun tonvormige
hun buren af.
tappen het water van
vaak op
het water dat ze hebben,
NUIL
L Ebeschermen
met
En de planten
O
Denk maar aan cactussen
H
de meest gemene manieren.

Deze pracht duurt maar

hun naaldachtige stekels.

H

€ 16,99
ISBN: 978 90 477 1303 6

O

LE

NUIL

Hoewel allerlei woestijnplante
n water
opslaan en beschermen,
n water stelen, stelen,
er ook veel
Hoewel allerlei woestijnplante zijn veel
andere die het prima
er ook
zijn vinden
om gewoon te
opslaan en beschermen,
wachten tot hetvinden
om gewoon te
gaat regenen.
andere die het prima
En dat kan heel
regenen.
wachten tot het gaat lang duren.
duren.
En dat kan heel lang

verdorren de
Als de droogte terugkeert,
HABOOBS,
bloemen. Stofstormen,
zw

epen het zand

s in de Amerikaanse
Als de eerste regendruppel
die
kunnen de zaadjes
Sonorawoestijn vallen,
eindelijk
Als de eerste regendruppel
liggen rusten
s in de Amerikaanse
onder de grond hebben
Sonorawoestijn barst het leven los,
de zaadjes
ontkiemen. In de woestijnvallen, kunnen
die
ER
onder de grond
O U D E N PA PAV
de Ghebben
liggen rusten eindelijk
waarbij soorten als
ontkiemen. In de woestijn
barst het leven los,
zich kilometers ver uitstrekken.
waarbij soorten als
de G O U D E N PA PAV
ER
zich kilometers maar
even.
uitstrekken.
Deze pracht duurtver

G

OU

DE

GO

HABOOBS,

zwep

even.

P AV E R
N PA

UDE

N P A P AV E R

.
op

Als de droogte terugkeert,
verdorren de
bloemen. Stofstormen,

B O L C AC

TUS

en het zand o

p.

nieuwe uithoeken van
De zaden worden naar
waar ze opnieuw gedulde woestijn verspreid,
gaat regenen.
dig wachten tot het

E
MEXICAANS
ELSPIN
B L O N D E VO G
B O L C AC T U S

MEXICAANS
E
B L O N D E VO G
ELSPIN

De zaden worden naar
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gaat regenen.

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Leisa Stewart-Sharpe & Kim Smith

GROENE PLANEET. THE GREEN PLANET

leisa stewart-sharpe werkte als
journalist voor ze kinderboekenschrijver werd – nu schrijft ze non-
fictie- en prentenboeken. Tijdens
haar jeugd in Australië werd ze verliefd op de natuur en op de verhalen
over de wonderlijke wezens die de
wereld bevolken.
leisastewartsharpe.com
kim smith is een Canadese schrijver en illustrator. Ze illustreert met
name kinderboeken, maar maakt ook
artwork voor games, apps en animaties. Als ze niet tekent, schuimt ze
graag antiekzaken af, banjert ze op
haar sneeuwschoenen door de Canadese rockies of verkent ze de na-

Het kinderboek naar de baanbrekende
serie van David Attenborough

tuur met haar border terrier, Whisky.
kimsmithillustration.COM

Dit is onze groene planeet: een verborgen wereld waar planten kunnen ruiken,
proeven, voelen, horen en zelfs… praten.
Recht onder je voeten, en overal om je heen, strijden planten tegen hun vijanden en proberen ze dieren te verleiden om voor hen te werken. Van de boom in
het park tot het onkruid tussen de stoeptegels: planten zijn veel bijzonderder
dan je op het eerste gezicht zou zeggen – en we zijn afhankelijk van ze, voor
iedere ademteug en elke hap voedsel die we binnenkrijgen.
Reis mee door tropische regenwouden en over woestijnen, onder water en
door bossen, en ontmoet de poep-etende bekerplant, een oogverblindende
regenboogrivier, een waterlelie die een keverfeestje houdt, en kijk in de betoverende bek van een venusvliegenvanger.
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die in het voorjaar van 2022 wordt gelanceerd.
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‘O jee, o jee, o jee,’ mompelt August de Vos.
Hij wacht op Suusje Eekhoorn, die hem komt ophalen.
‘We gaan iets leuks doen,’ had Suus gezegd. ‘Maar wat,
dat is nog een verrassing.’
August maakt zich nu al zorgen…

Miriam Bos

Help! Een verrassing!
miriam bos is bepaald geen nieuwkomer in de illustratiewereld. Haar
artwork is veelgevraagd en verschijnt
internationaal op puzzels, spellen,
stoffen, aardewerk, kantoorartikelen en nog veel meer. Maar Help!

Een verrassing! is haar eerste eigen
prentenboek. Miriams missie is om
kunst te maken waarvan je gaat glimlachen. En dat lukt!
MIRIAMBOS.COM

Een verrassend prentenboekendebuut.
Help!
August houdt niet van verrassingen. Suus is dol op rennen, springen en wilde
dingen doen, terwijl August het liefst leest, luiert en mooie dingen maakt.
Augusts fantasie gaat met hem op de loop. Hij bedenkt de meest verschrikkelijke situaties waarmee Suus hem zou kunnen verrassen. Maar de werkelijkheid
pakt anders uit…
En net als je denkt dat het verhaal is afgelopen, weet Miriam Bos er nog één
laatste draai aan te geven.
Miriam Bos tekent en schildert een kleurig bos waar je direct zelf rond wilt lopen.
Iedere spread lijkt wel een poster. De kleuren spatten van de bladzijden, net als de
vriendschap tussen August en Suus. En één ding is duidelijk: Suus kent August
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beter dan hij denkt.
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Achter een verboden-toegang-hek, een eindje bij de verste bunker
vandaan en tussen een paar struiken, staat een grote kist. Onbewaakt
maar met een heleboel takken en wat aarde eroverheen. Hij lijkt wel
verstopt. Er zit een groot slot op, maar als Rik daar een beetje aan
wriemelt, springt het open.
‘Gisteren opengebroken,’ zegt Rik grijnzend. ‘Het kostte amper
moeite. Stok erin en een beetje wrikken. Kijk.’ Hij houdt het deksel
omhoog en laat ons erbij.
In de kist ligt een hele zak kogels en ijzeren ovale ballen. Aan de ovale
ballen zitten een handgreep en een ringetje.
Ik zuig mijn adem naar binnen. ‘Wat zijn dat?’
‘Kogels en handgranaten,’ fluistert Herman. ‘Mankeer je wat aan je
doppen?’
Ik staar naar de ovale ballen. Handgranaten? O, man!
‘Die laat je toch niet zomaar achter?’ zegt Rik verontwaardigd.
‘Iemand heeft ze hier verstopt,’ fluister ik.
‘Wie doet dat nou? Dit is verboden terrein van de moffen.’ Herman
steekt zijn hand uit naar een granaat.

Joyce Pool

STAMPPOT MET KOGELS
PO - vStampot met kogels

.qxp_Opmaak 1 21-1021 11:01 Pagina 1

joyce pool woont op Texel, waar
ze maatschappijleer geeft op een
middelbare school. Eerder schreef
ze lovend ontvangen historische
romans als De Castraat, Bloedlijn en

Het kompas, maar ze excelleert ook
in hedendaagse jeugdboeken, wat
ze bewees met Groeten uit Londen.
joycepool.nl

Jo yc e P o o l

S ta m p p t
m e t k o g e ls
L E M N I S C A AT

Het waargebeurde, superspannende verhaal
van de Russenoorlog op Texel
Hongerwinter 1945. De Amsterdamse Hans wordt tegen zijn zin door zijn
ouders naar Texel gestuurd. Hij moet met zijn beste vriend, Herman, mee naar
zijn oom op het eiland om aan te sterken. Op Texel is wel nog eten.
Hans heeft al geen zin, en als ze aan de overkant worden opgehaald door
meester Jan, blijkt die nog een moffenvriend te zijn ook! Maar als Hans langer
op het eiland blijft, ontdekt hij dat niet alles is wat het lijkt. En net als de Duitsers
verslagen lijken, breekt er een nieuwe oorlog uit: de Georgische Russen die in
het Duitse leger zijn ingelijfd, komen in opstand.
Joyce Pool woont op Texel. In dit boek vertelt ze het ware verhaal van Hans
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Verhoeven: een Amsterdammertje op Texel tijdens de Russenoorlog.
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Over de prenten van Marieke ten Berge in

Ei moet uit:
‘[…] prachtige prenten in natuurtinten die de
wereldwijde fauna en flora helemaal tot leven
brengen.’
- hetboekenrijk.com
‘Opnieuw zijn de illustraties weer
adembenemend mooi! […] De stijl is heel
gevoelig, een beetje dromerig af en toe en
daardoor word je echt meegenomen in de wereld
van het jongetje met het ei.’
- stoerleesvoer.nl

Marieke ten Berge

KLEUR

E RG E
MARIEKE TEN B

marieke ten berge is opgeleid als
ontwerper bij een trendbureau in de
home- en decoratiebranche. Nog
steeds houdt ze zich graag bezig
met productontwikkeling, interieur
en styling. Maar haar grote liefde is
illustreren in de breedste zin van het
woord. Vorig jaar verscheen haar
schitterende non-fictietitel Noord
met teksten van Jesse Goossens, en
het prentenboek Ei moet uit dat ze
met Mariken Jongman maakte. Kleur

E RG E
MARIEKE TEN B

is haar eerste eigen prentenboek.
marieketenberge.nl

L E M N I SC A AT

Kunst brengt kleur in je leven

Een jongen doet niets liever dan tekenen – zijn grauwe leven vult zich met
kleur door de tekeningen die hij maakt. Zelfs op school veranderen de cijfers
van zijn rekenwerk in de vrolijkste figuurtjes.
Als hij van een vriend een grote doos met kleurpotloden krijgt, wordt zijn
fantasie helemaal ontketend: waar hij ook komt, op de fiets, op het strand, in
het donkere bos, vult hij zijn hoofd en de wereld met kleur.
Wie kan fantaseren leeft in de mooiste wereld.
Marieke ten Berge heeft haar eigen fantasie ontketend in dit schitterende
woordeloze prentenboek, dat een ode is aan kunst en verbeelding. Een verhaal, een droom – hoe je het ook bekijkt, een prentenboek waar je iedere keer
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Over Ik vlieg!:
‘Het eerste dat opvalt bij dit boek zijn de

‘[…] een betoverend mooi boek dat start als

prachtige tekeningen van de dieren en de

in een droom met prachtige beelden.’

natuur. Zodra je het boek openslaat lijkt het

- clairesmission.com noemt Ik vlieg! als

alsof je wordt meegenomen naar een andere

een van ‘de 6 mooiste prentenboeken over

plaats. […]

Moeder Natuur’.

De tekeningen zijn gemaakt vanuit een
oogpunt dat wij zelf vrijwel nooit zien en
dat maakt het een uniek prentenboek.’
- biologieplusschool.nl

Natuur is…
Ja, wat is het eigenlijk?
Goeie vraag! Het is een bloem, een beestje, een
briesje. Maar ook een bergtop, de zee en allerlei
soorten dieren en planten. En jij bent zelf ook een
stukje natuur! Wist je dat de natuur overal en altijd
om je heen is?
Ik ben Kim Merel, ik ben bioloog en ik zoek al heel
lang naar het antwoord op die vraag. Want de
natuur is zo gaaf en vol wonderen! En weet je wat
het met een wonder is? Dat verklap ik je in dit boek.
Zodat je vanaf nu altijd weet…
… dít is natuur!

€ 14,99
ISBN: 978 90 477 1311 1

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Kim Merel

DIT IS... NATUUR!
kim merel veenman is bioloog. Ze
schrijft en illustreert al jaren voor onder
meer de tijdschriften Roots Magazine,

Buitenleven Magazine en National
Geographic Junior. Ze wil met haar
enthousiasme iedereen, jong én oud,
de magie van de natuur doen ervaren.
In haar werk komen verbeelding en
realiteit samen. Daardoor zul je na het
lezen (en kijken) de natuur om je heen
voor altijd met andere ogen bekijken.
Vorig jaar verscheen bij Lemniscaat
onder de naam Kim Veenman haar
prentenboekendebuut Ik vlieg! Met

dieren in de lucht.
kimmerel.nl

Hét prentenboek voor de
Kinderboekenweek 2022
P R O M O TI E

Iedereen heeft het altijd over natuur. Maar wat ís natuur nou eigenlijk?
Op die vraag geeft Kim Merel antwoord in dit prentenboek, waarbij
je je kunt blijven verwonderen. Want natuur zie je in de stad en vanuit
het heelal. Het is overal op de wereld: op het land, in het water en in de
lucht. Je kunt het zien… maar soms ook niet, omdat het zo verschrikkelijk klein is. Maar het is er wel. Het bestaat in de kou en in de warmte, in
alle seizoenen. En zelf ben je ook een stukje van die natuur.

motie@lemniscaat.n l:
Op aanvraag via pro
elk gewenst formaat
- Om slagp oster in
cers en bloggers
- Getipt door influen
Merel
- Video door Kim
l media
cia
so
op
e
cti
ina
- W
e
lin
on
- Lessuggesties
e
lin
on
nt
- Leesfragme

Formaat: 23 x 27,7 cm | [gebonden], 48 pag. | prijs: € 15,99 | ISBN: 978 90 477 1360 9
leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: april 2022

lijk
g e kj e
es stu
n

ee

En

le

Ga mee op reis met Kim Merel en ontdek de natuur.
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‘Leto!’
Leto huilt.
Ze reageren niet, hoezo horen ze haar niet? Ze blijven zo staan, haar
zus huilend, Mik met zijn armen om haar heen.
‘LETO!’ brult Juno, hoewel ze nu vlakbij is. Ze maakt Mik aan het
schrikken maar Leto kijkt verdwaasd, of ze niet weet wie Juno is.
‘Leto.’ Juno slaat ook haar armen om haar zus.
Wat is ze vies. Tranen hebben strepen getrokken op haar stoffige
gezicht, haar groene uniform is donker gevlekt – is dat bloed?
‘Ben je gewond?’ Bijna begint Juno ook te huilen maar dat kan niet,
want Leto staat te trillen. Ze moet weten wat er aan de hand is. Leto
moet haar herkennen, iets zeggen. ‘Wat is er gebeurd?’
Mik zucht heel diep en kijkt haar aan maar het is Leto die antwoord
geeft, tussen hoge uithaalsnikken door. ‘Vannacht… we hebben… we
hebben een olifant verloren.’
Ze begint nog harder te huilen en Juno raakt alleen maar meer in de
war, hoezo verloren, is er eentje kwijt, hoe ver kan hij zijn, er staat
toch een hek om het reservaat? Dan ziet ze de bloedvlekken weer, en
ruikt ze de ijzergeur, en weet ze wat ‘verloren’ betekent.

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Arienne Bolt

Ivoren maan
arienne bolt was docent en runde
een B&B, maar is nu schrijver. Als
kind verdween ze lezend in andere
werelden. Al schrijvend blijkt dat ook
te kunnen! In haar boeken schept ze
die andere werelden zelf. Bij Lemniscaat verscheen eerder haar debuut

De laatste reis van de Ballerinus.
Ivoren maan is haar eerste Young
Adult-roman.
ARIENNEBOLT.COM

Een zinderende Young Adult over
levenskeuzes en natuurbehoud
Een vliegtuig vertrekt naar Zuid-Afrika.
Juno is op weg naar haar zus, die als dierenarts werkt in een natuurreservaat. Ze gaat niet alleen op vakantie, maar moet haar zus iets vertellen.
Jan gaat een poosje naar zijn oom, Matt, die een game farm runt – Matt
vangt dieren op, maar organiseert ook jaagpartijen. Ook voor Jan is het niet
zomaar vakantie – er is thuis iets gebeurd waardoor hij beter even uit de
buurt kan blijven.
In het vliegtuig blijkt al snel dat een grotere tegenstelling tussen de activistische Juno en Jan de jager niet mogelijk lijkt. Hun wegen scheiden dan ook na
de landing. Maar hun tijd in Zuid-Afrika loopt voor beiden totaal anders dan
ze verwachtten. Juno treft een zus die nauwelijks tijd voor haar heeft omdat ze
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een strijd levert tegen stropers en Matt blijkt diep in de problemen te zitten…
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Ze was nog niet ver gekropen, toen ze iemand hoorde
zingen. Op een blad van een plataan zat een rups met
lange gele en oranje haren. Dit was haar lied:
‘Kijk naar mij!
Kijk naar mij!
Ik ben kleuriger en feller dan jij.
Met mijn haren van goud
waar iedereen van houdt,
loopt niemand mij zomaar voorbij.’

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Julia Donaldson & Yuval Zommer

De grote beerrups
julia donaldson heeft heel veel wereldberoemde prentenboeken geschreven, waaronder De Gruffalo. Ze was de
Kinderboekenschrijver des Vaderlands van Groot-Brittannië
in 2011-2012 en ontving voor haar werk de titel Commander
of the Order of the British Empire. Julia en haar man Malcolm wonen afwisselend in Edinburgh en West Sussex. Ze
wandelen samen vaak en bestuderen dan planten en dieren,
zoals rupsen!
JULIADONALDSON.CO.UK
yuval zommer studeerde illustratie aan het Royal College of
Art. Hij werkte jarenlang als bedenker van reclames voor hij
Dit miniboekje staat
tjokvol met fasci
nerende
feitjes over de echte
rupsen en
nachtvlinders die
de inspiratie
waren voor dit verha
al, en
allerlei andere soort over
en.
Leer alles over de
levenscyclus
van een nachtvlin
der, hoe je de
grote beerrups kunt
herkennen
en nog heel veel
meer...

Van alles over

RUePnSEN

NACHTVLINDERS
Geschreven door
Michael Blencowe

NIET BESTEMD
VOOR LOSSE
VERKOOP
WAARSCHUWING!
Niet geschikt voor
kinderen
onder de 36 maanden.
Verstikkingsgevaar.

kinderboeken ging schrijven en tekenen. Zijn natuurboeken,
zoals Het Bijzondere Beestjes Boek, zijn internationaal bekroond. Yuval woont in een oud huis in Londen met uitzicht
op een parkje, waar allerlei vossen, vogels, eekhoorn en insecten scharrelen, die een plekje in zijn boeken vinden.

Een prentenboek van een superduo,
met extra miniboekje
Koppel de Gruffalo-auteur aan de illustrator van Het Bijzon-

dere Beestjes Boek en je krijgt een prentenboek om van te
smullen!
Op haar reis door de tuin komt de grote beerrups de meest
bijzondere, kleurige rupsen tegen.
De grote beerrups vindt zichzelf maar saai, vergeleken bij al
die prachtige rupsen die ze ontmoet. Maar dan gebeurt er iets
bijzonders!
Een prentenboekenverhaal over échte rupsen en nachtvlin-
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€ 14,99
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catherine barr studeerde ecologie en werkte jarenlang voor Greenpeace, waarbij ze zich hard maakte voor
zeeschildpadden en andere bedreigde diersoorten. Ze
studeerde vervolgens journalistiek en ging aan de slag als
redacteur bij het Natural History Museum in Londen. Haar
eerste boek, The Story of Life , schreef ze om de evolutie
aan haar dochters uit te leggen, die net op de basisschool
zaten. Daarna is ze niet meer met schrijven opgehouden.
CATHERINEBARRBOOKS.ME
jenni desmond studeerde Engels en kunstgeschiedenis,

JENNI DESMO
ND

en behaalde vervolgens haar master in kinderboekillustratie aan de Cambridge School of Art. Ze maakt inmiddels
prentenboeken voor uitgevers van Engeland tot Korea en
Japan. Ook maakt ze andersoortige illustraties: een van
haar opdrachtgevers is de Londense National Portrait Gallery. Haar dierenprentenboeken, zoals De blauwe vinvis en
LEMNISCAAT

De ijsbeer, zijn wereldwijd bekroond.
JENNIDESMOND.COM

Een waargebeurd verhaal over een
wildernis die weer tot leven komt
In sprookjes huiveren mensen wanneer wolven huilen. Maar in wolven huist
een woeste kracht – een natuurkracht die ooit een doods landschap herstelde.
Toen de wolven in de jaren dertig uit Yellowstone Park verdwenen, begon
het park in te storten. Enorme kuddes elanden zwermden over de vlakten,

P R O M O TI E

beren verhongerden, konijnenfamilies slonken en vogels vlogen weg naar

-lemniscaat.nl:
Bestel gratis via promo
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- Ansichtkaar t met QR

nieuwe oorden. Planten verdwenen, bomen verdorden en de loop van rivieren veranderde.
Totdat de wolven in 1995 terugkeerden naar het park en alles weer begon
op te bloeien. Dit is het verhaal van hun thuiskomst.
In de betoverende woorden van Catherine Barr en de adembenemend mooie
tekeningen van Jenni Desmond, die we kennen van bijvoorbeeld De blauwe

vinvis en De ijsbeer, toont dit inspirerende, waargebeurde verhaal dat elke
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Over Een soort vonk:
‘Een soort vonk: behalve een waardevolle toevoeging ook
een toegankelijk en goed geschreven verhaal. Over anders
zijn, maar vooral over dat anders zijn niet erg is. Omdat
dat het leven vult met vonken. Het is een boek dat het
potentieel heeft om stereotypen te doorbreken.’
- booksandmacchiatos.com
‘Voor mij was dit het mooiste boek dat ik in 2020 heb
mogen lezen. Ik wil het aan iedereen aanraden.’
- Conny Schelvis-Mens geeft Een soort vonk
5 gouden***** op nienkekinderboekenblog.nl

€ 15,99
ISBN: 978 90 477 1266 4

Elle McNicoll

elle mcnicoll is een Schotse
schrijver die in Londen woont. Ze
studeerde creatief schrijven, stond
achter de bar en werkte als boekverkoper, blogger en babysitter. Ze
schreef haar masterscriptie over het
gebrek aan neurodiverse auteurs die
over hun eigen ervaringen schrijven.
Dus ging ze dat zelf maar doen. Ze
debuteerde met Een soort vonk, dat
in 2020 verscheen.
ELLEMCNICOLL.COM

Wat als we perfect zouden zijn?
Cora is een eenling. Anders dan de rest. Als haar broer haar meeneemt naar het
huis van zijn baas, verwacht ze dan ook niet dat ze vriendschap zal sluiten met
diens zoon, Adrien.
Maar Adrien weet wat het betekent om niet in de groep te passen, en het tweetal wordt onafscheidelijk.
Cora raakt geïntrigeerd door het werk van Adriens vader. Het Pomegranate
Instituut maakt interactieve hologrammen van beroemde personen, zodat je je
helden kunt ontmoeten alsof ze echt zijn. Die techniek willen ze ook toepassen
voor ‘gewone’ mensen, zodat ze na hun dood nog door dierbaren kunnen worden
bezocht. Een prachtig idee, want wie wil nou niet zijn verloren geliefde, vriend of
ouder nog eens kunnen zien?
Cora wordt gevraagd om mee te werken aan het project, zodat ze bij het bedrijf
kunnen bestuderen hoe ze ook een autistisch persoon goed kunnen weergeven.
Maar Cora voelt steeds sterker dat er iets niet goed zit. En als ze op onderzoek uit-
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Timothy Knapman & Jason Cockcroft

UILEN ZIJN COOL

CO OL E

uil.
– ze RE NN EN .

FFF!

timothy knapman studeerde geschiedenis in
Oxford. Sinds zijn studie schrijft hij toneelstuk-

r de lucht du ikt
en
niet onder de
indruk.
t, ontdekt Osca
r dat ze
ken da n hij da
cht…

ken, musicals, liedjes, opera’s en… kinderboeken. Bij Lemniscaat verscheen eerder van zijn
hand Harrie heeft haast, dat hij met Gemma
Merino maakte.
TIMOTHYKNAPMAN.CO.UK
jason cockcroft volgde de Falmouth School
of Art. Hij heeft al meer dan veertig kinder
boeken geschreven en geïllustreerd en maakte
onder meer de omslagillustratie voor de laatste
drie Harry Potter-boeken. Uilen zijn cool is zijn
eerste boek bij Lemniscaat.
THELITTLEYELLOWBIRD.CO.UK
LEM NIS CA AT

Oscar rent je hart binnen om
er nooit meer te vertrekken
Oscar is een uil. Een coole uil. En coole uilen vliegen niet – ze rennen.
Zoefffff!
P R O M O TI E

Dus als Rikkie de sneeuwuil door de lucht duikt en opstijgt en glijdt
op de wind, is Oscar écht niet onder de indruk. (Tenminste, dat zegt
hij.) Maar als Rikkie tegen een boom vliegt, ontdekt Oscar dat ze misschien toch meer op elkaar lijken dan hij dacht…
Een vrolijk verhaal over mogen zijn wie je bent en een vriendschap
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Over Kalm aan:
‘Met dit prachtig geïllustreerde boek kun je ook
binnen de natuur ontdekken! Toch is dit boek vooral
bedoeld om nieuwsgierigheid naar de natuur aan
te wakkeren en kinderen te stimuleren buiten op
onderzoek uit te gaan. Dat lukt wonderwel!’
- leesbevorderingindeklas.nl
‘Ik ben erg blij met dit prachtige boek. De teksten
zijn inspirerend, duidelijk en goed bruikbaar in
de klas. Je krijgt door het boek en zeker ook door
de illustraties zin om de natuur in te gaan en te
genieten van al het moois om je heen.’
- jufjoanne.nl
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5 EEN DINO SAU RUS FOS
M i l j o e n e n j a re n g e l e d e n l i e p
Fossielen zijn de resten van
planten
en dieren – zoals dinosaurus
sen –
die bewaard zijn gebleven in
natuurlijk e materialen .
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s a u r u s s e n o p a a rd e .
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Van alles kan fossiliseren –
botten, tanden, voetsporen,
soms
zelfs een heel skelet! Laten
we kijken hoe zo’n fossiel zich
in de
loop van miljoenen jaren vormt.

jaren bouwen
In de loop van miljoenen
zand, slib en
zich lagen modder,
waarmee de resten
vulkanische as op,
worden bedekt.
van de dinosaurus
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Slow Down and

Als een dinosaurus
sterft, vergaan de
zachte,
vlezige delen van zijn
lijf – of ze worden
opgegeten –
waardoor alleen het
skelet overblijft.
Look Up INT
INT.indd
Co-ed

er water
In de tussentijd sijpelt
van de
door in de kleine gaatjes
mineralen uit het
dinosaurusbotten. De
in de holtes waar
water blijven achter
verstenen.
ooit bot zat, en die

ijs en zee
slijten wind, regen,
Langzaam maar zeker
leggen ze
de fossielen weg en
het gesteente rondom
ze kunnen ontdekken.
die bloot, zodat wij

rs die
Paleontologen (wetenschappe
kunnen
oude levensvormen bestuderen)
een dinosaurus eruit
vaak bedenken hoe
aan de hand van
moet hebben gezien
maar een paar fossielen.

Om te fossiliseren,
moeten de botten van
de dinosaurus
snel worden bedekt
met modder, slib, zand
of sediment.
Dat gebeurt meestal
onder water.
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door de lagen
Onder grote druk
deze sedimenten
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Carl Wilkinson & Grace Helmer

Kalm aan... en kijk om je heen
carl wilkinson is al ruim twintig jaar journalist voor landelijke dagbladen en tijdschriften, zoals The Financial Times, The Observer
en GQ. Hij is gefascineerd door de vraag hoe
dingen werken, waarom dingen gebeuren en
hoe wetenschap die vragen kan helpen be-

aten je zien wat

antwoorden.

je heen gebe uren
uw.

CARLWILKINSON.COM
grace helmer woont in Londen. Al tijdens

4 0 n at u u r v e r w

erh
onderv alen

carl wilk ins on
grac e helm er

GESCH REVEN DOOR

car l wil kin s on
Met teken ingen van

gra ce hel mer

haar studie werd ze de Victoria & Albert Student Illustrator of the Year. Ze laat zich graag
inspireren door de natuur en de mensen om
zich heen en hoopt dat haar illustraties je
laten kijken alsof alles nieuw voor je is. Ze
werkt onder meer voor Apple, The Washing-

ton Post en Vogue.
Lemnis caat

9 789047 713210
w w w. l e m n i s c a a t . n l

GRACEHELMER.CO.UK

Veertig natuurverwonderverhalen
Na het grote succes van Kalm aan is er nu een tweede deel. In dit boek
wordt de tijd vertraagd, zodat je kunt meemaken hoe een ster wordt geboren, hoe een fossiel zich vormt en hoe zandduinen door de woestijn
reizen.
De natuur is één groot wonder, dat wordt in dit boek opnieuw duidelijk. Beeld voor beeld, prachtig getekend door Grace Helmer, zie je hoe
kattenogen opgloeien in het donker, hoe een tornado over het land raast,
hoe drijfzand een laars opslokt… Je reist mee met een kokosnoot over
zee, ontdekt hoe een bliksemflits zand in glas kan veranderen en hoe een
boom frisse lucht in het bos brengt.
Veertig verhalen veranderen je blik op je omgeving, laten je beter kijken
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Seaho rse

found me adorable,
Humans have always
unique
intrigued by the
but they are now
monkeys
tail. While lizards,
geometry of my
tails, mine
animals have round
me
and most other
enough, this makes
is square! Oddly
while
grasping things
much better at
twist.
able to bend and

A Terrific Tail
I may not look
I am a fish. I have like one, but
fins, a swim bladder
and I breathe through
gills. I’m tiny and
slowest swimmer
the
in the sea, so you
might be
wondering what
I have to offer to
the world
of inventions. Well,
small is mighty
and
all-natural piece
of design perfection I’m an
. Let me
tell you about my
terrific tail.

I don’t have
Unlike other fish
square
is protected by
scales. My body
way down to my
bony plates all the
strong suit of armour.
curly tail, like a
over each other,
These plates slide
even
to twist, bend or
allowing my tail
quickly return
be crushed and
to its original shape.

ht body
to make lightweig
working out how
to grip things.
y, scientists are
enough to be able
Using my tail technolog
strong and flexible
robots that are
protection and
horse
fish like me, the
!
small, peculiar
thought that a
stronger machines
Who would have
to invent better,
teach humans how
of the sea, could
My tail is rock hard,
yet delicate and
flexible! I use it
to anchor myself
grasses and coral,
to
even in strong currents.
At times, I also hold
tails
we can float together, with my mate so
side by side, for
hours. It’s practical
AND romantic.
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Christiane Dorion & Gosia Herba

Dierenuitvindingen
christiane dorion groeide op in Quebec, Canada. Nadat ze was gepromoveerd op het geDIE REN UIT VIN DIN GEN

bied van milieueducatie, ontwikkelde ze een

d stiller en nóg
rmieten hebben
l blijven als het

wel het geheim

tel?

basisschoolprogramma voor het Britse Wereld Natuur Fonds. Ze werkt samen met het
Forum voor de Toekomst, een non-profitorganisatie voor duurzame ontwikkeling. Met haar
boeken wil Christiane kinderen aanmoedigen

t bijzondere

om onze planeet te beschermen. Eerder ver-

de ontwikkeling

astige raadsels.
er kijken naar

scheen bij Lemniscaat De bossen in.

dere dieren.

CHRISTIANEDORION.COM
gosia herba is een Poolse illustrator. Ze
illustreert niet alleen boeken, maar heeft de
meest uiteenlopende werkgevers: van Disney
Polska en Google tot de tijdschriften Nature

9 789047 713586

en Vanity Fair. Dierenuitvindingen is haar eerLEMNISCAAT

www.lemniscaat.nl

ste boek bij Lemniscaat.
GOSIAHERBA.PL

De meest bijzondere uitvindingen
hebben we van dieren afgekeken!
Wist je dat een van de snelste treinen ter wereld stiller en nóg sneller
is geworden dankzij een ijsvogel? Dat termieten hebben geholpen bij
het ontwerpen van huizen die koel blijven als het buiten warm is? En
dat een octopus misschien wel het geheim kent voor een onzichtbaarheidsmantel?
In dit boek ontmoet je een aantal van de meest bijzondere dierenuitvinders die mensen inspireren bij de ontwikkeling van ongelofelijke
producten en het oplossen van lastige raadsels. Na het lezen zul je
nooit meer op dezelfde manier kijken naar vleermuizen, mestkevers,
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In het Bijzondere Bos van Beer
legde iemand honderd eieren neer.
Ga je mee? In dit boek
kun je samen met Beer op zoek.

Over Bezoek het Bijzondere Bos van Beer:
‘Dit boek vindt de ideale combinatie tussen
versjes en fabelachtige zoekopdrachten die
prachtige avonturen kunnen opleveren tussen
volwassene en kind.’
- leesdetectives.nl
‘Dit boek is één groot feest.
[…] echt een boek voor jong en oud!’
- deleesclubvanalles.nl

€ 16,99
ISBN: 978 90 477 1270 1

T H E M A : G I- G A- G R O E N

Rachel Piercey & Freya Hartas

Eieren zoeken
rachel piercey studeerde Engelse
literatuur in Oxford, daar won ze de
Newdigate Prize voor het beste Engelse gedicht. Ze is dichter, redacteur
én kinderboekenauteur. Met haar gedichten voor kinderen wil ze haar liefde
voor taal en verhalen overdragen.
rachelpierceypoet.com
freya hartas studeerde cum laude af
aan de illustratieopleiding van de Universiteit van Falmouth. In datzelfde jaar
won ze de Lemniscaat Illustratiewedstrijd, waarna haar prentenboek Kleine
Kong verscheen. Al tijdens haar studie
won ze de Roald Dahl Funny Prize voor
haar illustratiewerk.
freyahartas.co.uk

Het leukste zoekboek voor Pasen
en alle andere maanden van het jaar
Vorig jaar maakten we kennis met Beer en zijn vrienden in het
boek waar je nooit op uitgekeken raakt: Bezoek het Bijzon-

dere Bos van Beer. Nu kunnen de allerkleinsten met Beer en
zijn vrienden op zoek naar eieren in het bos.
Wie vindt de honderd eieren eerder? Jij of die kleine van je?
Een schitterend kartonboek op rijm voor de kleinste natuurspeurders.
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GEBARENTAAL

SAM ENW ERKEN
WE RKT →
SAM ENW ERKEN
WE RKT →
GEBARENTAAL
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zeebaarzen.
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Jason Bittel & Kelsey Buzzell

ZO PRAAT JE MET EEN TIJGER...…
en andere dieren

Bittel • buzzell

jason bittel verdient de kost met schrijven

r dan
ek ont dek je hoe mee
en
EN elkaar van alles kunn
scheten
len. Van viss en die
kken
en sidderalen die scho
– in de
rvli egjes die flits en
op
erd
wor dt geco mmu nice
te boven
ren die je fantasie
gaan !

ger ... en ande re dier en
Zo praat je meT een tij

RAT
RIE ?

over dieren. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik heb aan
luiaarddrollen geroken, wilde zwijnen gevangen en een thermometer in de kont van een
eland gestoken.’ En over dat alles schrijft

zo

p raat je

t ij g e r .. .

m eT
e en

EN AN DE RE DI ER EN
Geschreven door
Jason Bittel

Met tekeningen van
KELSEY BUZZELL

mensen zich net zo over de natuur te laten
verwonderen als hij zelf doet.
JASONBITTEL.COM
kelsey buzzell noemt zichzelf illustrator,
moeder, magiemaker, koopjesjager en
avocado-eter. Ze vindt het heerlijk om grappige mensen en dieren te tekenen en laat

HO E DIE REN
CO MM UN ICE REN
IN HET WIL D
W W W. L E M N I S C A AT.

hij onder meer in National Geographic, om

NL

zich graag inspireren door de bossen, rotsstranden en woestijnen in haar omgeving in
Oregon.
KELSEYBUZZELL.COM

Na het lezen van dit boek kun je
met elk dier praten!
Waarschijnlijk heb je aan het eind van de dag ongeveer 7.000 woorden
gesproken. Dat is het gemiddelde aantal woorden dat een mens dagelijks
gebruikt.
Hoewel dieren niet dezelfde woorden kennen als mensen, hebben ze
wel allerlei redenen om te communiceren, net als jij: om eten te krijgen,
om zichzelf in gevaarlijke situaties te beschermen, om hun liefde te tonen
of om een ander te helpen. Maar dieren – en hun leefomgevingen – verschillen enorm, en de manieren waarop ze communiceren dus ook. Sommige manieren zijn vreemd, andere supergrappig, maar ze zijn allemaal
van levensbelang: ze zorgen ervoor dat het dier, en uiteindelijk zijn hele
soort, kan overleven. Vissen laten letterlijk scheten om in leven te blijven.
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Oorspronkelijke titel: How to Talk to a Tiger… and Other Animals | vertaler: Steven Blaas | formaat: 24,4 x 29,9 cm
[gebonden], 64 pag. | prijs: € 15,99 | ISBN: 978 90 477 1323 4 | leeftijd: 8+ | NUR: 223 | verschijnt: april 2022
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b.v.,
Vertaling:
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Vijverlaan
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2021 Sam
1994©
Anita Jeram
Tekst
© 1994-2021
Moon and Back:
Illustraties
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Oorspronke
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er Books Ltd.,
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er: © 1994uitgev
lijke
on SE11 5HJ
Oorspronke
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Sam McBratney & Anita Jeram

Tot aan de maan en terug
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Anita Jera

hou kon sam mcbratney zijn lerarenbestaan opgeven om zich geheel aan
schrijven te wijden. In Nederland won
hij in 1995 een Zilveren Griffel voor

Raad eens hoeveel ik van je hou.
anita jeram werd ontdekt toen haar
tekendocent wat tekeningen van
haar meenam naar uitgeverij Walker
Books. Inmiddels kent de hele wereld Hazeltje, die zij gestalte heeft
gegeven.
ANITAJERAM.COM
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Raad eens wat een
prachtige cassette dit is?
Wat moeten we hier nog over zeggen? De twee mooiste klassieke
prentenboeken om te geven aan degene van wie je houdt: Raad eens

hoeveel ik van je hou en Zullen we vriendjes zijn? in een prachtige
cassette.
Wie dit boek krijgt, weet het: de gever houdt van mij tot aan de maan

oorspronkelijke titel: To the Moon and Back | vertaler: Jesse Goossens | formaat: 25,5 x 28,5 | [cassette met twee gebonden
prentenboeken], 64 pag. | prijs: € 24,99 | ISBN: 978 90 477 1359 3 | leeftijd: 4+ | NUR: 273 | verschijnt: februari 2022
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De teksten en boeken van Stephanie
Calmenson worden alom geprezen:
‘geweldig’ (Publishers Weekly), ‘lyrisch’
(School Library Journal), ‘hilarisch’ (School
Library Journal), ‘lieflijk, grappig en to the
point’ (Booklist)

.

n/Pinillos

te zien

Ontdek hoe druk én belangrijk deze
kriebelbeestjes kunnen zijn – van de
vreemde snuiters tot de vrolijke fladderaars!

Calmenso
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Calmenson/Newland

Kijk! Beestjes!
eken in je lievelingsboekhan
andere Kijk!-bo
del!
Zoek de

ngsbo
ekha
ndel!
Eerste druk, 2019
Vertaling: Jesse Goossens
Nederlandse rechten Lemniscaat b.v.,
Vijverlaan 48, 3062 HL Rotterdam 2019

door
Stephanie Calmenson
met tekeningen van
Jane Newland

ISBN 978 90 477 1113 1
Tekst © 2018 Stephanie Calmenson
Illustraties © 2018 Bonnier Publishing USA
Oorspronkelijke titel: Look! Bugs!
Oorspronkelijke uitgever: © 2018 little bee books.
An imprint of Bonnier Publishing USA
251 Park Avenue South, New York, NY 10010

door
hanie Calm
enson
tekeninge
n van
Puy Pinillos

www.lemniscaat.nl

Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in China
Kijk voor spelletjes, lessuggesties en meer op:

Lemniscaat

www.lemniscaat.nl
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Kijk! Vissen!

Duik mee in de onderwat
erwereld en ontdek
de meest fantastische
dieren – van kleurige
clownvissen tot snel
le sidderalen.

n
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nder ze zijn.
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Eerste druk, 2019
Vertaling: Jesse Goossen
s
Nederlandse rechten Lemnisca
at b.v.,
Vijverlaan 48, 3062 HL
Rotterdam 2019
ISBN 978 90 477 1115 5
Tekst © 2018 Stephani
e Calmenson
Illustraties © 2018 Bonnier
Publishing USA
Oorspronkelijke titel: Look!
Fish!
Oorspronkelijke uitgever
: © 2018 little bee books
.
An imprint of Bonnier Publishin
g USA

door
Stephanie Calmenson
met tekeningen van
Puy Pinillos

251 Park Avenue South,
New York, NY 10010
Alle rechten voorbehouden
Gedrukt in China
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Kijk!
Een aanbieding

De Amerikaanse stephanie calmenson
heeft al talloze populaire kinderboeken
op haar naam staan. Voor ze fulltime
ging schrijven was ze kleuterjuf, kinderboekenredacteur en hoofdredacteur
van de Parents Magazine Press Read-
Aloud Book Club. Deze vier natuur
kartonboeken zijn Calmensons eerste
titels bij Lemniscaat.
STEPHANIECALMENSON.COM

De kleurrijkste natuurboeken voor de
allerkleinsten voor maar € 5,blijvend in prijs verlaagd

In vrolijke versjes worden in vier kleurrijke kartonboeken allerlei
aspecten van de natuur belicht voor de allerkleinsten onder ons.
Spelenderwijs kom je van alles te weten – fascinerende feitjes die
zelfs volwassenen soms zullen verbazen.
Duik mee in de onderwaterwereld en bezoek de meest fantastische
dieren – van kleurige clownvissen tot snelle sidderalen. Ontdek hoe
druk én belangrijk kriebelbeestjes kunnen zijn – van vreemde snuiters tot vrolijke fladderaars!
Verwonder je over de mooiste bloemen – van alledaagse madeliefjes tot spannende venusvliegenvangers – en geniet van vogels in alle
soorten en kleuren.
Een prachtige kans om nu al titels in het thema van de Kinderboekenweek in te slaan. Maar op = op!

Kijk! Bloemen! | oorspronkelijke titel: Look! Flowers! | ISBN: 9789047711162
Kijk! Beestjes! | oorspronkelijke titel: Look! Bugs! | ISBN: 9789047711131
Kijk! Vogels! | oorspronkelijke titel: Look! Birds! | ISBN: 9789047711148
Kijk! Vissen! | oorspronkelijke titel: Look! Fish! | ISBN: 9789047711155
Vertaling: Jesse Goossens | formaat: 18,4 x 18,4 cm | [kartonboek], 24 pag. | prijs: € 5 | leeftijd: 2+ | NUR: 271

( . . . zeker geen muis)

APRIL

Dit is een tijger. . .
Muis probeert alle dieren te overtuigen.
Maar dan komt er een echte tijger
tevoorschijn…
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m
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FEBRUARI

7 Groot
7 Gestreept
3 Veel GRRRR!

KARL NEWSON & ROSS COLLINS

JANUARI

Samen

IK BEN EEN TIJGER

LEMNISCAAT

Voorwoord door Axel Scheffler

Stel je eens een wereld voor
waarin iedereen aardig is.
Hoe kunnen we dat samen
voor elkaar krijgen?

Laten we aardig zijn voor elkaar

Anke Kuhl
Sarah McIntyre
Dorothée de Monfreid
Lydia Monks
Jörg Mühle
Thomas Müller
Barbara Nascimbeni
Guy Parker-Rees
Moni Port
David Roberts
Nick Sharratt
Birgitta Sif
Helen Stephens
Lizzy Stewart
Britta Teckentrup
Philip Waechter
Ken Wilson-Max
Cindy Wume

Samen

Beatrice Alemagna
Steve Antony
David Barrow
Rotraut Susanne Berner
Sir Quentin Blake
Serge Bloch
Melissa Castrillón
Benjamin Chaud
Marianna Coppo
Kitty Crowther
Pippa Curnick
Gerda Dendooven
Michael Foreman
Lucia Gaggiotti
Ingrid Godon
Susanne Göhlich
Chris Haughton
Nicola Kinnear
Ole Könnecke

MAART

LEMNISCAAT

Met tekeningen van
Axel Scheffler en

www.lemniscaat.nl
Met tekeningen van de
winnaar van de Amnesty
CILIP Honour Award 2016

Laten we aardig zijn voor elkaar
met een voorwoord van

Axel Scheffler

en werk van 38 aardige tekenaars
BO - Samen.indd 1

25/04/2019 17:52

Waar is Grote Broer?

Ik ben een tijger

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

ISBN: 978 90 477 1401 9

ISBN: 978 90 477 1420 0

ISBN: 978 90 477 1419 4

ISBN: 978 90 477 1421 7

JULI

MEI

AUGUSTUS

Samen. Laten we aardig zijn voor elkaar

5 ex. € 50,-

JUNI

Draken zijn niet te koop

Mijn eerste vogelboek

De fijnste plek van de wereld

Er ligt een krokodil onder mijn bed

Joepie Joepie

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

ISBN: 978 90 477 1422 4

ISBN: 978 90 477 1423 1

ISBN: 978 90 477 1424 8

ISBN: 978 90 477 1425 5

m e t t e k e n i n g e n va n

ˇEK
PETR HORÁC

MeneER

BOe!

DECEMBER

J OYC E D U N BA R

NOVEMBER

www.lemniscaat.nl

OKTOBER

lukt dat niet meer… Wat nu?

MeneER BOe!

SEPTEMBER

Hij laat iedereen schrikken – BOE!
Maar op een dag wordt hij wakker en

ˇ
DUNBAR • HORÁCEK

Meneer Boe zit vol vrolijk kattenkwaad.

lemnisc aat

Kijk mijn letter

Speur poep

Meneer Boe!

Een ster voor iedereen

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

5 ex. € 50,-

ISBN: 978 90 477 1426 2

ISBN: 978 90 477 1427 9

ISBN: 978 90 477 1428 6

ISBN: 978 90 477 1429 3
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© illustratie Claire Goble 2017, uit: Waarom verdrinken vissen niet?

U heeft hem toch al wel in huis?
Wat erin staat? Dat weet u inmiddels toch wel?
Recensies van kinderen en een kinderinterview met een auteur, de beschrijving van
een bijzondere werkplek, een tekenles van een illustrator, goede raad van Gozert en
vooral héél veel te kijken en te lezen uit boeken, zoals het spannende Ivoren maan van
Arienne Bolt, een nieuw heksenavontuur van Elsie Pekel en de nieuwe jeugdroman van
Elle McNicoll. Je kunt griezelen bij een sprookje uit Verhalen van de Fladdertak van
Margaretha van Andel en Marieke Nelissen. Je duikt mee in de diepzee met Tim Flannery, komt tot rust met het nieuwe boek uit de Kalm aan-serie en ontdekt welke uitvindingen op dieren zijn geïnspireerd, en nog veel meer.
Vergeet vooral niet genoeg exemplaren te bestellen voor alle scholen uit uw buurt,
want er zijn weer bij alle boeken lessuggesties beschikbaar, die via handige QR-codes te
downloaden zijn.
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Bij Lemniscaat zijn we trots op onze boeken! En dat laten we graag zien. We ontwikkelen daarom voor ieder boek een promotieplan op maat. De lokale boekhandel vormt de rode draad in deze plannen. Bij Lemniscaat stimuleren we in al onze
uitingen de gang naar die magische boekhandel. Immers, niets is zo zalig als de geur van échte boeken en niets stemt ons
zo tevreden als het thuis uitpakken van je zorgvuldig gekozen boek. Dat is en blijft van alle tijden. En dat begrijpen wij als
geen ander.
Onze boeken gaan over van generatie op generatie. Daar spelen we in de promotie steeds op in. Natuurlijk bewegen we ook
met de tijd mee. Offline én online zoeken we de klanten op. Lemniscaat mag rekenen op een trouwe schare fans, die nog
altijd groeit.
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Boekenleggers

auteursbezoek

Spiksplinternieuwe website
Vanaf begin 2022 kun je terecht op een compleet vernieuwd www.lemniscaat.nl. Wat je kunt verwachten? Een

lemniscaat

gebruiksvriendelijke website in de stijl van STACH: vrolijk,
inspirerend en vol met prachtige boeken. Je vindt er ook
lessuggesties, nieuwtjes, recensies van jonge lezers en
journalisten, tips voor kinderfeestjes, projecten waaronder

Promotiemateriaal

‘Koop een boek, plant een boom’ en nog veel meer.

Ter promotie van onze prentenboeken maken we kleur
platen en ansichtkaarten. Bij ieder jeugdboek zorgen we voor
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Lesmateriaal

boekenleggers, voorzien van een QR-code die naar een online

Van prentenboek tot young adult: bij al onze titels laten wij

voorpublicatie leidt. Deze en andere promotiematerialen,

lesmateriaal ontwikkelen. Dit stellen we gratis beschik-

zoals posters en stickers, kunnen boekverkopers gratis

baar op de betreffende boekpagina op lemniscaat.nl. Met

bestellen via

de lesmaterialen stimuleren we leerkrachten en pedago-

Bent u geen boekverkoper, maar heeft u wel interesse in onze

gisch medewerkers in groepsverband aan de slag te gaan

materialen? Bijvoorbeeld voor uw school? Ons drukwerk is

met échte boeken uit de échte boekhandel. Zo krijgen we

tegen een kleine vergoeding te bestellen via

elk kind in Nederland aan het lezen!

webshop-lemniscaat.nl.

promo-lemniscaat.nl.
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© illustratie: Zoë

Ingram, uit: Mijn

eerste zeedierenboek,

door Zoë Ingram
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Miriam Bos,

uit: Help, een
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een uitgave
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Dit is natuur, een uitgave van
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9 789047 713128
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© illustratie: Yvon van Oel, uit: Vergeet je knufels niet, een uitgave van Lemniscaat, 2022
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JENNI DESMOND

© illustratie: Kim Merel, uit:

laten en sidderalen die schokken
tot vuurvliegjes die flitsen – in de
natuur wordt gecommuniceerd op
manieren die je fantasie te boven
gaan!

CATHERINE BARR
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Zo praat je meT een tijger... en andere dieren

In sprookjes huivere
n mensen wanneer
wolven huilen. Maa
r in wolven huist
een woeste kracht
– een natuurkracht
die ooit een doods
landschap
herstelde.

caat, 2022

van Lemnis

VEERTiEN WOL
VEn

© illustratie:

voor verkoop

zo

praat je

tijg er.. .

m eT
e en

EN ANDERE DIEREN
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Met tekeningen van
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Jason Bittel

M A R I E K E T E N B E RG E
Niet bestemd voor verkoop

HOE DIEREN
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IN HET WILD

Niet bestemd voor verkoop
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Overzicht voorjaar 2022
Nieuwe titels
isbn 978 90 ...
… 477 1222 0

Verhalen van de Fladdertak

€ 24,99

… 477 1414 9

Vergeet je knuffels niet!

€ 14,99

… 477 1388 3

De wereldgeschiedenis in 100 dieren

€ 16,99

… 477 1343 2

Elandeiland

€ 14,99

… 477 1364 7

Groene Planeet. The Green Planet

€ 16,99

… 477 1383 8

Help! Een verrassing!

€ 14,99

… 477 1415 6

Stamppot met kogels

€ 14,99

… 477 1380 7

Kleur

€ 14,99

… 477 1360 9

Dit is… natuur!

€ 15,99

… 477 1379 1

Ivoren maan

€ 16,99

… 477 1355 5

De grote beerrups

€ 15,99

… 477 1312 8

Veertien wolven

€ 15,99

… 477 1373 9

Laat ons zien wie je bent

€ 15,99

… 477 1357 9

Uilen zijn cool

€ 14,99

… 477 1321 0

Kalm aan… en kijk om je heen

€ 19,99

… 477 1358 6

Dierenuitvindingen

€ 15,99

… 477 1417 0

Eieren zoeken

… 477 1323 4

Zo praat je met een tijger...

€ 15,99

… 477 1359 3

Tot aan de maan en terug

€ 24,99

… 477 6274 4

STACH #3 (pakket 25 ex.)

LEMNISCAAT B.V. | POSTBUS 4066, 3006 AB ROTTERDAM
t (010) 206 29 29 | verkoop@lemniscaat.nl

€ 9,99

gratis

PERS EN PROMOTIE
T (010) 206 29 26
Hindele Boas | hindele@lemniscaat.nl | m (06) 577 444 71

VERTEGENWOORDIGING NEDERLAND

Kim van Zweeden | kim@lemniscaat.nl | m (06) 128 768 42

Barbara Daniëls | barbara@lemniscaat.nl | m (06) 517 463 84
Kirsten Wesselius | kirsten@lemniscaat.nl | m (06) 506 056 87
VERTEGENWOORDIGING VLAANDEREN
Suzy Mertens | suzy@elkedagboeken.be | m (+32 4) 997 553 62
Pieter Boschmans | pieter@elkedagboeken.be | m (+32 4) 789 377 11

© illustratie omslag: Marieke ten Berge

