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'Walvis ahoy!'
De vuurtorenwachters schrokken zich
een hoedje.

'Hoeveel kilo zei u?
Geen probleem!'

De visverkoper in de stad was blij
met de grootste klant van zijn leven.

Eerst vonden de mensen het nog wel grappig.
Maar langzaam werd het een rommeltje op

En weet je wel wat zo'n walvis wéégt?!

straat.

Nu gingen de ménsen de zeeën en oceanen in.

De walvissen zwaaiden naar de

Ze visten het afval op en brachten het

kinderen met hun staarten en sprongen

aan wal.

opgelucht weer het water in.

© HACHETTE

Van winnaar Koala
Award (Kinderjury
prijs Australië), en
Book of the Year
Award
Lesbrief
Thema bij
Kinderboekenweek
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SAMEN REDDEN
WE DE NATUUR
NICK BLAND

Walvissen aan wal
Op een dag komen de walvissen zomaar uit de zeeën en
oceanen, het land op. Het is wereldnieuws.
De visboer heeft nog nooit zoveel vis verkocht. En in het
zwembad is het voller dan ooit.
Maar niet iedereen is blij met hun komst. De walvissen
moeten weg.

Maar... waarom zijn ze eigenlijk aan wal? Pas als de
mensen de zee weer schoonmaken, kunnen de w
 alvissen
terug.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,5 x 28,8 cm
• omvang 40 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8239 6 • verschijnt februari

NIEUW . NU OOK VOOR P
 EUTERS .
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PLUCHE
knuffel bobba
30 cm
978 90 258 7852 8
• € 18,99

knuffel belia
30 cm
978 90 258 7967 9
• € 18,99

UITDEELBOEKJES 3+ PRENTENBOEKEN 4+ KLEURBOEK

S
SETPRIJ.
5 EXX
€ 29,95

SET 978 90 258 8022 4 • € 5,99 per stuk

978 90 258 7894 8 • € 16,99

978 90 258 7141 3 • € 16,99

DOOSJE • 2 titels x 5 stuks
978 90 258 8149 8
• € 10,-

© JOCHEM MYJER

DE GORGELTJES !
Grote feestcampagne
De Gorgels
bestaat 7,5
jaar
Gratis etalage materiaal
bij 10 exem
plaren
Tafelstaanders via
promotie@
wpgmedia.nl
Advertenties
Social media
campagne
Google Adwords
campagne

GROOT KARTONBOEK
MET GATEN VOOR PEUTERS
JOCHEM MYJER & RICK DE HAAS

De Gorgeltjes trakteren de dieren
In mama’s keukentje staat een mand met Gorgelbessen.
Daar weten Bobba en Belia wel raad mee. Ze gaan trakteren! Ze verwennen alle dieren die rond het grote Gorgelhol wonen. De familie egel, de uil en haar jonkies, de

eekhoorntjes, het roodborstje en tot slot de konijnen en
de muizen die ook onder de grond wonen. En dan is de
mand leeg…
Maar wat was mama eigenlijk van plan met die bessen?

KARTONBOEK MET STANS 2+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 27,4 x 27,8 cm • omvang 16 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8336 2 • verschijnt mei • www.kinderboeken.nl/gorgels

7

978 90 258 7703 3 • € 11,50

EERDER VERSCHENEN

8

WOORDJES LEREN
MET MUIS

Van stevig karton met
aantrekkelijke tabs
Vrolijke kleuren
Duidelijk voor de
allerkleinsten

LUCY COUSINS

Muis in de stad – Eerste woordjesboek
Jas, sleutels, tas, boodschappenlijstje… Muis is klaar om
naar buiten te gaan. Vrachtwagen, bus, zebrapad,
stoplichten… Muis gaat naar de supermarkt, het tuin

centrum en ze koopt kleren. Zoveel nieuwe woordjes voor
een dreumes!

KARTONBOEK 2+ karton in gebonden band • prijs € 8,99 • formaat 18 x 18 cm
• omvang 10 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8306 5 • verschijnt mei • www.kinderboeken.nl/muis

Draai,
schuif e
speel!

978 90 258 7938 9 • € 11,50

Muis bouwt een huis

EERDER VERSCHENEN

Muis bouwt een
huis
n

Natuur voor
peuters
Speels
ontdekken

Muis zoekt naar kleine beestjes
die zich tussen boomstammen
en bladeren verstoppen.
De mieren hebben
het erg druk!

BW Muis wandelt in de natuur.indd 18
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06-10-2021 12:44

BW Muis wandelt in de natuur.indd 19

06-10-2021 12:44

LUCY COUSINS

Muis wandelt in de natuur
Muis en haar vriendjes gaan op ontdekking in de natuur.
Ze zien allerlei dieren, bomen en planten en ze bouwen

een mooie hut.
Wat een heerlijke dag om buiten op verkenning te gaan!

PRENTENBOEK 2+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 23,5 x 19,9 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 271 • isbn 978 90 258 8282 2 • verschijnt februari • www.kinderboeken.nl/muis

Voorjaar 2022 opent in museum
Allard Pierson te Amsterdam een
tentoonstelling van hoogtepunten uit het
het werk van Annemarie van Haeringen.
Ontdek haar veelzijdig poëtisch oeuvre vol
verwondering en subtiele humor, van dwerg
Ossip tot de prinses met de lange haren tot
reus Gem en nog veel meer helden die (voor)
lezers in hun hart hebben gesloten.

Zijn ouders noemden hem
Gemiddelde Reus, roepnaam Gem.
Of Gemmetje toen hij klein was.
Reuzen hebben amper boeken en
daarom las zijn moeder hem steeds
hetzelfde verhaal voor.
‘Mapje en Papje in Reuzenland…’
‘Nog een keer, mama!’ riep
Gemmetje als het boek uit was.

© LONA AALDERS

Grappig prentenboek
van Gouden Penseelwinnares
Oeuvre-tentoonstelling
in museum Allard
Pierson 15 april tot en
met 7 augustus
Diverse activiteiten
ism museum Allard
Pierson

11

voorlopig omslag

JEZELF ZIJN
ANNEMARIE VAN HAERINGEN

GEM het verhaal van een reus
Dit is het verhaal van een reus. Geen grote, geen kleine,
maar een gemiddelde reus. Een grote reus steekt de aarde
zo in zijn zak. Een kleine reus steekt jóú zo in zijn zak.
Een gemiddelde reus…
Gem houdt niet van gewichtheffen of slopen en vechten.
Maar wel van lezen, een mooi pak en de olifanten die hij

fijner gezelschap vindt dan andere reuzen. Hij is het
liefst op zichzelf tot hij een reuzenzeemeermin ontmoet…
Het wonderlijke verhaal van een helemaal niet zo
gemiddelde reus.

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90
8086 6 • •verschijnt
PRENTENBOEK
2+258
gebonden
prijs € 13,99maart
• formaat 23 x 19 cm
• omvang 24 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8133 7 • verschijnt juni
• www.kinderboeken.nl/muis

978 90 258 7479 7 • € 14,99

Over Wat rijmt er op stoep:
‘Uitermate humoristisch…
Een schitterende vondst die de interactie
tussen voorlezer en kleuter bevordert.’
FRIESCH DAGBLAD

978 90 258 6767 6 • € 14,99
978 90 258 7752 1 • € 14,99
978 90 258 7898 6 • € 14,99

Poster naar 6.000 kinderdagverblijven
Poster beschikbaar voor de boek
handel via promotie@wpgmedia.nl
Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)
Social media campagne
Google Adwords campagne

978 90 258 7697 5 • € 14,99

Advertenties

OP RIJM
DE MAKE , VAN
HÉ, WIE ZR VAN
IT
OP DE WC ER
?
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Aanstekelijke humor
van Harmen van Straaten

HARMEN VAN STRAATEN

Op stampend voorleesrijm

Tien olifanten op weg
naar een dansfeest
Ta-tat ta-ta-taaa! Waar komt dat geluid vandaan?
Tien olifanten die samen op pad gaan.
‘Een twee, in de maat
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
We gaan dansen, we gaan swingen,
en lekker samen springen.’

Van Hé, wie zit er op de
wc? meer dan 60.000
exemplaren verkocht

In de jungle hangt een affiche voor een groot dansfeest.
De olifanten hebben er zin in. Onderweg sluiten andere
dieren aan. Maar als ze op de plek van het feest
aankomen, is daar NIETS te zien. Of toch wel?

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 29,5 x 24 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273 • isbn 978 90 258 8316 4 • verschijnt maart • www.harmenvanstraaten.nl

Het was niet te
zien waar de tuin
ophield en het
huis begon.
Overal stonden
planten en
bloemen...

978 90 258 8058 3 • € 15,99

Het was niet te zien waar
het huis ophield en de
tuin begon, want alles was
even wit en keurig...

De pers over
Dikke vriendjes durven alles:
‘Wat een kunstzinnig meesterwerk weer dat
aan het lijstje klassiekers van de Schuberts kan
worden toegevoegd.’ – FRIESCH DAGBLAD
‘de treffende gezichtsuitdrukkingen van de
dieren en vooral de zachtaardige humor en de
kleine kwinkslagen vervelen nooit.’ –
DPG MEDIA BLADEN

Van meesterverteller
Rindert Kromhout
Sprookjesachtige
illustraties van
Natascha Stenvert

15

VERSCHIL
MAG ER ZIJN
RINDERT KROMHOUT EN NATASCHA STENVERT

Mevrouw Das en Meneer Ping
Mevrouw Das heeft een jungle vol mooie planten.
Meneer Ping veegt elke dag zijn tuin vol tegels schoon.
Mevrouw Das geeft graag een paar plantjes aan meneer
Ping en hij legt met liefde een tegelpaadje voor haar als

haar tuin modderig is. Van het een komt het ander. Zo
keren hun tuintjes langzaam om en uiteindelijk ruilen
mevrouw Das en meneer Ping van huis. Maar eigenlijk
willen ze iets anders… Elkaar!

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,5 x 28,8 cm • omvang 32 bladzijden

• nur 273 • isbn 978 90 258 8311 9 • verschijnt maart • www.rindertkromhout.nl • www.nataschastenvert.com

Vermeer familietentoonstelling
in Mauritshuis
Lesbrief en voor
leesbezoek met
Maurits Muis pop
Onderdeel van
kunstboeken
campagne
Eerder verschenen
als Maurits Muis

16

voorlopig omslag

WEER LEVERBAAR!
INGRID EN DIETER SCHUBERT

Maurits Muis en
het meisje met de parel
Elke avond, zodra het stil is geworden in het museum,
komt Maurits Muis tevoorschijn. Hij rekt zich uit, trekt
zijn kraag netjes en strijkt zijn jasje glad.
Hij is op weg naar zijn meisje met de parel. Niets houdt
hem weg van haar lieve glimlach: zelfs geen lekker eten

en mooie bloemen. Maar waar is ze? Ze is weg!
Er sluipt een gevaarlijke dief door het museum.
Hoe dapper zijn Maurits en zijn vriendjes?
Durven zij het meisje met de parel te redden?

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 273/217 • isbn 978 90 258 8162 7 • verschijnt mei

978 90 258 7220 5 • € 15,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7728 6 • € 15,99
978 90 258 8087 3 • € 15,99

‘EEN BOEK OM MET EEN
KLINKENDE ZUCHT DICHT
TE SLAAN’

Literair kleinood van Zilveren
Griffel-winnaar Wouter Klootwijk
over een bijzondere vriendschap
tussen drie kinderen
Met full colour illustraties van
Esther Leeuwrik

WOUTER KLOOTWIJK

Hoog in de boom begint de zomer
In het dorp waar Jet woont, kent iedereen elkaar. Als je
iets wilt weten hoef je alleen maar naar die ene winkel:
daar weten ze het antwoord op al je vragen. Lo is op
vakantie in het dorp. Samen met Jet beleeft hij avonturen:
ze redden een schaap, ze timmeren een ladder, ze klimmen

in een boom. Dan ontmoeten ze Fien. Zij zit in een
wagentje. Daar willen Lo en Jet ook graag in rijden. Als
het wagentje stuk gaat, kan Fien niet meer terug naar
huis. Maar daar weten Lo en Jet wel een oplossing voor.

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 88 bladzijden

• omslag en illustraties Esther Leeuwrik • omslagontwerp Nanja Toebak • nur 300/277
• isbn 978 90 258 8309 6 • verschijnt mei • ook verkrijgbaar als e-book
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DOLFJE WEERWOLFJE
WEEK 2022
ZATERDAG 16 APRIL T/M
VRIJDAG 22 APRIL

7 BOEKEN VOOR DE PRIJS VAN 6
978 90 258 7530 5 • € 13,99

978 90 2587 945 7 • € 15,50

978 90 258 8112 2 • € 00,00

978 90 2587 731 6 • € 15,99

978 90 2587 125 3 • € 15,99

978 90 258 6484 2 • € 15,99

THEMA
7 IS HET
BEGIN
DOLFJE-KNUFFEL
prijs € 18,99
isbn 978 90 258 7680 7

18
pakket isbn

978 90 258 8342 3

978 90 258 7615 9 • € 13,99

SET
€ 91,94

DOLFJE WEERWOLFJE
OP BEZOEK?
fablefactory.nl

MAANROVERS 7 DAGEN VOOR € 7,Leesplezier is bij alles wat Paul van Loon doet de drijvende kracht. Boeken moeten
beschikbaar zijn voor álle kinderen. Alles begon toen Dolfje 7 jaar werd. 7! Toen werd hij
voor het eerst een weerwolfje. Ter ere van de Dolfje Weerwolfje Week kost M
 aanrovers
daarom 7 dagen lang slechts € 7,- i.p.v. € 15,99. Houd uw mailbox in de gaten voor een
persoonlijke brief van Paul van Loon en informatie over de actie.

DOLFJE WEERWOLFJE
MUSICAL OPNIEUW IN
DE THEATERS!

© TUFFCAT MEDIA

Gratis etalagehanger en
wobbler
POS-materiaal op maat via
promotie@wpgmedia.nl
Paul van Loon elke week op
online schoolbezoek
Lesbrief en kleurplaat GriezelWielen op dolfjeweerwolfje.nl
Social media campagne
De Dolfje Weerwolfje-musical
tourt door het land
19

PAUL VAN LOON

Feesteditie GriezelWielen
Geesten, geraamten en donkere schaduwen… Wat doen
zij in het Weerwolvenbos? Dolfje Weerwolfje kan zijn
ogen niet geloven. Het lijkt wel een Griezelnacht! En wie
is Ginder Geestenjager, met zijn koets van vuur en zijn

knallende zweep? Hij jaagt op griezelwezens… dus ook
op weerwolven! Zijn Dolfje en zijn weerwolfvrienden
nog wel veilig? En waar komt die jongen in die rolstoel
vandaan?

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 10,- • formaat 15 x 22 cm • omvang 176 bladzijden

• omslagontwerp Caren Limpens • nur 282 • isbn 978 90 258 8313 3 • omslag en illustraties in kleur Hugo van Look
• verschijnt februari • www.paulvanloon.nl • www.dolfjeweerwolfje.nl • ook verkrijgbaar als e-book en
luisterboek

DURF JIJ MET IEMAND
VAN LEVEN TE RUILEN?
Leopold buigt zich naar voren. ‘Ken je dat gevoel dat je op sommige momenten zou willen
dat iemand jouw plaats kon innemen?’
Anders knikt. Dat gevoel kent hij heel goed.
‘Wanneer?’ vraagt Leopold door.
‘Als we gaan ringzwaaien bij gym.’
Leopold knikt. ‘En als ik je nou zeg dat iemand dat voortaan voor jou kan doen?’
‘Wie dan?’ vraagt Anders.
‘Een Wisselaar,’ zegt Leopold.
‘Een wat?’
‘Een Wisselaar kan jouw leven overnemen wanneer je iets vervelend, spannend of eng vindt,’
legt Leopold rustig uit. ‘Op dat moment is die Wisselaar jou en niemand zal merken dat jij
dat ringzwaaien niet hebt gedaan. Als het een goede Wisselaar is tenminste.’
De woorden van Leopold doen Anders duizelen. Zoiets bestaat toch niet écht?

Eerste deel in dé
nieuwe serie voor 9+
van Maren Stoffels
Boordevol avontuur en
fantasie
Ruim geïllustreerd door
Geert Gratama

© STEFAN NEEVEN

Voorpublicatieboekjes
voor boekhandel
Promotievideo
Poster naar 8.000
basisscholen
Aandacht in onze
onderwijsnieuwsbrief
(> 5.000 leerkrachten)
Lesbrief voor het
onderwijs
Social media campagne
Google Adwords
campagne
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DISPLAY MET 6 EXX.
prijs € 89,94
isbn 978 90 258 8341 6
verschijnt april

MAREN STOFFELS

De Wisselaar –
Vertel niemand wat je gaat doen
Anders ontdekt dat hij een Wisselaar is: hij kan van leven wisselen met iemand anders. Al snel krijgt hij zijn
allereerste opdracht, maar is Wisselen wel zo leuk als
het lijkt? Plotseling in een ander leven terecht komen
kan heel gevaarlijk zijn…

Als Wisselaar is er één gouden regel waar je je aan moet
houden: je vertelt niemand over je gave. Maar hoe moet
Anders zijn nieuwe leven geheim houden voor zijn tweelingbroer?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden

• omslag, illustraties en ontwerp Geert Gratama • nur 283 • isbn 978 90 258 8315 7 • verschijnt april
• www.marenstoffels.nl • ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

MAGISCH AVONTUUR

VAN EEN BEKROONDE NIEUWE STEM
IN DE INTERNATIONALE
JEUGDLITERATUUR
Schrijfster Efua Traoré groeide op in een kleine stad in Nigeria. Op
haar achttiende verhuisde ze naar Europa. Ze studeerde enkele
jaren in Frankrijk en in Duitsland. Inmiddels woont ze in München.
Ze schrijft in het Engels en in het Duits. Efua schreef Kinderen van
het drijfzand voor haar dochters omdat ze geen spannende
magische verhalen kon vinden die zich in Nigeria afspelen. Ze
schreef het boek dat ze zelf zo had gemist. Kinderen van het drijfzand is haar debuut, en een ode aan de verhalen uit haar kindertijd.

WINNAAR VAN
• The Times / Chicken House Prize 2019
• Munich Literaturreferat YA Literature Grant 2019
• Commonwealth Short Story Prize for Africa 2018
• Literaturstipendien 2019
• Leonhard en Ida Wolf-Gedächtnispreise 2019
• Sunday Times Best Book for Children 2021

De internationale pers
over Kinderen van het
drijfzand
‘Wervelend, magischrealistisch debuut! Ik kon
niet stoppen met lezen.’
THE BOOKSELLER

‘Kinderen van het drijfzand is een avontuur vol
geheimen en mythen.’
THE OBSERVER

‘Traoré kan haast buitenaards goed vertellen.
Opwindend!’
THE TIMES

Met leeslint
Poster beschikbaar voor de
boekhandel via promotie@
wpgmedia.nl
Social media campagne

Auteur beschikbaar
voor interviews met
Nederlandse pers

ation
ern

e
al

best
seller

int

e
al

int

Interview met auteur op
Kinderboeken.nl

ation
ern

EFUA TRAORÉ

Kinderen van het drijfzand
Simi brengt haar zomervakantie door in een afgelegen Nigeriaans dorpje zonder internet en elektriciteit, bij haar grootmoeder
die ze nooit heeft ontmoet. Haar grootmoeder waarschuwt Simi
niet de jungle in te gaan. Maar een stem lokt haar het verboden
pad op, het bos in, en algauw zinkt ze weg in rood drijfzand, naar
een verborgen wereld… Wat is er waar van de verhalen die de

dorpelingen vertellen? Hoe dun is de grens tussen de eeuwenoude mythen en de werkelijkheid? En wat is het geheim dat Simi’s moeder en grootmoeder uit elkaar heeft gedreven?
Een meeslepend verhaal vol kleuren, geuren, verhalen en legenden uit Nigeria.

FICTIE 11+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 320 bladzijden • vertaling Tjalling Bos
• omslag- en illustraties Helen Crawford-White • nur 283 • isbn 978 90 258 8317 1
• verschijnt mei • www.efua-traore.com • ook verkrijgbaar als e-book
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ZET JE SCHRAP VOOR EEN
SPETTEREND AVONTUUR!
Waanzinnig spannend en hilarisch avontuur in een
magisch zwemparadijs
Nieuw, op zichzelf
staand avontuur van
Ilona de Lange
Social media campagne
Het Kinderpanel
interviewt Ilona de
Lange
De pers over
Miljonairskind
‘Fans van De waanzinnige
boomhut opgelet!
Hilarisch en avontuurlijk!’
BOEKHANDEL STEVENS

‘Drie twee één… en gooo!’ Ravi zet af en hij suist
door de glijbaan.
‘Er zit iemand achter ons!’ roept Jamila. Ravi ziet
een schaduw, die waanzinnig snel groeit en over
hen heen lijkt te vliegen. De schaduw neemt de
hele buis over en plotseling is alles zwart.
‘Wat gebeurt er?’ gilt Jamila.
Ravi kan zijn ogen niet geloven. Het lijkt alsof de
glijbaan is veranderd in een spiegel. Boven zijn
hoofd ziet hij zichzelf glijden. Maar waar is Jamila?
Zit ze nog wel achter hem? Hij gaat te hard om
achterom te kijken en zijn keel zit vol water. Een
grote golf spoelt over zijn hoofd, en pas wanneer
zijn voeten de bodem van het zwembad raken, beseft hij dat de glijbaan is afgelopen. Hij zet af, zodat
zijn hoofd boven water komt, en hapt naar adem.
Naast hem schiet ook Jamila uit het water.
‘Woehoe... dat was vet! Creepy maar vet!’

978 90 258 7802 3 • € 14,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 7944 0 • € 14,99
978 90 258 81474 • € 14,99
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978 90 258 80163 • € 14,99

ILONA DE LANGE

Het magische zwemparadijs
met 13 glijbanen
Ravi heeft maar één wens: hij wil naar het grootste en coolste
zwemparadijs van het land. Zijn moeder verbiedt het, maar Ravi
gaat stiekem toch. Razendsnelle glijbanen, turbo watervallen –
het is er te gek! Maar er gebeuren ook vreemde dingen in het
zwemparadijs. Grote golven in het water, draaikolken die

 erschijnen en verdwijnen, waterdruppels vormen een boodschap
v
in morsecode. Ravi voelt aan alles: die boodschap is voor hém
bedoeld. Midden in de nacht sluipt hij samen met Jamila het
zwemparadijs binnen – op zoek naar de waarheid.
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KAN IEMAND ANDERS DE
PLAATS INNEMEN VAN JE
BROER?

‘Volgende week zaterdag gaan we het doen!’ roept Twan.
‘Bedoel je nou…?’
‘Ons plan,’ zegt Twan. Hij staart me aan. ‘Of wil jij nog langer met
die indringer in huis wonen?’
Uit het raam van de boomhut staar ik naar de hemel.
‘Zou je het volhouden?’ vraagt Twan. ‘Als hij nu voor altijd jouw
broer is. Ook op je verjaardag. Ook op Dennies verjaardag. Ook
met kerst. Ook als je straks op de middelbare school zit. Ook als je
later gaat werken.’
Ik zie het gezicht van mijn broer voor me. Mijn échte broer. Hoe hij
voor altijd van me zou wegkijken als ik het zou opgeven.
‘Nee,’ zeg ik.

Originele, literaire jeugd
roman over omgaan met
verlies binnen een gezin
Langverwachte nieuwe titel
van Zilveren Griffel-winnaar
Emiel de Wild

978 90 258 62046 • € 16,99

EERDER VERSCHENEN

978 90 258 65764 • € 16,99
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EMIEL DE WILD

Toen mijn broer een robot werd
Pap houdt de deur open. Samen met mam komt Dennie
de kamer binnen.
Ik hoor mezelf ademen. Het is vreemd: deze Dennie is
mijn broer niet en tegelijkertijd is hij mijn broer wel.
Ineens is hij er: de robot die Tijs’ broer vervangt. De
robot lijkt op Dennie, klinkt als Dennie en gedraagt zich

als Dennie. Maar… hij is hem niet. Hoe durven pap en
mam te doen alsof Dennie nog leeft! Tijs weigert zijn
broer te verraden. Hoog in de boomhut verzint hij met
zijn beste vriend een plan om voor altijd van de robot af
te komen. Want géén broer is beter dan zo’n robotbroer,
toch?
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2022 IS ONS
MAGISCHE 
BOEKEN JAAR
Gehele jaar extra promotie
voor de magische boeken
van Leopold

De pers over het werk van
Kelly Barnhill:
‘Onmogelijk om weg te leggen… Het
meisje dat de maan dronk is net zo
spannend en gelaagd als klassiekers als Peter Pan en The Wizard
of Oz.’
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

‘Spannend, magisch en ontroerend.’
AD MAGAZINE

Promotievideo
Social media campagne
Tafelstaander met
magische boeken
Magische boeken flyer

Kelly Barnhill schrijft voor
kinderen en volwassenen. Voor
Het meisje dat de maan dronk
ontving ze de prestigieuze
Newbery Medal voor het beste
kinderboek. Daarnaast ontving
ze de World Fantasy Award en
de Parents Choice Gold Award.
Naast het betoverende Het
meisje dat de maan dronk
schreef ze ook Heksenjongen
over een jongen die sinds de
dood van zijn tweelingbroer niet
meer praat. Haar werk
verschijnt in 32 landen.
978 90 258 7446 9 • € 17,99

EERDER VERSCHENEN

KELLY BARNHILL

Het meisje dat naar de sterren luisterde
Anthea groeit op in een weeshuis. Ooit was het de gelukkigste plek op aarde, maar jaren geleden is de stad
getroffen door een tragedie. Het weeshuis raakt in armoede en verval. Af en toe liggen er gulle gaven bij het
hek. Maar er zijn te veel monden te voeden. Anthea is

het oudste weeskind. Zij voelt aan alles: binnenkort
zal men haar noodgedwongen vragen het weeshuis te
verlaten. Dan is ze op zichzelf aangewezen in een
vijandige wereld waar ze niemand kent. Maar dan

verdwijnt haar zusje…
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KUNST VOOR KINDEREN – JUBILEUMJAAR TWEE WERELDBERO
27-3-2022
50-jarige
sterfdag Escher
Boektrailer
Lesbrief
Schrijver in
beeld met Wouter
van Reek
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WOUTER VAN REEK

Nadir en Zenith in
de wereld van Escher
22 maart 1972 stierf M.C. Escher, die wereldberoemd
werd met zijn Metamorfosen. Jong en oud genieten nog
altijd verwonderd van zijn werk en inmiddels heeft
Escher een eigen Museum in Het Paleis (Noordeinde) in

Den Haag. Escher bewoog tussen kunst en wetenschap
en daagt met zijn werk nog steeds wiskundigen uit.
Nadir en Zenith nemen kinderen mee in zijn wereld
waarin niets is wat het lijkt.

PRENTENBOEK 8-99 gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm • omvang 32 bladzijden
• nur 217/273 • isbn 978 90 258 8035 4 • verschijnt februari

OEMDE NEDERLANDERS — KUNST VOOR KINDEREN – JUBILEUM
978 90 258 7318 9 • € 15,99

OOK LEVERBAAR

5+
978 90 258 7309 7 • € 16,99

vernieuwde
editie

9+
150 jaar Mondriaan
Tentoonstelling in
Kunstmuseum
Den Haag
Nieuwe editie
Doeboek
Mondriaan
Met kaart:
Reis Mondriaan
achterna

Doeboek Mondriaan
7 maart 1872 werd Piet Mondriaan geboren te Amersfoort. 150 jaar later viert Kunstmuseum Den Haag dit
met een tentoonstelling.

Ga zelf aan de slag met lijnen en kleuren en ontdek wat
Mondriaan inspireerde. Verhalen, tekenen, kleuren, puzzels, quizvragen tot en met dansen met Mondriaan voor
jong en oud.

DOEBOEK 8-99 paperback • prijs € 8,99 • formaat 21 x 29,7 cm • omvang 64 bladzijden
• nur 217 • isbn 978 90 258 8304 1 • verschijnt februari
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© ENNO KEURENTJES

Spannend voetbal
avontuur van cabaretier,
columnist en televisie
presentator Joep van
Deudekom (bekend van
onder meer De Kwis en
Het Instituut)
Actueel verhaal over
kansenongelijkheid,
discriminatie en
omgaan met de druk van
sociale media
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Inkijkje in de
voetbalwereld
QR-code op omslag met
videoboodschap van
auteur

JOEP VAN DEUDEKOM

De zwervende spits
Pieter is keeper en aanvoerder. Na een voetbalwedstrijd
in Parijs ontmoet hij een paar jonge Afrikaanse voetballers. De veelbelovende Vender en zijn vrienden zijn door
een voetbalmakelaar aan hun lot overgelaten. Noodgedwongen leiden zij een zwervend bestaan.

Ondertussen staat het Hercules jeugdteam waarbij Pieter en zijn vrienden spelen onder druk. Een paar spelers
dreigen vervangen te worden. Dat mag niet gebeuren!
Pieter bedenkt een plan om zowel Vender als het voetbalteam te redden.

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden • omslagontwerp Nancy Koot
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Verschijnt in samen
werking met Stichting
Informele Mantelzorg
Sluit aan bij scholen
project Geboeid #Do You
Care, waarin gevoelige
thema’s bespreekbaar
worden gemaakt voor
jongeren
Verschijnt voor de Week
van de Jonge Mantelzorger van 1 t/m 7 juni
2022
Deel van de opbrengst
wordt gedoneerd aan
Mantelzorg
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ANNET JACOBS

De pizzabende
Riff moet thuis vaak meehelpen om voor zijn zusje Silver
te zorgen. Daarom neemt hij nooit vrienden mee naar
huis. Tot Robijn, het leukste meisje uit zijn klas, ontdekt
dat er iets vreemds aan de hand is. Samen bespioneren
ze hun broers, die allebei pizzabezorger zijn. Waarom

zijn hun broers zo chagrijnig? En waarom gaan ze telkens
dat ene huis binnen en komen ze niet meer naar buiten?
Misschien is juist Silver de enige die het mysterie kan
oplossen…
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RINDERT KROMHOUT OVER
DE POPPENSPELER VAN LAMPEDUSA
Italië heeft zich al sinds jaren in mijn hoofd en hart genesteld, en dan met name
Rome, de stad waar ik heb gewoond en waarvan ik iedere stoeptegel en fontein
kan uittekenen. Bij het schrijven van mijn nieuwe roman was het of ik zelf weer in
de stad rondliep, en ik ben er ook daadwerkelijk een paar maal naar teruggekeerd
tijdens dit jaar van schrijven, om me in de geur en de taal onder te dompelen. Na
De naam van mijn vader, dat zich afspeelt in het Europa van de eerste dagen na
de Tweede Wereldoorlog, wilde ik schrijven over de periode die daarop volgt.
De Italianen hebben de oorlog nog lang niet verwerkt, de nasleep ervan zorgt
zelfs binnen families voor felle discussies over wie goed en fout is geweest en hoe
het nu verder moet. Niets vind ik trouwens heerlijker dan een kibbelende, theatrale Italiaanse familie tot leven brengen.
In de Romeinse filmwereld ging het er anders aan toe. De jonge regisseurs en
acteurs, zoals Federico Fellini en Marcello Mastroianni, wilden afrekenen met het
verleden, vooruit kijken, eerlijke verhalen vertellen en aldus een nieuw realisme
introduceren.
Deze tweestrijd tussen terugkijken en aan een toekomst bouwen bleek een uiterst
dankbaar onderwerp te zijn voor een verhaal. Mijn roman greep me en liet me niet
meer los tot de eerste, ruwe versie op papier stond. Op een gegeven moment
dróómde ik zelfs in het Italiaans.
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Allora! Vi presentiamo (wij presenteren u):
De poppenspeler van Lampedusa.

EERDER VERSCHENEN
978 90 258 7379 0 • € 18,99

978 90 258 7786 6 • € 18,99

978 90 258 66624 • € 18,99

978 90 258 7137 6 • € 18,99

978 90 258 7612 8 • € 19,99

978 90 258 8015 6 • € 19,99

Prachtig sfeerbeeld en
inkijkje in de Italiaanse
filmwereld
Historische roman met
actuele verhaallijn
Meeslepend, ontroerend
verhaal over een onvergetelijke
vriendschap in het
naoorlogse Italië
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RINDERT KROMHOUT

De poppenspeler van Lampedusa
Rome, 1948. De achttienjarige Matteo wil acteur worden.
Hij is regelmatig te vinden in het kunstenaarscafé Della
Pace, waar hij mensen uit de filmwereld treft, zoals de
innemende acteur Marcello Mastroianni en de jonge
regisseur Federico Fellini. Van hun wereld wil Matteo
dolgraag deel uitmaken. De felle politieke discussies
thuis gaan grotendeels langs hem heen. Hij heeft andere
dingen aan zijn hoofd: zijn ambities, zijn intieme en ver-

warrende vriendschap met de verleidelijke Davide. Maar
dan overkomt hem iets dat al zijn toekomstplannen op
losse schroeven zet, want Rome is nog lang niet over de
oorlog heen…
Rindert Kromhout woonde geruime tijd in Rome en
voert de lezer mee door de stad die hij zo goed kent.
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