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LUNA OP HET POTJE
Sofie Kenens
Luna heeft al flink geoefend en vandaag gaat ze voor het eerst
helemaal alleen op het potje.
Wanneer ze ontdekt dat haar potje leeg is, gaat ze op zoek naar
haar verdwenen plasje.
Luna op het potje is een vrolijk en ontspannend kartonboek voor alle zintuigen. Een herkenbaar verhaal als
aanvulling op zindelijkheidstraining. Ideale toilet
lectuur voor peuters die leren zelfstandig op het potje
te gaan.

Vanaf 16 maanden
JANUARI 2022
KARTONBOEK
18 X 18 CM

Dit is Luna. Luna is een flinke meid nu.

12 BLZ.
CA. € 10,00
ISBN 978 94 6401 505 8
NUR 271 PEUTERBOEKEN
I S B N 978-94-6401-505-8

9

789464 015058

En dit is Luna
haar potje.

533190_505_LunaOpHetPotje.indd 1

Maak kennis met Luna:
een leergierige peuter

Sofie Kenens verdwaalde vroeger urenlang in avontuurlijke
kinderboeken. In 2011 koos ze voor het spannende pad van freelanceillustrator. Ze heeft vooral in het buitenland een reeks publicaties op
haar naam en maakt nu haar debuut als auteur-illustrator.

6 / P e ut e r- e n kleut erb oeken
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Oei! Het potje is leeg.

533190_505_LunaOpHetPotje.indd 2

22/09/2021 16:42

Waar is Luna haar
plasje naartoe?

Of hier
misschien?
Of hier?

Hier?

533190_505_LunaOpHetPotje.indd 3

22/09/2021 16:42
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PAW Patrol

RED DE DIEREN!
Ga samen met Ryder, Rocky, Skye en de anderen op
pad om enkele schattige dieren uit de nood te helpen.
Het verhaaltje stimuleert probleemoplossend denken,
terwijl de flapjes en grappige geluiden de aandacht voor
het boek nog meer verhogen. Pup-tastisch, toch?

Vanaf 18 maanden
FEBRUARI 2022

10 geluiden én flapjes
voor extra veel interactie

KARTONBOEK MET 10 GELUIDEN
19,9 X 22,5 CM
10 BLZ.
CA. € 13,99
ISBN 978 94 6429 132 2
NUR 271 PEUTERBOEKEN
VERDELING IN NEDERLAND DOOR BILLY BONES
I S B N 978-94-6429-132-2

9

789464 291322

Ontdek ook

DING DONG, HIER IS PAW PATROL!

OP HET POTJE

AFTELLEN NAAR KERSTMIS

FLAPJESBOEK ZOEK EN VIND

ISBN 978 90 5924 864 9 / € 12,99

ISBN 978 94 6429 130 8 / € 12,99

ISBN 978 94 6429 131 5 / € 12,99

ISBN 978 90 5924 928 8 / € 12,99

8 / P e ut e r- e n kleut erb oeken
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KLEINE HELDEN
VAN DE SAVANNE
Bénédicte Rivière & Dan Taylor
Ontdek vier avontuurlijke verhaaltjes over de vier kleine
helden van de savanne: Penelope Antilope, Zaf Giraf,
Leon Leeuw en Nathan Olifant. De interactie tussen de
vier schattige vrienden stimuleert probleemoplossend
denken. De box bevat een kartonboek van 32 bladzijden
en leuke vingerpopjes van de vier personages uit de
verhaaltjes. Creëer je eigen poppenspel en zorg zo voor
een speelse interactie tussen boek, kind en volwassene.

Vanaf 2 jaar
APRIL 2022
BOX MET KARTONBOEK
EN VINGERPOPJES
30 X 22,5 X 6 CM
32 BLZ.
CA. € 24,99
ISBN 978 94 6429 126 1
NUR 271 PEUTERBOEKEN
I S B N 978-94-6429-126-1

9

789464 291261

Ontdek ook

Extra aantrekkelijke
cadeaubox met
vingerpopjes
KLEINE HELDEN VAN HET BOS

KLEINE HELDEN VAN DE JUNGLE

ISBN 978 94 9261 666 1 / € 24,99

ISBN 978 90 5924 874 8 / € 24,99

P eu ter- e n kle u te r bo e ke n / 9
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HET DIKKE
HAAIENBOEK
Christopher Franceschelli & Peski Studio
Haaien zijn hip! In dit nieuwe ‘dikke’ boek draait alles
rond deze mysterieuze diersoort. Ontdek verschillende
soorten, hun habitats, wat ze eten en enkele verrassende
kenmerken. Zoals altijd zijn de illustraties van Peski
Studio enorm fris en toegankelijk. Beleef uren plezier
met het ontdekken van de haaienwereld.

Vanaf 3 jaar
FEBRUARI 2022
KARTONBOEK
14 X 16,5 CM
96 BLZ.
CA. € 15,99
ISBN 978 94 6429 136 0
NUR 272 KLEUTERBOEKEN
I S B N 978-94-6429-136-0

9

789464 291360

HET DIKKE BOERDERIJBOEK

HET DIKKE BOUWBOEK

HET DIKKE STADSBOEK

HET DIKKE BOEK VOL LIEFDE

HET DIKKE TELBOEK

ISBN 978 94 9261 673 9 / € 15,99

ISBN 978 90 5924 845 8 / € 15,99

ISBN 978 90 5924 846 5 / € 15,99

ISBN 978 90 5924 982 0 / € 15,99

ISBN 978 94 6429 135 3 / € 15,99

1 0 / P e ut e r- en kl eut erb oeken
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Nieuw deel
in succesvolle reeks
P eu ter- en kle u te r bo e ke n / 11
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DE AVONTUREN
VAN SOKPOP
Een zoekboek
Een gloednieuw avontuur dat inspeelt op het herkennen
van kleuren, vormen, cijfers en nog meer door middel
van zoekplaten. Op elke prent wordt gevraagd om een
bepaald voorwerp op te speuren volgens het aangegeven
aantal. Zo kan je de hele tekening in detail ontdekken
en oefen je ook nog eens speels de woordenschat. Kan
je Sokpop ook op elke prent terugvinden?

Cover in ontwikkeling

Vanaf 3 jaar
MEI 2022
HARDCOVER
23,7 X 30 CM

Sarah en Sokpop dagelijks
online en op Ketnet Junior

32 BLZ.
CA. € 14,99
ISBN 978 94 6429 169 8
NUR 272 KLEUTERBOEKEN
I S B N 978-94-6429-169-8

9

789464 291698

Ontdek ook

SARAH

SARAH

SARAH

DE AVONTUREN

DE AVONTUREN

DE AVONTUREN

HANDPOP

KNUTSELSET

KNUTSELSET

PUZZEL

VAN SOKPOP

VAN SOKPOP

VAN SOKPOP

SOKPOP

BLADWIJZERS

DINOPOTEN

MET 24 STUKJES

VOORLEESBOEK

KLEURBOEK

STICKERBOEK

EAN 5407226502618

EAN 5407226502663

EAN 5407226502670

EAN 5407226502632

ISBN 978 90 5924 919 6

ISBN 978 94 6429 138 4

ISBN 978 94 6429 149 0

€ 14,99

€ 14,99

€ 14,99

€ 12,99

€ 14,99

€ 7,99

€ 7,99

1 2 / P e ut e r- en kl eut erb oeken
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DE ZOENEBLOM
Een zoek- & telboek van Pit & Puf
Marc de Bel & Frieda Van Raevels
Papa Boeboek komt thuis met drie zonnebloemzaadjes.
Puf wil die meteen opeten.
Maar dat mag niet van mama en papa.
Zij bewaren de pitjes om te planten.
Wat ze ook doen.
Pit en Puf gaan elke dag kijken naar de drie zoeneblomplantjes, zoals Puf die noemt.
Die groeien als… zonnebloemen.
Maar op een dag heeft iemand twee van de plantjes
opgegeten! Wat nu?
De Zoeneblom is meer dan een mooi verhaal over de groei
van een zonnebloem. Het is ook een zoek- en telboek,
waaraan jonge lezertjes uren kijk-, zoek- en telplezier
zullen beleven.

Vanaf 3 jaar

De schitterende tekeningen zijn van de hand van
Boeboektekenaar Frieda Van Raevels.

FEBRUARI 2022
HARDCOVER
21,5 X 30,5 CM
CA. 24 BLZ.
CA. € 15,00
ISBN 978 94 6401 610 9
NUR 270 KINDERBOEKEN DIVERSEN

Uren kijk-, zoek- en telplezier
voor jonge lezertjes

I S B N 978-94-6401-610-9

Ontdek ook
9

789464 016109

Marc de Bel debuteerde in 1986 voor zijn vierde leerjaar met een
verhaal dat nooit uitverteld geraakte: Het ei van Oom Trotter. Sindsdien
verschenen al meer dan 175 titels van zijn hand en valt hij nog
geregeld in de prijzen.
Frieda Van Raevels studeerde animatie aan het RITS. Ze is freelanceillustrator en specialiseert zich in illustraties voor kinderen.

HET GROTE BOEBOEKS-GROEIBOEK

HET KEUTELLEUKE BOEBOEKS-VERHALENBOEK

ISBN 978 94 6131 651 6 / € 19,50

ISBN 978 94 6383 307 3 / € 20,00

P eu ter- en kle u te r bo e ke n / 13
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SNUFFEL
EN DE RODE JAS
David Melling
Het hondje Snuffel houdt van springen in plassen. Maar
zijn nieuwe rode jas? Daar houdt hij helemaal niet van.
Als de grote honden alle plassen doen opspatten, is
Snuffel boos en krijgt hij het koud. Kan Snuffel leren
zijn boosheid opzij te zetten en zijn nieuwe jasje te
aanvaarden? Deze nieuwe serie speelt perfect in op de
uitdagingen en emoties uit de leefwereld van peuters en
reikt hen op een zachte manier oplossingen aan.

Vanaf 2 jaar
JANUARI 2022
HARDCOVER
25 X 25 CM
32 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6429 133 9
NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR
I S B N 978-94-6429-133-9

9

789464 291339

Nieuwe serie van
succesvolle auteurillustrator David Melling

David Melling is al jaren een wereldwijde bestseller. Hij illustreerde
voor of schreef bijna 150 boeken en werd vertaald in meer dan 30 talen.
Na succesverhalen zoals de Hallo Dorus- en Ridder Rik-boeken lanceert
hij met Snuffel een gloednieuwe serie in zijn onmiskenbare stijl.

1 6 / p r e n t e n boeken
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Dit is Snuffel.

Snuffel houdt van…

huilen . . .

krabben . . .

spelen . . .

ruiken . . .

graven . . .

rennen . . .

Echt . . .

helemaal . . .

eten . . .

kauwen . . .

en slapen.

Maar Snuffel houdt niet van zijn nieuwe jas.

niet.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

Nee.

p r e nte nbo e ke n / 17
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MOL IS JARIG
Marieke van Hooff & Henk van der Gugten
Mol is jarig! Natuurlijk komen al zijn vrienden op
bezoek voor een gezellig verjaardagsfeest. Er is taart
en limonade, er wordt gezongen en er zijn natuurlijk
cadeautjes. Vier jij Mols verjaardag mee?

Vanaf 2 jaar
MAART 2022

Molknuffel gratis
bij backlist-bestelling
van 10 exemplaren

HARDCOVER
25 X 25 CM
32 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6429 156 8
NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR
I S B N 978-94-6429-156-8

€ 14,99
9

789464 291568

EAN 5407226502878

Ontdek ook

MOL HEEFT WINTERPRET

MOL BAKT KOEKJES

MOL GAAT NAAR ZEE

MOL KAN IETS

MOL BOUWT EEN RAKET

MOL HELPT MUIS

MOL VIERT KERST

ISBN 978 94 6429 000 4

ISBN 978 94 6429 001 1

ISBN 978 90 5924 978 3

ISBN 978 90 5924 898 4 2

ISBN 978 90 5924 899 1

ISBN 978 90 5924 896 0

ISBN 978 90 5924 897 7

25 X 25 CM

25 X 25 CM

25 X 25 CM

25 X 25 CM

25 X 25 CM

15 X 15 CM

15 X 15 CM

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

€ 9,99

€ 9,99

1 8 / p r e n t e n boeken
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BOER, WAT ZEG JE
VAN MIJN KIPPEN?
Inge Bergh & Nick Claes
Boer, wat zeg je van mijn kippen? Boer, wat zeg je van
mijn haan? Hebben ze dan geen mooie veren of staat jou
de kleur niet aan? Dat liedje kennen we allemaal! Maar
waar gaat het eigenlijk over? Wie is die boer? Waarom
zou de kleur van de kippen hem niet aanstaan? En hoe
komt het dat iedereen plezier had, behalve de boer? Je
leest er alles over in dit boek!
In dit boek vind je ook een activiteitenbundel. Leuk voor
thuis en in de klas!

De liedjes worden aanstekelijk
uitgevoerd door De Appelmoesband,
in een scholentour door heel
Vlaanderen. Ontdek ze hier!

Vanaf 5 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
21,5 X 25 CM
48 BLZ.
CA. € 14,99
ISBN 978 90 5924 912 7
NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR
I S B N 978-90-5924-912-7

Ontdek ook
9

OP EEN GROTE PADDENSTOEL
ISBN 978 90 5924 783 3 / € 14,99

789059 249127

Inge Bergh laat zich
inspireren door iconische
kinderliedjes en creëert er
verrassende verhalen mee
p r e nte nbo e ke n / 19
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VRIEND
Stefan Boonen & Jan Van Lierde
Al zolang ze weten, zijn olifant en zebra beste vrienden.
Van poot tot snuit: dikke vrienden.
Met heel hun hart: echte vrienden.
De samenwerking tussen Stefan Boonen en Jan Van
Lierde leverde al vaker verbeeldingsrijke pareltjes op.
Denk maar aan het prentenboek Verliefd of de reeks voor
beginnende lezers Veer.

Vanaf 5 jaar
FEBRUARI 2022
HARDCOVER
25 X 25 CM
32 BLZ.
CA. € 18,00
ISBN 978 94 6401 586 7

Stefan Boonen volgde een opleiding schrijnwerkerij en daarna
bijzondere jeugdzorg en orthopedagogie. Hij schreef zijn eerste boek
in 2000 en sindsdien staan er al meer dan 80 titels op zijn naam. Zijn
werk valt geregeld in de prijzen.

NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR
I S B N 978-94-6401-586-7

9

789464 015867

Jan Van Lierde studeerde animatiefilm. Hij werkte onder meer voor
BBC en Ketnet. Recent ontwierp hij de figuren en decors voor Polska
Warrior. Intussen publiceerde hij tal van prentenboeken in Vlaanderen
en Nederland.

Een olifantastisch en warm
verhaal over vriendschap
2 0 / p r e n t e n boeken
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De pers over Verliefd
‘Het lezen neemt niet veel tijd in beslag, maar er
valt wel heel wat te zien en de combinatie met de
prenten is heerlijk. De humor is perfect op maat van
de kleintjes en zal ze zeker gegniffel en misschien
zelfs een schaterlach ontlokken.’ ★

Ontdek ook

— Katy Hurkmans – Chicklit.nl

‘De humor in de illustraties en in het verhaal zijn
teruggebracht tot de kern van het thema: een
allesoverheersend gevoel dat je niet kan verbergen.
(…) De nieuwsgierige buitenwereld wil er alles
van weten en het becommentariëren, maar voor
kleuters bestaan er geen roddelbladen, ze moeten
het gevoel eerst zelf ontdekken. De tekst spreekt
boekdelen en is een Vlag en Wimpel waard.’

DANK JE WEL
ISBN 978 94 6131 806 0 / € 17,95

— Juryrapport Vlag & Wimpel 2018

SORRY

VERLIEFD

ISBN 978 94 6131 912 8 / € 17,95

ISBN 978 94 6131 633 2 / € 17,95

VEER-REEKS
EEN DAG IN DE KOU

EEN DAG IN DE WIND

ISBN 978 94 6383 151 2 / € 14,50

ISBN 978 94 6383 169 7 / € 14,50

EEN DAG IN DE ZON

EEN DAG MET EEN WOLK

ISBN 978 94 6383 150 5 / € 14,50

ISBN 978 94 6383 168 0 / € 14,50

p r e nte nbo e ke n / 21
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JUB EN ZIJN TRAAN
Arne De Loore & Astrid Vandendael
Er hangt een kaartje aan het flesje:
1 traan.
1 traan?
Wat is dat? 1 traan?
Daar heeft Jub nog nooit van gehoord.
Wanneer het flesje uit Jubs handen valt en de traan in
duizend kleine druppels uiteenspat, moet Jub op zoek
naar een andere traan. Op zijn zoektocht ontmoet hij
een oude rijmende postbode, een drukbezette vazenverkoopster, een ajuinsnijdende visser en een verdwaalde
wereldreiziger. Beetje bij beetje leert Jub wat een echte
traan is.

Vanaf 5 jaar
APRIL 2022
HARDCOVER
32,5 X 23,5 CM
CA. 40 BLZ.
CA. € 18,00
ISBN 978 94 6401 591 1
NUR 273 PRENTENBOEKEN < 6 JAAR
I S B N 978-94-6401-591-1

9

789464 015911

Een prachtig verhaal over
het gevoelige thema huilen

Arne De Loore en Astrid Vandendael leerden elkaar kennen tijdens
een bijkomende opleiding. Hoewel de een schreef en de andere
illustreerde, beseften ze al snel dat ze elkaar perfect aanvulden.
Sinds die dag zijn Arne en Astrid op zoek naar de mooiste manier om
tekst en beeld samen te smeden.

2 2 / p r e n t e n boeken

533759_707_Brochure K-J Voorjaar 22.indd 22

18/11/2021 08:51

DE LANGE WEG VAN
SLAK
Tom Marien & Eleni Debo
De weg van Slak loopt recht, kaarsrecht.
Geen bloem of struik gaat hij uit de weg.
Maar de zon brandt en de weg is lang.
‘Laat jezelf meer los’, vindt Duizendpoot.
‘Breek uit jezelf’, zegt Mier.
Maar hoe doe je dat, vraagt Slak zich af.
En doet zoiets pijn?
De lange weg van Slak vertelt een beklijvend verhaal over
recht en minder recht. Over vol- en vasthouden. In- en
uitbreken.
Om samen te lezen en te bekijken vanaf 6 jaar.
Om zelf te ontdekken vanaf 8 jaar.

Vanaf 6 jaar
MAART 2022

Ontdek ook

HARDCOVER
30 X 23 CM
CA. 40 BLZ.
CA. € 18,00
ISBN 978 94 6383 268 7
NUR 274 PRENTENBOEKEN > 6 JAAR
I S B N 978-94-6383-268-7

9

789463 832687

Over Geef wacht!:
GEEF WACHT!
ISBN 978 94 6383 017 1 / € 17,50

Tom Marien is leerkracht, alfabetfreak en vader van twee. Hij broedt
verhalen uit voor kleine en grote kinderen. Met Volle muil en Geef

‘Een waanzinnig mooi en bijzonder prentenboek
dat hier helemaal past en waar wij heel enthousiast
over zijn. #parel’
— Boekhandelaar Margreet de Haan – ’t Spui

wacht! schreef hij twee goed onthaalde prentenboeken.
Eleni Debo woont en werkt in de Italiaanse Alpen. Sinds 2016 tekent ze
onder meer voor The New York Times en Unesco en won ze tweemaal
een World Illustration Award. Wanneer ze niet tekent, is ze meestal op
pad in de bergen of staat ze gebogen over haar moestuinexperimenten.

533759_707_Brochure K-J Voorjaar 22.indd 23

‘Het is zo schoon getekend en met zoveel mooie
woorden geschreven. Wauw!’
— Hanne Luyten – #nietaankindengezinverklappen
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EERSTE
LEESBOEKEN
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HOBBEL ZOEKT
EEN ECHTE VRIEND
Ilka De Bisschop & Christel Simons
Hobbel heeft de strepen en het hart van een tijger. Alleen
zijn korte pootjes willen niet mee. Maar het katje blijft
altijd dapper en optimistisch. En ook zijn vrienden op
de boerderij aanvaarden hem zonder meer zoals hij is.
Hobbel zoekt een echte vriend is het eerste van een serie
van speelse voorleesboeken voor kleuters, met zin voor
diversiteit, maar vooral voor avontuur. Dit eerste boek
vertelt hoe Hobbel op de boerderij terechtkomt.

Vanaf 4 jaar

Voorleesboeken met zin
voor avontuur

APRIL 2022
HARDCOVER
17 X 17 CM
CA. 52 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6401 235 4
NUR 281 FICTIE 4-6 JAAR
I S B N 978-94-6401-235-4

9

789464 012354

2 6 / e e r s t e l eesb oeken
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HOBBEL ONTDEKT
EEN RAAR DIER
Ilka De Bisschop & Christel Simons
In Hobbel ontdekt een raar dier wordt er bezoek op de boerderij verwacht. Een krokodil, een dinosaurus of nog een
konijn? Wanneer niemand de nieuwkomer herkent, gaan
alle dieren bang schuilen. Behalve Hobbel, want hij weet
hoe het is om ergens aan te komen waar je niemand kent.

Vanaf 4 jaar
APRIL 2022
HARDCOVER
17 X 17 CM
CA. 52 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6401 696 3
NUR 281 FICTIE 4-6 JAAR
I S B N 978-94-6401-696-3

9

789464 016963

Ilka De Bisschop werkt als journalist vooral voor De Standaard. Ze
schreef al drie boeken en werkte mee aan de animatieseries Vos &
Haas en Knofje (Ketnet). Als moeder van twee kleine jongens wil ze
kinderboeken maken die ze zelf graag voorleest.
Christel Simons illustreert al sinds 2010. Haar werk haalde in 2015
de shortlist van de wedstrijd Picturale en werd opgenomen in de
tentoonstelling ‘Aanstormend talent’. Ze jaagt graag op mooie boeken
en in haar kast is altijd plaats voor eentje meer.

eer ste le e sbo e ke n / 27
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De School voor Monsters

KAAT
DEELT UIT
Sally Rippin
vertaald door Robbert-Jan Henkes
met illustraties van Chris Kennett
‘Ik ben jarig, meester Bas! Dit is voor de hele klas!’
Kaat is jarig en deelt uit. Wat zou het zijn? Gewoon weer
fruit? Kaatjes trommel plipt en plopt, sist en sputtert,
flipt en flopt…

Vanaf 5 jaar
FEBRUARI 2022
HARDCOVER

Ontdek hier
de tips
voor ouders!

15 X 21 CM
56 BLZ.
CA. € 10,00
ISBN 978 94 6429 029 5
NUR 287 LEREN LEZEN
NUR 281 FICTIE 4-6 JAAR
I S B N 978-94-6429-029-5

9

789464 290295

Rijmwoorden
bevorderen het inzicht
in de klank-teken-koppeling
2 8 / e e r s t e l eesb oeken
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De School voor Monsters

PIER DE KLIER
ZEGT BOE!
Sally Rippin
vertaald door Robbert-Jan Henkes
met illustraties van Chris Kennett
Monsters groen en geel en bruin spelen samen in de tuin.
Maar Pier speelt niet zoals het hoort, omdat hij anderen
altijd stoort. Want onze Pier is een vampier, en daarbij
een grote klier…

Vanaf 5 jaar
FEBRUARI 2022
HARDCOVER
15 X 21 CM
56 BLZ.
CA. € 10,00

Ontdek ook

ISBN 978 94 6429 028 8
NUR 287 LEREN LEZEN
NUR 281 FICTIE 4-6 JAAR
I S B N 978-94-6429-028-8

9

MAARTJES BOLLE BEEST

SEM EET JAM

DE VOET VAN LOET

DOL EN DOT DOEN DOL EN ZOT

ISBN 978 94 6429 023 3

ISBN 978 94 6429 024 0

ISBN 978 94 6429 027 1

ISBN 978 94 6429 026 4

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

789464 290288

Grappige verhalen
om voor te lezen
en samen te lezen
eer ste le e sbo e ke n / 29
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Narwal en Kwal

NARWALS
SUPERGEWELDIGE
SCHOOL
Ben Clanton
vertaald door Edward van de Vendel
Op een dag komen Narwal en Kwal een school vissen
tegen. Hun meester, meneer Kogelvis, is ziek… dus
kunnen de vissen niet naar school. Maar geen paniek:
Professor Narwal wil wel even invallen, hoor!

Vanaf 6 jaar
APRIL 2022
HARDCOVER
15 X 21 CM
80 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6429 163 6
NUR 282 FICTIE 7-9
I S B N 978-94-6429-163-6

9

789464 291636

Ontdek ook

DE EENHOORN VAN DE ZEE

SUPERNARWAL EN KWALKAMPIOEN

PINDAKAAS EN KWAL

NARWALS NIEUWE VRIENDJE

VROLIJK KWALFEEST

ISBN 978 90 5924 968 4 / € 12,50

ISBN 978 90 5924 969 1 / € 12,50

ISBN 978 90 5924 970 7 / € 12,50

ISBN 978 90 5924 971 4 / € 12,50

ISBN 978 90 5924 972 1 / € 12,50

3 0 / e e r s t e l eesb oeken
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Over De eenhoorn van de zee:
‘De korte verhaaltjes zijn origineel en lezen
door de stripvorm erg prettig. De illustraties
zijn ook zeer goed: simpel, maar ongelofelijk
aandoenlijk. Een uitstekend begin van een
veelbelovende serie.’
— NBD Biblion

Dit boEk
wordt…

Een feEstje!

HeEL
Erg leuk!

VermakElijk!
PlEzierig!

GeEstIG!

GeiniG!

GrappIG!

SUPERGEWELDIG!

LolLiG!

Meer dan 1 miljoen verkochte
exemplaren in de V.S.
eer ste le e sbo e ke n / 31
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EEN TRUI
OM IN TE WONEN
Marieke van Hooff
met illustraties van Isabelle Geeraerts
Walcha is een Poolse jongen met een speciale hobby:
breien. Hij breit van ʼs ochtends tot ’s avonds. Als hij een
spreekbeurt op school geeft, lachen zijn klasgenoten
hem er heel hard mee uit. Dus breit Walcha een grote
trui waar hij in gaat wonen. Maar op zekere dag is hij
door zijn voorraad wol heen en moet hij zijn trui verlaten. Als hij terugkomt van de winkel, is zijn truihuis
verdwenen! Walcha gaat op zoek naar zijn trui en doet
een wel heel vreemde ontdekking…

Vanaf 6 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
15 X 21 CM
64 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6429 153 7
NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-153-7

9

789464 291537

Een warm verhaal over je
plekje vinden in de wereld

Marieke van Hooff is germaniste, muzikante en actrice. Ze verwierf
vooral bekendheid met haar hilarische kinderboeken, vaak
gepubliceerd in combinatie met zelfgeschreven kinderliedjes. Haar
universums zijn tijdloze, warme, grappige werelden vol fantasie
waarin kinderen urenlang opnieuw en opnieuw kunnen verdwalen.
Met Een trui om in te wonen schreef ze een warm en wollig verhaal
over een jongetje dat zijn plekje in de wereld wil vinden.
Isabelle Geeraerts is grafisch ontwerpster en illustratrice. Tekenen is
altijd al haar ding geweest. Verf voor Sinterklaas, kleurpotloden voor
Kerstmis, wasco’s voor de verjaardag; veel meer stond er niet op haar
verlanglijstje. Ze werkt voor zichzelf (leuk!) en streeft ernaar om van
illustreren haar hoofdberoep te maken (nog leuker!). In Een trui om in
te wonen illustreerde ze in prachtige pastelkleuren met veel details.

3 2 / e e r s t e l eesb oeken
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MAG IK MEEDOEN?
Isabelle Gielen
met illustraties van Roozeboos
Als je pas verhuisd bent en alles in het nieuwe huis een
plaatsje heeft gekregen, dan heb je heel veel lege dozen.
Met die dozen kun je leuke dingen doen. Dat doet Sam
ook, samen met zijn nieuwe vriend Bram.
Een boek om voor te lezen, zelf te lezen en te knutselen.
Speur in dit boek naar dino’s en naar letters en woorden
die je al zelf kunt lezen.
Isabelle Gielen, expert in beginnende geletterdheid en
aanvankelijk lezen, maakt bij dit boek ook een lesbrief
boordevol tips en spelletjes voor ouders en leerkrachten.

Vanaf 6 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
21,5 X 25 CM
48 BLZ.
CA. € 15,99
ISBN 978 94 6429 086 8

Ontdek ook

NUR 274 PRENTENBOEKEN >6 JAAR
NUR 287 LEREN LEZEN
I S B N 978-94-6429-086-8

9

789464 290868

3de druk

AAP LEEST EEN LETTER
ISBN 978 90 5924 782 6 / € 17,50

Twee boeken voor de prijs
van één: een prentenboek
om voor te lezen plús een
knutselboek voor kinderen
die leren lezen
eer ste le e sbo e ke n / 33
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Balletkonijntjes

TRIXIE IS ZOEK
Swapna Reddy
vertaald door Inge Bergh
met illustraties van Binny Talib
Het wordt een drukke dag voor Millie. Eerst naar de
dansles, dan naar de danswinkel, daarna chocolademelk
drinken en schommelen in het park… De balletkonijntjes gaan natuurlijk overal mee. Maar opeens is Millie
haar favoriete haarspeld kwijt (je weet wel, de speld met
de suikerspin). En alsof dat nog niet erg genoeg is, blijkt
ook Trixie zoek te zijn. Millie is ontroostbaar. Gelukkig
zijn de andere konijntjes er nog om samen met haar naar
Trixie op zoek te gaan.

Vanaf 7 jaar

Ontdek ook

APRIL 2022
HARDCOVER
12,9 X 18,5 CM
112 BLZ.
CA. € 12,50
ISBN 978 94 6429 162 9
NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-162-9

9

MILLIE GAAT OP BALLET

DANSEN MAAR!

ISBN 978 90 5924 791 8

ISBN 978 90 5924 792 5

€ 12,50

€ 12,50

789464 291629

Over Het glazen muiltje:
‘De zoete illustraties in pasteltinten in combinatie
met de glitterdetails op de omslagillustratie zullen
jonge balletfans zeker aanspreken.’
— NBD Biblion

533759_707_Brochure K-J Voorjaar 22.indd 34

MILLIE IS JARIG

HET GLAZEN MUILTJE

DE AUDITIE

ISBN 978 90 5924 917 2

ISBN 978 90 5924 956 1

ISBN 978 94 6429 097 4

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

18/11/2021 08:53

Smiley World

IK LEES
EEN MOP MET JOU
Hou je van lachen?
Dan moet je dit boek lezen!
Want dit boek staat vol leuke moppen!
De mopjes in dit moppenboek zijn leuk om hardop te
lezen, met twee en soms ook met drie. Haal je vrienden
er snel bij en begin maar al te lachen!

Lekker koekje
O, wat jammer!
dit is Joep

dit is Mo

Dat kan niet.
Die taart is voor het feest van Mona!

Mo is een bakker.

Mona wordt tien vandaag.

Joep heeft trek.

Kom jij ook naar het feest?

Maar Joep heeft geen geld.
Toch gaat hij iets lekkers kopen bij Mo.

Ja, ik kom ook.
Maar dat feest is pas om vier uur.
En ik heb nu trek!

Dag Joep.
Wat mag het zijn?

Wat dacht je van die koekjes daar?

Koek? Taart? Of een broodje kaas?

Die zijn in de aanbieding.

Vanaf 7 jaar

Koop je er tien, dan krijg je er één gratis.
Ik weet het nog niet.
Ik heb wel zin in die taart daar.

Ja, lekker!

Met die bessen.

Geef er zo maar tien dan.

FEBRUARI 2022
8

HARDCOVER

9

14,8 X 21 CM
64 BLZ.
CA. € 10,00
ISBN 978 94 6429 140 7
NUR 287 LEREN LEZEN
I S B N 978-94-6429-140-7

Ontdek ook
9

789464 291407

Toneellezen is een motiverende
vorm van samenlezen,
die lezen met begrip en
intonatie bevordert
IK KEN EEN MOP!

WAT EEN LOL

ISBN 978 90 5924 752 9

ISBN 978 90 5924 918 9

€ 10,00

€ 10,00

eer ste le e sbo e ke n / 35
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Geronimo Stilton AVI

DE KEIZER
WIL EEN SCHAT
vertaald door Loes Randazzo
bewerkt door Juliette MaslowRosenkamp
Kattenklauw is de keizer van Katten Eiland. Hij is erg
gierig en niet al te slim. Op een dag heeft het volk genoeg
van hem. Het geld raakt op, hij moet beter voor zijn
katten zorgen! Gelukkig heeft hij een plan. Hij moet een
schat vinden! Dan zal het volk hem weer aardig vinden,
toch? Maar ja, waar vind je een schat?

FEBRUARI 2022
HARDCOVER
14,5 X 19 CM
128 BLZ.
CA. € 10,95
ISBN 978 94 6429 044 8
NUR 287 LEREN LEZEN
I S B N 978-94-6429-044-8

9

789464 290448

Enorm populair
in bibliotheken
en basisonderwijs
3 6 / e e r s t e l eesb oeken
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Een volledig titeloverzicht van
de Stilton-boeken vind je op pg. 70-72.
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Geronimo Stilton AVI

EEN WILDE RIT
vertaald door Dorette Zwaans
bewerkt door Juliette MaslowRosenkamp
In Rotsblok gaat een strijd van start,
een strijd om een heet pepertje!
Dat pepertje heeft kok Marit Melkzuur nodig.
Voor in haar lekkere toetje met kaas.
Elke muis is daar dol op!
Wie het eerst het pepertje vindt, wint de strijd.
En de winnaar krijgt een joekel van een toetje.
En heel veel geld.
Helaas is de dino van Geronimo heel traag.
Kan hij nog winnen?

APRIL 2022
HARDCOVER
14,5 X 19 CM
128 BLZ.
CA. € 10,95
ISBN 978 94 6429 172 8
NUR 287 LEREN LEZEN
I S B N 978-94-6429-172-8

9

789464 291728

Met leeslegger!
eer ste le e sbo e ke n / 37
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Geronimo 2.0

NIETS IS
WAT HET LIJKT
vertaald door Loes Randazzo
Rokford is in de ban van Mister Optikus, een wereld
beroemde illusionist die in de muizenstad een pretpark
vol illusies heeft gebouwd. Als er plotseling een knager
vermist wordt en uit zijn laatste handelingen blijkt dat
hij vlak daarvoor een uitnodiging voor de escaperoom
van het park ontvangen had, gaan bij Geronimo de
alarmbellen af. Samen met een vriendin en zijn grote
vriend Spaghetti gaat hij in het duistere pretpark op
zoek naar de knager, maar al snel komen ze ook vast te
zitten in de escaperoom. Hoe komen ze hier ooit weer
uit?

MAART 2022
HARDCOVER
14,5 X 19 CM
128 BLZ.
CA. € 10,95
ISBN 978 94 6429 089 9
NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-089-9

9

789464 290899

Maak kennis met Geronimo Stilton 2.0. Een Geronimo met een nieuwe look, die helemaal
aansluit bij deze tijd. Niet alleen flitsender getekend, maar ook een tikje brutaler en met
een nieuwe makker: de onweerstaanbare hond Spaghetti. Kortom, Geronimo heeft een
nieuw jasje aangetrokken, maar niet letterlijk, want sommige dingen veranderen nooit!

4 0 / fict ie 8 +
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Geronimo 2.0

WIE SCOORT
OP HET SKATEBOARD?
vertaald door Loes Randazzo
Als Geronimo per ongeluk op een skateboard terechtkomt (zoiets overkomt ook echt alleen Geronimo!) terwijl
hij net in zijn smoking op weg was naar het theater van
Rokford om een belangrijke speech te geven, lijkt het
gedaan met onze schrijversmuis. Maar wanneer hij
even later met board en al in een looping op het podium
belandt, barst het publiek in juichen uit: zo’n coole actie
hebben ze nog nooit gezien! Het kampioenschap skaten
vindt over een week in de stad plaats en het publiek
moedigt Geronimo dan ook aan om mee te doen. Er ontstaat vervolgens een ware run op het podium wanneer
duidelijk wordt dat het kampioenschap in tweetallen
gestreden moet worden. Wie zal Geronimo kiezen en
belangrijker nog: hoe komt hij die wedstrijd zonder
kleerscheuren door?

MAART 2022
HARDCOVER
14,5 X 19 CM
128 BLZ.
CA. € 10,95
ISBN 978 94 6429 090 5
NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-090-5

9

789464 290905

2022 = 20 jaar
Geronimo Stilton!
fi cti e 8 + / 41
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Geronimo Stilton

REIS DOOR DE TIJD:
HET PIRAMIDEPROJECT
vertaald door Loes Randazzo
Tijdens een vakantie in het prachtige Egypte stuiten de
Stiltons op een mysterieus kompas dat de verbijsterde
knagers niet veel later terug in de tijd katapulteert naar
het Oude Egypte in de tijd van farao Cheops. Daar blijkt
algauw dat er iets van hem gestolen is, een kostbare
tekening waarop staat hoe de piramide van de farao
gebouwd moet worden. Zelfs de koninklijke architect
zit met de poten in het haar! Tussen de huwelijksaanzoeken, tochten over de Nijl, bloedstollende schrijfwedstrijden en een nauwe kennismaking met de kat van de
farao door, gaan de Stiltons op zoek naar de bijzondere
bouwtekening. Duik jij met ze mee de piramides in om
de geheimen van het Oude Egypte te ontdekken?

MEI 2022
HARDCOVER
14,5 X 19 CM
320 BLZ.
CA. € 19,95
ISBN 978 94 6429 173 5
NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-173-5

9

789464 291735

Met bouwtekening
van een piramide
4 2 / fict ie 8 +
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Thea Stilton

HET MYSTERIE VAN DE
MAGISCHE STENEN
vertaald door Dorette Zwaans
en Rianne Aarts
De Thea Sisters reizen af naar Engeland, waar ze mee
gaan helpen met een toneelstuk dat georganiseerd is
door studenten van over de hele wereld. En het mooiste
en meest magische ervan is dat het zich zal afspelen met
het beroemde Stonehenge als decor! De Sisters zijn door
het dolle heen en bieden zich aan voor allerlei functies:
licht en geluid, decorbouw, maar ook actrice. Terwijl de
voorbereidingen in volle gang zijn en de Sisters ook af
en toe genieten van de Engelse omgeving en de typische
Engelse gerechten, wordt plotseling een van de kostbare
kostuums uit de kleedkamer gestolen. De vriendinnen
gaan meteen op onderzoek uit. Wie heeft dit op zijn
geweten?

APRIL 2022
HARDCOVER
14,5 X 21,5 CM
224 BLZ.
CA. € 15,99
ISBN 978 94 6429 088 2
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
I S B N 978-94-6429-088-2

9

789464 290882

Ontdek de avontuurlijke
bestemmingen vanuit je zetel
met de Thea Sisters
Een volledig titeloverzicht van
de Stilton-boeken vind je op pg. 70-72.
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Zoë Lucifer

DE VERGETEN JONGEN
Marie Potvin
vertaald door Lies Lavrijsen
Ik heet Zoë Lussenburg. Maar iedereen noemt me
Zoë Lucifer. Omdat ik grote oren heb en mager ben.
Mijn ouders zijn vergeten dat ik besta en ik heb geen
vrienden. Maar dat gaat allemaal veranderen. Een
paar dagen geleden werd ik achtervolgd door een stel
pestkoppen. Een onbekende jongen heeft me gered.
Hij is heel bijzonder, die jongen. Hij noemt me gewoon
Zoë en lacht me nooit uit. En hij heeft mijn hulp nodig.

Vanaf 9 jaar

chapitre

14

Hoofdstuk 1

Ergens ben ik dus mijn

Maar er zijn ook dagen

MAART 2022

eigen baas. Haalt mam de

waarop ik zou willen dat mijn

PAPERBACK

stofzuiger tevoorschijn? Als

ouders iets meer aandacht

13 X 20,6 CM

de bliksem naar pap. Krijgt

272 BLZ.

mijn vader bezoek van tante

voor me hadden. Het zou fijn

CA. € 12,99

Francien met haar muffe

ISBN 978 94 6429 128 5

parfum? Zoef, weer naar

NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR

mam. Superhandig, als je

I S B N 978-94-6429-128-5

het op die manier bekijkt…

zijn als ze een keer zeiden:
‘Nee, vandaag blijf je bij
mij!’ Maar je kunt niet alles
hebben…

Ik ben zo vrij als een vogel,
zolang ik maar voor het
9

789464 291285

donker in één van de twee
huizen ben!
16

Vernieuwend concept voor
onwillige lezers of kinderen
voor wie lezen moeilijk is

17

Leesfragment

4 4 / fict ie 8 +
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Zoë Lucifer

DE KWELGEEST
Marie Potvin
vertaald door Lies Lavrijsen
Mijn vriend heet Cleo. Hij is heel bijzonder. Maar
hij bezorgt me ook kopzorgen. Hij moet wennen aan
een wereld die nieuw voor hem is, heel ingewikkeld
allemaal. En om het nog ingewikkelder te maken: Bas
Beukers (die pestkop!) heeft mij om hulp gevraagd! Ik
weet niet wat ik moet doen. Het lijkt echt of hij in nood
is. En ik denk dat Cleo de enige is die kan helpen…

Vanaf 9 jaar
DISPLAY MET 10 BOEKEN
(5 X DE VERDWENEN JONGEN

MAART 2022

ISBN 978 94 6429 128 5 EN

PAPERBACK

5 X DE KWELGEEST

13 X 20,6 CM

ISBN 978 94 6429 129 2)

296 BLZ.

21 X 26,5 X 12 CM

CA. € 12,99

CA. € 129,90

ISBN 978 94 6429 129 2

ISBN 978 94 6429 164 3

NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR

I S B N 978-94-6429-164-3

I S B N 978-94-6429-129-2

9

9

789464 291643

789464 291292

Doosdisplay met extra
promomateriaal
fi cti e 8 + / 45
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Het Kattenmeisje

EEN SCHAT
VAN EEN KAT
Nico De Braeckeleer
met illustraties van Frieda Van Raevels
Cato is een bijzonder meisje: ze kan zichzelf in een kat
veranderen en ze kan met dieren praten. Op een dag
vinden zij en haar beste vriendin Asli in een kokertje
van een postduif een code waarvan ze denken dat die
naar een goudschat leidt. De twee meisjes doorkruisen
heel Boshoutem, op zoek naar het goud. Maar er is nog
een andere schattenjager in de buurt. En die doet er alles
aan om de schat in handen te krijgen…

Vanaf 8 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
14,5 X 21 CM
128 BLZ.
CA. € 14,99
ISBN 978 94 6429 002 8

Ontdek ook

NUR 282 FICTIE 7-9 JAAR
I S B N 978-94-6429-002-8

9

789464 290028

Nico de Braeckeleer
geeft zijn 75e boek uit

GROENE KLAUWEN

DE BABYPOESJES

ISBN 978 90 5924 763 5

ISBN 978 90 5924 774 1

€ 14,99

€ 14,99

4 6 / fict ie 8 +
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Soccer City

WK-KOORTS
Nico De Braeckeleer
met illustraties van Michael Vincent
Enzo en zijn vrienden leven volop mee met het WK
voetbal. Enzo supportert voor België, maar Linne, die
een Nederlandse vader heeft, is fan van Nederland. Dit
zorgt voor gekibbel natuurlijk! Maar het wereldkampioenschap is niet het enige evenement. Soccer City
speelt ook een belangrijk toernooi op zijn eigen veld, een
toernooi dat ze absoluut willen winnen. Daarenboven
organiseert Skipp een online voetbaltoernooi. De voetbal-, game- en WK-koorts worden verstoord door een
vandaal die het gemunt heeft op Soccer City. Enzo en
zijn vrienden willen de vandaal klissen…

Vanaf 9 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
14,5 X 21 CM
128 BLZ.

Ontdek ook

CA. € 14,99
ISBN 978 94 6429 087 5
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
I S B N 978-94-6429-087-5

SPOOKTRANSFER

SPOOKT

RANSFER

VOETBALVRIENDEN

SPOOKTRANSFER

ISBN 978 90 5924 775 8

ISBN 978 90 5924 948 6

€ 14,99

€ 14,99

9

789464 290875

Op tijd voor het
WK voetbal!
fi cti e 8 + / 47
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SPRANKEL HOOP: DE
DIKKE BERTHA-BOM
Mark Tijsmans
Sprankel Hoop doet zijn uiterste best om een normale
jongen te zijn. Dat is moeilijk, omdat hij niet weet waar
hij vandaan komt of wat er voor zijn vijfde levensjaar
met hem gebeurd is. Het wordt nog erger als Sprankel bij
toeval ontdekt dat hij kan vliegen, wanneer hij het meisje
waar hij verliefd op is probeert te redden uit de handen
van een stel pestkoppen. Normale jongens kunnen helemaal niet vliegen!

Vanaf 9 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
15 X 23 CM
CA. 196 BLZ.
CA. € 16,50
ISBN 978 94 6401 521 8
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
I S B N 978-94-6401-521-8

9

789464 015218

Wanneer Sprankel elf wordt, mag hij naar een speciale
school voor superhelden. Helaas komt er van naar school
gaan niets terecht. Wanneer een gevaarlijke gevangene
ontsnapt, die dan ook nog eens de koningin ontvoert en
een gigantische bom wil laten ontploffen, rust de hoop
van het hele land op die vreemde jongen die kan vliegen!
Hij moet de zaak oplossen en de koningin weer in veilig
heid brengen. Hij is tenslotte een superheld. De enige
superheld die het land nog heeft!
Helaas, zo vindt Sprankel Hoop zelf, is iedereen vergeten
dat hij nog niet afgestudeerd is. Erger nog! Hij heeft nog
geen dag les gevolgd op die school voor superhelden!
Hij is een superheld in opleiding!
Een superheld aan het begin van zijn opleiding!
Een superheld aan het prille begin van zijn opleiding…
Met alle gevolgen van dien!

Ontdek ook

De pers over De knaap, de knecht, de meid, de moord:
‘Puur leesplezier van de bovenste plank! Heerlijk
om te lezen!’
— Pol Van Damme – Pluizuit.be

De pers over Het geheim van te veel torens:
‘Een heerlijk doldwaas en reuzespannend avontuur
dat het verdient om door zo veel mogelijk kinderen
gelezen te worden.’
4 8—
/ fict
8 + – kinder.boekenbaas.nl
Jorn ie
Baas

533759_707_Brochure K-J Voorjaar 22.indd 48

HET GEHEIM VAN TE VEEL

DE KNAAP, DE KNECHT,

FORT FIKTORI (GENOMI-

TORENS

DE MEID, DE MOORD

NEERD LEESJURY 2022)

ISBN 978 94 6383 195 6

ISBN 978 94 6383 318 9

ISBN 978 94 6383 213 7

€ 17,00

€ 17,00

€ 16,50

Mark Tijsmans is auteur, acteur, zanger en amuseur. In 1996
debuteerde hij met Het geheim van te veel torens en sindsdien vinden
zijn boeken jaarlijks duizenden lezers.

18/11/2021 08:54

Op de achtergrond speelde de radio. Die had
Doorn opgezet om samen wat te kunnen dansen
en meezingen. Maar toen was dus dat ernstige
gesprek begonnen en waren ze de radio min of
meer vergeten.
‘We onderbreken dit programma voor een pas
binnengelopen bericht.’
Dat hoorden de kinderen dus niet, omdat ze te
veel met zichzelf bezig waren.
‘We vernemen uit goede bron dat een van de bekendste
en gevaarlijkste misdadigers ooit na tien jaar opsluiting
uit zijn cel is kunnen ontsnappen. Hoe dat gebeurd is, is
niet duidelijk, maar vreemd is het wel! Hij zat namelijk
een celstraf uit van zeshonderddrieënveertig jaar, en zou
dus nooit meer kunnen vrijkomen. Tot deze ochtend dus.’
‘Hé Doorn. Luister even,’ sprak Sprankel over
het radiobericht heen, ‘wat de dag van morgen
betreft.’
‘Morgen is er kermis!’ begon Doorn enthousiast!
‘Ja, maar is het wel verstandig om daar naartoe
te gaan?’
‘Natuurlijk wel,’ viel Doorn uit, ‘we kijken er al
wekenlang naar uit! We hebben ervoor gespaard!’
‘Ik heb ervoor gespaard.’ verbeterde Sprankel
luchtig. ‘Jij hebt meer dan de helft van je
spaarcenten uitgegeven aan snoepgoed.’
‘Dat jij lekker mee hebt opgegeten.’ viel Doorn in.
Sprankel knikte even. ‘Ook waar. Maar die
kermis is midden in het dorp. Wat als iemand me
herkent?’

‘Mij anders niet.’ giechelde Doorn.
‘En wat als iemand anders uit het dorp wil weten
wie ik ben?’ vroeg Sprankel. ‘We kunnen moeilijk
nog een keer beweren dat ik een ingebeeld
vriendje ben!’
‘Dan zeg ik dat je mijn neefje bent. Uit de stad.’
Doorn straalde. Ze had alles keurig uitgedacht.
‘Je bent Bruno. Het zoontje van tante Brunetta.’
‘Bestaat die echt?’
‘Wie? Bruno of Brunetta?’
‘Allebei!’
‘Nee. Ze zijn ingebeeld. Maar dat weten ze hier in
het dorp niet!’
‘Onthoud die naam dus goed dames en heren luisteraars.
Prent hem in uw geheugen. De man is levensgevaarlijk!
Onthoud die naam alsjeblieft goed!’
Zo klonk het op de radio! Redelijk dramatisch. De
naam die op de radio vermeld werd, was niet die
van tante Brunetta. Het ging om iemand anders.
Met een andere naam. Een naam die Sprankel
Hoop en Doorn niet gehoord hadden en dus ook
niet konden onthouden, omdat ze nog steeds te
veel met elkaar en zichzelf bezig waren.
‘En dan gaan we nu weer verder met een muziekje!’
kondigde de radio aan.
‘Hé. Dit is een leuk liedje!’ riep Doorn vrolijk uit.
Ze stond op van de tafel, trok Sprankel van zijn
stoel af en samen begonnen ze heerlijk te shaken
op de tonen van de meest recente zomerhit.

‘Je bedoelt Max.’
‘Of een van zijn pukkelvriendjes.’
‘Dat kan niet! Maak je niet ongerust! Papa moet
morgen met Max naar het gehoorcentrum. Voor
een zoveelste controle vanwege die tijdelijke
doofheid en oorsuizen. Door dat geklepper van
die kerkklok… Weet je nog?’
‘Ja!’ fluisterde Sprankel moeilijk. ‘Het spijt me
echt een beetje hoor!’

fi cti e 8 + / 49
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SCHIMMEN
IN DE NACHT
Luc Descamps
met illustraties van Arne Van Steenbergen
Dan ziet ze het weer, een gedaante die als een hagedis tegen de
gevel aangedrukt in haar richting sluipt. June is doodsbang…
Wanneer June, die zelf geen grootouders heeft, met de
klas een bezoek brengt aan een rust- en verzorgingstehuis, ontmoet ze de ietwat vreemde en behoorlijk
vergeetachtige August. Al snel sluiten ze vriendschap
en voor June voelt het alsof ze eindelijk een opa heeft,
ook al moppert August vaker dan dat hij blij is. Maar er
gebeuren vreemde dingen in het rusthuis. Bijna dagelijks verdwijnt er iets en de bejaarde man voelt zich er
allesbehalve veilig. Samen met June gaat hij op zoek
naar de ongrijpbare dief. Ze moeten hem vinden voor
die Augusts meest kostbare bezit in handen krijgt.

Vanaf 9 jaar

De Oehoe-reeks brengt toegankelijke, avontuurlijke en
humoristische verhalen met doodgewone helden in de
hoofdrol.

FEBRUARI 2022
HARDCOVER
12,5 X 18,5 CM
CA. 136 BLZ.

Ontdek ook

CA. € 15,00
ISBN 978 94 6401 611 6
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
I S B N 978-94-6401-611-6

9

789464 016116

De pers over Vampier zonder tanden
‘Geschreven op een leuke manier die kinderen
aanspreekt. Leest erg vlot, met korte hoofdstukken
en passende illustraties!’ ★ ★ ★ ★
5 0 Wendyblogt
/ fict ie 8 + - Hebban.nl
—
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VAMPIER ZONDER TANDEN

VIRUSKILLERS

ISBN 978 94 6401 338 2 / € 15,00

ISBN 978 94 6401 339 9 / € 15,00

Luc Descamps is met zo’n 60 titels, jaarlijks meer dan 200 lezingen,
en bekroningen door de Kinder- en Jeugdjury niet meer weg te
denken in de jeugdliteratuur. Met de Oehoe-reeks heeft hij een
volwaardige opvolger gecreëerd voor zijn populaire reeks Donkere
Getallen.
Arne Van Steenbergen volgt een opleiding in Genk voor conceptart,
3D, striptekenaar en visual effects. Hij heeft de boeken van Luc
Descamps altijd graag gelezen. Deze reeks is zijn debuut.

18/11/2021 08:54

Het dagboek van Gurty

OVERAL KASTANJES
Bertrand Santini
vertaald door Edward van de Vendel
Gurty is dol op de herfst. In de herfst ruikt de natuur
heerlijk vies. Alles verdort en verschrompelt en begint
lekker te schimmelen en te stinken. Tijd voor een vakantie
vol herfstige avonturen! Maar Gurty en Fleur krijgen
te maken met iets dat veel gevaarlijker is dan duizend
giftige paddenstoelen: een mysterieuze dierendief kidnapt de katten en honden van de buurt… Als op een dag
Billenkop verdwijnt, moeten Fleur en Gurty op zoek
naar hun lievelingsvijand.

Vanaf 9 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
14,5 X 21 CM
176 BLZ.
CA. € 13,99
ISBN 978 94 6429 120 9
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
I S B N 978-94-6429-120-9

Ontdek ook

9

VAKANTIE OP HET PLATTELAND

HELEMAAL WINTERKLAAR

DE YARK

ISBN 978 90 5924 900 4

ISBN 978 90 5924 901 1

ISBN 978 90 5924 958 5

€ 13,99

€ 13,99

€ 13,99

789464 291209

‘Als je een dagboek van Gurty aan kinderen te lezen
geeft, moet je goed luisteren: je hoort ze schateren van
het lachen – ook de kinderen die niet van lezen houden!
Eens je een dagboek van Gurty begint te lezen, laat het
je niet meer los. Deze serie zou terugbetaald moeten
worden door de sociale zekerheid en op alle scholen
gelezen moeten worden.’
— Gérard Collard, boekhandelaar en recensent, op Sud Radio
fi cti e 8 + / 51
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GROOT WEETJESBOEK
OVER DE PREHISTORIE
Cécile Benoist
De lievelingsvraag van elke nieuwsgierige 8-jarige is
ongetwijfeld ‘Waarom?’. De weetjesboekenreeks speelt
daar handig op in met eenvoudige encyclopedieën over
de meest uiteenlopende onderwerpen. Eerst waren er al
Groot weetjesboek over de brandweer, Groot weetjesboek over
kampioenen van de dierenwereld en Groot weetjesboek over de
hemel en het heelal. Nu is de prehistorie aan de beurt! Dat
werd tijd.
Wat voor weer was het in de oertijd? Zijn mensen ooit
dinosaurussen tegengekomen? Werd er toen ook al
vrolijk op muziek gedanst? In dit boek ontdek je alles
over de prehistorie! Je komt ook te weten waarom de
mammoet is uitgestorven, met welk bestek oermensen
aten, welke beroemdheden uit die tijd we vandaag nog
kennen, hoe je zelf vuur maakt en nog veel meer!

Vanaf 8 jaar
VERSCHENEN
HARDCOVER
19,5 X 24 CM

Een toegankelijke
encyclopedie over de
prehistorie voor kinderen
in het basisonderwijs

96 BLZ.
€ 15,00
ISBN 978 94 6383 323 3
NUR 210 NON-FICTIE VANAF > 8 JAAR
NUR 212 GESCHIEDENIS < 12 JAAR
I S B N 978-94-6383-323-3

9

789463 833233

Ontdek ook

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

GROOT WEETJESBOEK

OVER KLEINE MENSEN

OVER PIRATEN

OVER VOETBAL

OVER KAMPIOENEN VAN

OVER DE BRANDWEER

OVER VOERTUIGEN

OVER DE HEMEL EN HET

ISBN 978 94 6234 607 9

ISBN 978 94 6131 703 2

ISBN 978 94 6131 847 3

DE DIERENWERELD

ISBN 978 94 6383 058 4

ISBN 978 94 6383 027 0

HEELAL

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

ISBN 978 94 6131 848 0

€ 15,00

€ 15,00

ISBN 978 94 6383 324 0

€ 15,00

€ 15,00

5 4 / n o n - fict i e 8 +
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DE MEEST NUTTELOZE
DIEREN TER WERELD
Philip Bunting
vertaald door Edward van de Vendel

In de natuur wemelt het van de wilde, waanzinnige en
wonderbaarlijke schepsels, van elke vorm en soort. In
dit boek lees je over het langzaamste (oftewel: luiste)
dier. Je leest over een dier dat koraal eet (en zand uitkakt). En je maakt kennis met een van de meest giftige
dieren ter wereld! (Wat je ook doet: niet opeten!)

Vanaf 8 jaar
FEBRUARI 2022
HARDCOVER
29 X 23,5 CM
80 BLZ.
CA. € 16,99
ISBN 978 94 6429 124 7
NUR 223 NATUUR, PLANT, DIER (< 12 JAAR)
I S B N 978-94-6429-124-7

Philip Bunting is auteur en illustrator. Hij maakt het liefste prenten
boeken voor ouders met een slaap- en tijdtekort (en hun kinderen).
Zijn boeken moedigen speelse interactie tussen de lezer en het kind
volop aan, waardoor zowel volwassenen als kinderen meermaals
in een deuk van het lachen liggen. Sinds zijn eerste boek verscheen
in 2017, werd zijn werk meermaals bekroond, onder andere met de
Honours from the Children’s Book Council of Australia.
Edward van de Vendel is een bekroond auteur en vertaler. Hoewel
hij als kind geen schrijver wilde worden, heeft hij intussen meer dan
honderd boeken geschreven. Hij werd al meermaals bekroond door
de Griffeljury en won al twee keer de Woutertje Pieterse Prijs.

9

789464 291247

Grappigste non-fictie die je
ooit zult tegenkomen!
no n-fi cti e 8 + / 55
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DE MOL
PUZZELBOEK #3
Onze vorige speurboeken van De Mol waren keer op
keer een succes. In dit derde puzzelboek stellen we tien
nieuwe verdachten voor, die elk de Mol zouden kunnen
zijn. Los de opdrachten op, speel de spelletjes (en maak
vooral veel plezier). Elke reeks puzzels die je oplost geeft
je een tip waarmee je een verdachte kunt uitsluiten. Stap
voor stap kom je zo te weten wie de Mol is...

In 2022 beleeft De Mol zijn
tiende seizoen, ondersteund
door een grootse Play4campagne!
Vanaf 9 jaar
MAART 2022*
PAPERBACK
14,8 X 21 CM
112 BLZ.
CA. € 9,99

TOONBANKDISPLAY MET 20 BOEKEN

ISBN 978 94 6429 159 9

MAART 2022*

NUR 210 NON-FICTIE KINDERBOEKEN (<12 JAAR)

ISBN 978 94 6429 166 7
CA. € 199,80

I S B N 978-94-6429-159-9

5 X DE MOL PUZZELBOEK #1
9

ISBN 978 90 5924 863 2

789464 291599

5 X DE MOL PUZZELBOEK #2
ISBN 978 90 5924 930 1

Puzzelboek bij
het populairste
tv-programma
van Vlaanderen

10 X DE MOL PUZZELBOEK #3
ISBN 978 94 6429 159 9
*verschijningsdatum onder voorbehoud: kan aangepast
worden in functie van het zendschema

I S B N 978-94-6429-166-7

9

789464 291667

5 6 / n o n - fict i e 8 +
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Kids Labo

GEWELDIGE
PROJECTEN VOOR
JONGE WISKUNDIGEN
Ook zo gek van wiskunde en alles wat met cijfertjes te
maken heeft? Met deze nieuwe Kids Labo maak jij de
leukste knutselwerken en zelfs lekkere hapjes die allemaal rond wiskunde draaien. Een pizza gelijk verdelen?
Een telraam in elkaar zetten? Het kan allemaal! Dankzij
de uitgebreide stappen en foto’s werk jij binnen de kortste keren elke opdracht af. Perfect voor een druilerige
lentedag of een coole wiskundeles!

SCHADUWFIGUREN

127

Vanaf 9 jaar

ZO MAAK JE EEN

SCHADUWFIGUUR

WELKE WISKUNDE?
• METEN om het perfecte sjabloon
te maken.
• VERDUBBELEN EN HALVEREN om
de schaduwen te verkleinen of vergroten.

Een van de beste dingen aan theater met schaduwfiguren
is dat je zowat overal voorstellingen kunt geven. Je hebt
alleen maar een kale muur en wat licht nodig. Maak je
geen zorgen: als je het moeilijk vindt om je figuur te
tekenen, kun je altijd een sjabloon gebruiken. Je vindt er
online een heleboel.

Als je tekening niet meteen de
eerste keer lukt, gebruik dan
gewoon je gum en begin
opnieuw. Of je kunt een foto
maken van deze tekening en
die als sjabloon gebruiken.

FEBRUARI 2022
HARDCOVER

Gebruik
cellofaanpapier
om wat kleur aan
je schaduwen
te geven.

Tijd
60 minuten

Moeilijkheidsgraad
Gemiddeld

14,5 X 21,5 CM
21,6 X 27,6 BLZ.

Schaar

DIT HEB JE NODIG

mp

Liniaal

of z
a k la

mp

a u la

Teken je figuurtje met een potlood op een stuk
zwart karton. Als je kiest voor de tekening van
onze draak, zorg er dan voor dat je de vleugels los
van het lijf tekent.

ISBN 978 94 6429 137 7

Bamboestokjes

B ure

SCHADUWFIGUREN

lak

Gum Gekleurde cellofaanpapiertjes
(optioneel)

P

126-129_Shadow_Puppets.indd 126

02/02/2021 14:45

NUR 231 TECHNIEK (< 12 JAAR)

Zwart karton en een perforator

Kneedlijm

Welke verhalen zou jij vertellen als je een eigen poppentheater had?
Met karton, splitpennen, bamboestokjes en een lichtbron maak jij een
echt podium. Door met de afstand tussen je figuren en het licht te spelen,
kun je die kartonnen acteurs gigantisch of juist piepklein maken.

NUR 210 NON-FICTIE KINDERBOEKEN (<12 JAAR)

band

AFSTAND EN SCHERPTE

128

Splitpennen

CA. € 19,99

1

Potlood

I S B N 978-94-6429-137-7

2

Zodra je een schets hebt gemaakt, gebruik je
een schaar om het lichaam en de losse delen
zoals de vleugels uit te knippen.

126-129_Shadow_Puppets.indd 127

02/02/2021 14:47

MEETKUNDE

SCHADUWFIGUREN

Ontdek ook

9

789464 291377

129

GA VOOR GROOT
Gebruik een
perforator om
mooie ronde ogen
te maken.

3

Je kan beweegbare delen toevoegen. Duid de
plaatsen op het lijf en de vleugels aan met een
potlood. Leg een stukje kneedlijm onder het karton
en gebruik een potlood om een gat te prikken.

A

4

Leg de gaatjes van de vleugels op die van het
lijfje en steek er een splitpen door om ze vast
te zetten.

B

1

Vergroot afstand tussen de lamp en het
figuurtje (A). Wat doet dat met de hoogte
van de schaduw (B)? En met de scherpte?

Aftstand tussen lamp
en figuurtje (A):

Knip een vlam uit rood
cellofaanpapier en plak die
aan de achterkant van het
figuurtje. Je kunt ook
kleur aan de vleugels
toevoegen.

20 cm
30 cm
40 cm
A

5

2

Maak twee bamboestokjes vast met plakband
aan de achterkant van de vleugels en het lichaam.
Laat voldoende van de stokjes onderaan uitsteken om ze
vast te houden. Je schaduwfiguur is nu klaar voor actie.

Richt een lamp op een leeg stuk muur (of een
groot wit laken of stuk papier). Doe het licht
uit en hou je figuur tussen de lichtbron en de muur.

126-129_Shadow_Puppets.indd 128

Hoogte van schaduw
(B):
40 cm
30 cm
20 cm

B

Verklein nu de afstand tussen de lamp en het
poppetje. Wat doet dat met de hoogte van de
schaduw (B)? Maakt het de schaduw scherper?

6

Een lamp geeft een
brede schaduw, maar
voor een meer
gerichte straal kun je
een zaklamp
gebruiken.

Het is leuk om te spelen met de grootte van je
schaduwfiguren. Meet de afstand van het figuurtje tot de
lichtbron bij verschillende intervallen: begin bij de lamp,
beweeg dan verder weg. Schrijf je bevindingen op. Kun je
ontdekken hoeveel groter de schaduw is dan het formaat
van het figuurtje? Wat is de grootste schaduw die je kunt
maken? Zie je hoe de focus verandert hoe kleiner de
schaduw wordt? Experimenteer met meer ingewikkelde
schaduwfiguren en kijk naar de patronen die ze vormen.

3

Hou je bevindingen bij in een tabel. Wat ontdek
je over de relatie tussen de grootte van de
schaduw en de afstand van de lamp? Groeien en
krimpen ze in gelijke proporties?

WISKUNDE IN DE WERELD
INDONESISCHE SCHADUWSPELEN
Schaduwspelen met figuren zijn al vele duizenden jaren een
kunstvorm in Indonesië. De opvoeringen dienen vaak om
speciale gelegenheden te vieren, zoals verjaardagen of
huwelijken. De Indonesische poppenspelers beheersen hun
figuren erg goed en wisselen af met de grootte van de stokken
om enorme schaduwen en dramatische effecten te verkrijgen.

Wanneer je de
stokjes op en neer
beweegt, zullen de
vleugels van het
poppetje bewegen.

02/02/2021 14:48
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KIDS LABO

KIDS LABO

KIDS LABO

101 EXPERIMENTEN

25 EXPERIMENTEN

25 PROJECTEN VOOR

OM ZELF TE DOEN

DIE JE BUITEN KUNT DOEN

JONGE WETENSCHAPPERS

ISBN 978 90 5924 239 5

ISBN 978 94 6429 123 0

ISBN 978 90 5924 699 7

€ 19,99

€ 14,99

€ 19,99

02/02/2021 14:48
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LEVE ASTRID!
Met de L. van Lindgren
Barbara Rottiers
Waarom ik zo gek ben op Astrid Lindgren? Misschien omdat ze
zo goed kon klimmen. Dat kan ik helemaal niet. Ik maakte eens
een wandeling en plots moest ik ergens overheen klimmen. Want
zo gaat het altijd, je staat op een heuvel en je denkt: hoe kwam
ik hier terecht? En dan moet je naar beneden! Dat durf ik niet
en dan schuif ik op mijn kont naar beneden. Hoogbejaarden zijn
vast nog handiger in afdalen dan ik. Zeker Astrid Lindgren!

Vanaf 9 jaar
MAART 2022

Toen aan de jonge Astrid Lindgren werd gevraagd wat
ze later wou worden, antwoordde ze: ‘Alles behalve
schrijfster!’ En dat niet-schrijven heeft ze lang volgehouden. Tot haar dochter Karin in 1941 ziek werd en
een verhaaltje vroeg over een zekere… Pippi Langkous.
Op 28 januari 2022 is het twintig jaar geleden dat de
wereldberoemde auteur van De gebroeders Leeuwenhart,
Ronja de Roversdochter en Pippi Langkous overleed. Op
hoogstpersoonlijke wijze neemt Barbara Rottiers je
in tekst en beeld mee op een atypische tocht door het
wonderlijke leven van Lindgren. Van haar jeugd in de
keuken van Kirstin op het Zweedse platteland tot aan
haar begrafenis op 8 maart 2002, die zelfs live werd
uitgezonden op de Zweedse nationale radio en televisie.
Een rijkelijk geïllustreerd boek vol pretlichtjes en humor
als eerbetoon aan de Zweedse auteur.

HARDCOVER
17 X 24 CM
CA. 96 BLZ.
CA. € 17,50

Ontdek ook

ISBN 978 94 6401 587 4
NUR 280 KINDERBOEKEN ALGEMEEN
I S B N 978-94-6401-587-4

9

789464 015874

Een nieuwe kinderbiografie
met een hoek af (en twee
knalrode vlechten)
5 8 / n o n - fict i e 8 +
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DE H. VAN HUMBOLDT
(GENOMINEERD VOOR DE LEESJURY 2022)
ISBN 978 94 6383 227 4 / € 17,50

Barbara Rottiers werkte jarenlang voor de VRT en is intussen voltijds
verhalenverteller en auteur. In 2020 leidde haar fascinatie voor
wetenschapper Alexander Von Humboldt tot een heus monument van
papier: De H. van Humboldt.
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De pers over De H. van Humboldt:
‘Rottiers schrijft met vlotte pen en geeft je het
gevoel dat je met haar rond de tafel zit in een
gezellige sfeer. Zij gooit weetjes op en vertelt
honderduit over het fascinerende leven van de
man waar zij zelf zo naar opkijkt. (…) Kortom, een
bevlogen werk dat je in één ruk uitleest en waar
je daarna graag naar teruggrijpt om details te
ontdekken. Een werk vol passie en plezier!’
— Eric Vanthillo – Pluizuit.be

‘Net als het leven van Alexander is dit boek
kleurrijk, spannend, vol bijzondere historische
figuren en beslaat het bijna alle continenten en alle
mogelijke dier- en plantensoorten. (…) Echt goeie
biografieën van dit type zijn dungezaaid en daarom
meer dan welkom!’
— Jorn Baas – kinder.boekenbaas.nl

no n-fi cti e 8 + / 59
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FICTIE TIENERS
EN JONGEREN
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DE VERDWENEN
STEDEN
Shannon Messenger
vertaald door Maria Postema
De twaalfjarige Sophie is altijd een buitenbeentje
geweest. Ze heeft meerdere klassen overgeslagen en
vindt weinig aansluiting bij haar oudere klasgenoten,
maar ook thuis voelt ze zich nooit echt op haar gemak.
Hoe dat komt? Sophie is een Telepaat, iemand die
gedachten kan lezen. Niemand kent haar geheim, of
dat denkt ze tenminste…
Dan ontmoet Sophie Fitz, een geheimzinnige (en
knappe) jongen die haar vertelt dat ze niet de enige is:
hij is óók een Telepaat. En de reden waarom ze zich nooit
thuis voelde, is omdat … ze dat niet is. Door Fitz doet
Sophie een schokkende ontdekking en moet ze haar
familie achterlaten voor een nieuw bestaan op een plek
die totaal anders is dan de wereld die ze tot nu toe kende.
Maar Sophie heeft nog steeds geheimen, en die zijn
niet voor niets diep weggestopt in haar geheugen: haar
kennis is gevaarlijk en zeer gewild. Wie is Sophie écht
en waarom leefde ze verborgen tussen de mensen? Het
antwoord kan haar dood worden of haar leven redden –
en de tijd dringt.

Vanaf 10 jaar
MAART 2022
HARDCOVER
13 X 20,6 CM
496 BLZ.
CA. € 19,99
ISBN 978 94 6429 152 0
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
NUR 284 FICTIE 13-15 JAAR

BESTEL DE
BOEKHANDELAARSBOX MET:

I S B N 978-94-6429-152-0

• 5 BOEKEN
9

• 1 GRATIS LEESEXEMPLAAR

789464 291520

• 1 BACKCARD

Boek één van deze immens
populaire fantasy-reeks
wordt verfilmd door Disney,
in een regie van Ben Affleck

• POS-MATERIAAL EN GADGETS

ISBN 978 94 6429 165 0
CA. € 99,95
I S B N 978-94-6429-165-0

9

789464 291650

6 2 / fict ie t ie n ers en jon geren
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‘Juffrouw Foster!’ Het nasale stemgeluid van
meneer Sweeney sneed door Sophies harde
muziek toen hij haar oordopjes aan het snoer
uit haar oren rukte. ‘Heb je besloten dat jij zo
slim bent dat je niet hoeft op te letten als ik iets
vertel?’
Sophie deed met moeite haar ogen open en
probeerde ze niet meteen weer dicht te knijpen
tegen het felle licht van de tl-lampen dat
door de helblauwe muren van het museum
werd weerkaatst. Het versterkte de bonzende
hoofdpijn waar ze niets van liet merken.
‘Nee, meneer Sweeney’, mompelde ze. Ze kromp
in elkaar onder de boze blikken van haar starende
klasgenoten.
Ze duwde haar schouderlange blonde haar rond
haar gezicht en zou er het liefst helemaal achter
wegkruipen. Dit was nu juist de aandacht die ze
het koste wat het kost probeerde te vermijden. Ze
droeg niet voor niets saaie kleren en verstopte
zich altijd achterin, aan het oog onttrokken
door klasgenoten die minstens een kop groter
waren dan zij. Het was de enige manier om als
twaalfjarige de examenklas te overleven.
‘Kun je dan misschien uitleggen waarom je
muziek aan het luisteren was in plaats van mijn
les te volgen?’ Meneer Sweeney hield haar oortjes
omhoog alsof ze het bewijs van een misdaad
waren. En voor hem waren ze dat waarschijnlijk
ook. Hij had Sophies klas meegesleurd naar het
natuurhistorisch museum van San Diego, in de
veronderstelling dat zijn leerlingen stonden te
trappelen om de hele dag op excursie te gaan. Hij

leek niet in de gaten te hebben dat ze het pas leuk
zouden vinden als de gigantische nepdino’s tot
leven zouden komen en mensen gingen opeten.
Sophie trok een wimper los – een zenuwtrekje
– en staarde naar haar voeten. Ze zou meneer
Sweeney nooit duidelijk kunnen maken dat ze
de muziek nodig had om het lawaai buiten te
sluiten. Hij hoorde het lawaai niet eens.
Het geroezemoes van tientallen toeristen echode
tegen de muren vol fossielen en golfde door de
gigantische zaal. Maar hun mentale stemmen
waren nog veel erger.
Sophies hoofd ving talloze fragmentarische,
onsamenhangende gedachten op, alsof ze in
een kamer stond met honderden schetterende
televisies die allerlei verschillende programma’s
tegelijk uitzonden. Ze doorboorden haar
bewustzijn en veroorzaakten een felle pijn.
Ze was een freak.
Het was haar geheim, haar last, sinds ze op haar
vijfde hard op haar hoofd was gevallen. Ze had
geprobeerd het lawaai buiten te sluiten. Het
te negeren. Niks hielp. En ze kon niemand in
vertrouwen nemen. Niemand zou het begrijpen.

2,5 miljoen exemplaren
verkocht wereldwijd
fi cti e ti ene r s e n j o ng e r e n / 63
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MOLOKAI 2
Zal de liefde overleven?
Guy Didelez i.s.m. Damiaanactie
In dit tweede boek in de meeslepende trilogie over
Molokai proberen Kaipo en Kanani als pril koppel met
lepra op het eiland samen een leven op te bouwen. Maar
Kanani worstelt met een groot geheim. Iets wat ze voor
Kaipo verzwijgt, maar waar ze zelfs haar ouders en zusje
die nog in haar geboortedorp wonen niet mee durft te
belasten.
Wanneer Pater Damiaan arriveert, bezoekt Kanani
samen met hem het ziekenhuis op Molokai. Ze hoopt
om zo haar leven wat meer zin te geven, maar beseft
al snel dat het verzorgen van mensen met melaatsheid
voor haar emotioneel te zwaar is.

Vanaf 12 jaar
JANUARI 2022
PAPERBACK

Net nu ze Kaipo heel hard nodig heeft, loopt het helemaal mis. Na een avond drinken met vrienden die hij
op Molokai heeft gemaakt, komt Kaipo ladderzat thuis.
Het komt tot een felle ruzie waarbij Kanani lichtgewond
geraakt. Ze vlucht in paniek weg en wordt door Carlos
meegevoerd op zijn paard. Maar ze heeft geen idee waar
de tocht naartoe gaat en wat de man met haar van plan is...

14 X 21,5 CM
CA. 140 BLZ.
CA. € 14,00
ISBN 978 94 6401 612 3
NUR 284 FICTIE 12+

Ontdek ook

I S B N 978-94-6401-612-3

9

789464 016123

In samenwerking met
Damiaanactie
MOLOKAI: DE TOCHT VAN BEELD-

‘De auteur combineert geschiedenis, actie en
romantiek tot een vlot leesbaar verhaal waarvan
je ook iets opsteekt. Deze fijne reeks zal jongeren
laten kennismaken met pater Damiaan en wat hij
voor Molokai betekend heeft.’
6 4 Maïté
/ fictGardin
ie t ie n–ers
en jon geren
—
hetboekenrijk.com
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SCHOON EN LIEVELING
ISBN 978 94 6383 313 4 / € 14,00

Guy Didelez gaf lange tijd les. Hij schrijft jeugdverhalen, toneelteksten
en scenario’s. Zijn boek Raspoetin behaalde in 1988 de Trofee van de
Grote Jury voor het beste Vlaamse Moord- en Misdaadverhaal. In 2019
werd hij bekroond met de ereprijs Grote Stroboer in zijn thuisstad
Merksem.
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WarriorCats Serie 5:
Een visioen van schaduwen

DE MISSIE
VAN DE LEERLING
Erin Hunter
vertaald door Pauline Akkerhuis
De katten van de DonderClan, de SchaduwClan, de
RivierClan en de WindClan leiden al sinds vele manen
een vredig bestaan in hun territoriums rondom het
meer. Maar nu moeten ze een geheimzinnige p
 rofetie
ontraadselen. Hiervoor moet een jonge leerlingmedicijnkat op een gevaarlijke missie die het lot van alle
Clans zal bepalen.

Vanaf 10 jaar
APRIL 2022
HARDCOVER
13 X 20,6 CM
400 BLZ.
CA. € 17,99
ISBN 978 90 5924 975 2
NUR 283 FICTIE 10-12 JAAR
NUR 284 FICTIE 13-15 JAAR
I S B N 978-90-5924-975-2

9

789059 249752

Opstart van nieuwe serie
binnen het enorm geliefde
WarriorCats-universum
Een volledig titeloverzicht van de
WarriorCats-boeken vind je op pg. 73-75.
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LILY: STORM
Tom De Cock

Het is wereldnieuws. In wat er overblijft van de wereld,
toch. Lily Rieder-Dubois leeft. De wereldvermaarde
influencer die ooit haarproducten en softdrinks verkocht. Vandaag verkoopt ze alleen nog de belofte dat
het anders kan.

Vanaf 11 jaar
MEI 2022
PAPERBACK
13,5 X 20 CM
CA. 400 BLZ.
CA. € 16,50
ISBN 978 94 6401 549 2
NUR 284 FICTIE 12+
E-BOOK CA. € 9,99 / ISBN 978 94 6401 564 5
I S B N 978-94-6401-549-2

9

Lily’s boodschap is duidelijk: alle luxe van de Nieuwe
Unie is betaald met mensenbloed, gesmolten pool
kappen en duizenden uitgestorven diersoorten. We
hebben geen toekomst als we zo blijven doorgaan.
Zijn haar woorden leugens? Is dit haar zoveelste promo
stunt? Is het waar dat ze de Muur wil neerhalen? Dat haar
volgelingen terroristen zijn die virussen verspreiden?
Dat ze het water door de straten wil zien klotsen, dat
ze over lava kan lopen, dat er onder haar ooglapje een
buitenaards wezen zit? Kan de Eerste Minister haar
‘giftige tong’ op tijd het zwijgen opleggen? Of klopt het
gerucht dat ze gelijk heeft? Dat een veel grotere dreiging
het voortbestaan van de Unie – van ons allemaal – in
gevaar brengt? Dat we slapend op de afgrond afrennen?
Dat alleen zij ons kan helpen?
Wie mag je nog geloven? En wie zal ons beschermen als
de Storm komt?

789464 015492

Ontdek ook

LILY
ISBN 978 94 6383 271 7 / € 16,50

In dit tweede deel uit de enthousiast onthaalde Lily-saga
neemt Tom De Cock je opnieuw mee naar de wondere
wereld van het tienermeisje dat de wereld de ogen
opende, in een toekomst die akelig dichtbij lijkt. Voor
lezers van elf en veel ouder.

Tom De Cock is constant verbaasd, en geïnteresseerd in letterlijk
alles. De voorbije jaren werkte hij achter de schermen aan de meest
uiteenlopende programma’s, en in 2009 stond hij mee aan de wieg
van MNM. In 2020 nam hij daar afscheid om zich te richten op boeken,
televisie en podcasts. Sinds september 2021 presenteert hij elke
weekavond Club De Cock op Q-music.

6 6 / fict ie t ie n ers en jon geren
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Lezers en de pers over Lily
‘Echt een ‘beton’ verhaal’ ★★★★

Het vervolg op de bejubelde
klimaatroman voor
jongeren

— Eva De Poorter – Het Nieuwsblad

‘Lily is NikkieTutorials meets Greta Thunberg richting
Nelson Mandela op Robbeneiland met een soort ark
van Noach-gevoel in de verpakking van een 14-jarige
influencer, die begint als onwetende prinses maar
eindigt als een volwassen strijder. Dit boek is echt
beton!! Of in andere woorden: vet cool, gaaf, keileuk,
gers, megatof of wat dan ook.’ ★★★★★
— Lezeres Marissa (tanteboekie) – hebban.nl

‘Lily is een nieuwe stem binnen de young adult, want
hoewel ik in het begin een paar keer een Hongerspelengevoel kreeg of moest denken aan Matched van Ally
Condie, heeft dit boek een heel ander thema. Je
kunt het beter een klimaatroman noemen. Ook is het
verhaal wezenlijk anders dan de Hongerspelen omdat
de inwoners van de Nieuwe Unie niet zozeer door
bewakers met wapens onderdrukt worden, maar ze zelf
zijn gestopt met kritisch denken. Dat vind ik een sterke
boodschap. Maar ook: het is niet te laat om iets voor
het klimaat te doen, maar dan moeten regeringen wel
voorbij hun eigen belangen willen kijken. Uiteraard zit
er nog meer in dit boek, het is niet voor niets bijna 400
pagina’s, maar dat mag je zelf gaan lezen. Lily is beton!’
★★★★★
— Lezeres Mireille – hebban.nl

‘Ik lees geen sciencefiction. Nooit. Maar in het kader
“weet wat de jeugd leest” pakte ik dit boek uit de kast.
Wat een geweldig boek is dit! Gaat het in de klas/les
over klimaat? Pak dit boek erbij! Voer voor discussie,
uitleg, bewustwording, etc. Enne... laat alle ouders
dan meteen ook dit boek lezen. Aanrader voor 13+!’
★★★★★
— Lezeres Monique – goodreads.com

fi cti e ti ene r s e©
n Michiel
j o ng e rDevijver
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533759_707_Brochure K-J Voorjaar 22.indd 67

18/11/2021 08:55

IN REAL LIFE
Tine Bergen
gebaseerd op het waargebeurde verhaal
van Niels Van Baelen
Het leven stelt geen vragen. Niels stelt ze wel. (Jammer
genoeg voor hem.)
De woorden tollen door zijn hoofd. Waarom hij zijn
benen moest laten breken in verschillende operaties
om nog steeds niet goed te kunnen lopen? Waarom niemand met hem wil praten op de speelplaats? Waarom
hij pillen moet nemen die maken dat hij in zijn broek
plast? Waarom pesters pesten? Waarom hij vorige week
die belangrijke battle van World of Warcraft heeft verloren? (Maar daar gaan we het niet over hebben, er zijn
grenzen!)
Het leven stelt geen vragen, Niels weet het best. Dus
vlucht hij in het gamen, waar woorden kunnen toveren.
Waar hij kan lopen en zelfs vliegen. Waar de goeden
winnen en de slechten sterven. Tot het echte leven hem
inhaalt en hem tot antwoorden dwingt. Want een mens
heeft maar één leven. Of niet?

Vanaf 14 jaar
FEBRUARI 2022
PAPERBACK
13 X 20,6 CM
256 BLZ.
CA. € 17,99
ISBN 978 94 6429 154 4
NUR 284 FICTIE 13-15 JAAR
NUR 285 FICTIE 15+
I S B N 978-94-6429-154-4

9

789464 291544

Boeklancering met
Marc Herremans tijdens
De Week tegen Pesten

Tine Bergen woont met man, kat en kinderen in het Leuvense.
Ze houdt van verhalen. Als journalist luistert ze graag naar de
verhalen van anderen, maar als auteur verzint ze die graag zelf voor
haar boeken. Voor In real life mocht ze die skills combineren: een
levensverhaal omzetten naar een leesverhaal.
Niels Van Baelen is een fervente lezer en gamer van 24 jaar. Hij denkt
veel na over het leven: over de kracht van woorden, over hoe je lichaam
je grootste vijand kan zijn, over vallen, nog eens vallen, eens goed
vloeken en dan weer opstaan. Over humor en vriendschap. In real life
is gebaseerd op zijn leven, en hij hoopt met het boek vooral te kunnen
inspireren – zoals hij ooit ook geïnspireerd werd door Marc Herremans.

6 8 / fict ie t ie n ers en jon geren
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Het leven stelt geen vragen. Ik doe dat wel.
Hoeveel verschil kunnen acht weken maken?
Waarom kiezen de meeste mensen melkchocolade
terwijl zwarte chocolade veel lekkerder is?
Als ik meer zou oefenen, zou mijn rug dan minder pijn
doen of meer?
Wat zou de overbuurman doen, als hij in mijn plaats
was? Of de hond?
Waarom denken mensen niet langer na voor ze iets
zeggen?
Waarom denk ik veel te veel na?
Wat is dat: te veel?
Wanneer is het genoeg?
Ik knijp met mijn handen in de wielen van mijn rolstoel.
Ik heb hier al veel in geknepen. En hard. Toen mijn ouders
vertelden dat ze gingen scheiden. Toen ik in het tweede
leerjaar bij juf Linde belandde en ik besefte dat ik elke dag
naar dat dansende, blonde haar zou kunnen kijken. Toen
de hond zijn tanden om te spelen in mijn been zette en
vervolgens doorbeet omdat ik over zijn staart heen reed.
Toen Jens zei dat ik geen debiel was. Dat het zelf debielen
waren, al die anderen. Allemaal. Toen ik eindelijk –
eindelijk – genoeg geld bij elkaar had gespaard om een eigen
computer te kopen. Toen ik de laatste Mars had opgegeten en
mama dat ontdekte. Toen we die belangrijke battle van World
of Warcraft verloren door mijn schuld. Ik kan de wouden van
World of Warcraft dromen. En toch liep ik er die ene keer nog
in verloren.
Het is aan mijn vingers te zien ook, hoe vaak ze in die
wielen grijpen en knijpen. Het eelt op mijn vingertoppen
schuurt. Soms kruipt er vuil mee onder mijn vel dat niet
meer wil verdwijnen. Als een tattoo waar ik alleen maar
aan kan blijven pulken. Ik peuter nog wat harder. Het bruin
kruipt onder mijn vingernagels. Rouwranden. Zo heet dat
toch? Het spul perst zich samen onder mijn nagels die zich
samenpersen in het zwarte plastic van mijn wielen die zich
weer samenpersen rond mijn rolstoel die domweg op het
asfalt staat.
Ik heb nog nooit zo hard in de wielen geknepen als nu.
Ik leg mijn hoofd in mijn nek. Het zou moeten regenen
nu, en waaien. Beter nog: een storm! Windkracht tien.
Overstroming. Noodweer. Weer dat bij mijn gevoelens past.
In plaats daarvan is het zo’n twintig graden. Een kalm briesje.
Een heldere hemel met fonkelende sterren. Waar een mens
op hoopt als je midden juli om één uur ’s nachts de straat nog
op gaat. Voor een keer doet de Belgische zomer eens wat hij
hoort te doen. Voor die ene keer dat het niet moet.
Ik kijk naar de brug. Het is een uniek exemplaar. Als je erop
staat, denk je dat je in Engeland tussen de idyllische heuvels
staat, niet in de Vlaamse Kempen. Het klaterende water
eronder. De groene hellingen die de uiteinden van de brug
langs twee kanten afboorden. De bloemen die wuiven in de
kant. De dikke kasseien aan de randen waar auto’s ratelend
overheen rijden als ze moeten uitwijken. De platte, grijze
stenen die de brug afboorden tot zo’n halve meter hoog.

Mensen rijden om voor deze brug. Ze nemen selfies met
#beentheredonethat. Ze bewonderen het uitzicht en
verzuchten dat alleen de schaapjes nog ontbreken. En dan
gaan ze weer verder met alle andere dingen die ze in hun
leven moeten doen, want hé #beentheredonethat.
Ik moet nergens anders meer naartoe. Mijn to-dolijstje is
afgewerkt. #beentheredonethat.
Ik ben naar deze brug gekomen om te sterven.
Laten we beginnen bij het begin.
Ik werd geboren. Om precies te zijn: drieëntwintig jaar,
driehonderdtwintig dagen en negentien uur voor ik
daar op de brug stond, werd ik geboren.
Dat was niet de bedoeling.
Natuurlijk wist mijn moeder dat het kind in haar buik daar
niet eeuwig in zou blijven zitten. Maar nog een week of
acht langer, dat was toch wel de verwachting geweest. Ik
kon blijkbaar niet meer wachten om mee te doen aan het
leven. Geduld is een schone deugd, geloof me, ik spreek uit
ervaring!
Want mama kreeg geen warme, natte baby op haar buik
gelegd. Er waren geen felicitaties, ballonnen of taart.
Ze kreeg artsen die rond haar bed zwermden, paniek
gemaskeerd door efficiëntie, dure woorden als hypoxie,
hemisfeer, ventrikel. En een kind met hersenletsel dat aan
tweehonderd kilometer per uur naar een gespecialiseerd
ziekenhuis werd gevoerd.
Een goed pak suiker. Veel meer wegen je hersenen niet als
volwassen mens. Ze maken maar zo’n twee procent uit van
ons lichaamsgewicht. Onze huid weegt twee keer zoveel.
Maar onze hersenen gebruiken wel twintig procent van
alle zuurstof die we opnemen en zelfs dertig procent van
de energie die we tot onze beschikking hebben. Dat geeft je
hopelijk al wel een idee van hoe belangrijk ze zijn. 86 miljard
zenuwcellen zitten er in die kop van ons. Elke zenuwcel
daarvan kan met ongeveer vijfduizend andere zenuwcellen
verbinding maken. Kun je nagaan. De mogelijkheden zijn
eindeloos. (Hoe komen mensen anders op het idee om kak
te verkopen als kunst?) De mogelijkheden waar het fout kan
gaan zijn dat dus ook. Bij mij ging het behoorlijk fout.
Mijn hersenen denken dat ze bepaalde spieren continu
moeten aanspannen. Vermoeiend, ja. Dat denk je nu al. En je
hebt nog geen idee, geloof me. Een spier die je oefent wordt
sterker. Of te sterk. Het defect in mijn hersenen zorgt ervoor
dat spieren gaan verkorten op plaatsen waar je dat niet wilt.
Ik heb het geluk gehad dat die ellende zich voornamelijk
beperkt tot mijn onderste ledematen. Dat ik het woord
‘geluk’ gebruik, geeft je hopelijk al een aanwijzing over hoe
ongelukkig deze hele toestand is. Met te korte beenspieren
kun je niet wandelen. Laat staan lopen. Je evenwicht bewaren
is ook een kunststukje.
Het goede nieuws, vraag je? Je weet dat je elke dag moet
beetpakken en er alles moet proberen uit te zuigen. Want de
volgende dag die komt zal fysiek nooit meer zo goed kunnen
zijn. Er is voor mijn lichaam maar één weg en dat is bergaf.
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ONTDEK HIER ALLE TITELS VAN DE
FAMILIE STILTON!
AVI-lezen met Geronimo
9789085925279
Op weg - AVI Start
9789085925323
Hap Hap - AVI Start
9789059248380
Is dat een rat? - AVI Start/M3
9789085925286
Waar is de kaas? - AVI Start/M3
9789059248373
Ik wil alles! - AVI M3
9789085923923
In het gips - AVI M3
9789085924975
Mijn huis te koop - AVI M3
9789085925163
Het beest in het meer - AVI M3
9789085923930
Ik ben geen topmuis - AVI E3
9789085924562
Red de witte walvis - AVI E3
9789085925170
Held van het veld - AVI E3
9789085925187
De rimboe in - AVI E3
9789059249547
De schat van het spook - AVI E3
9789085925453
Een sleutel voor elk slot - AVI E3
9789059248366
Het oog van de zee - AVI M4
9789085923947
Het raadsel van de schat - AVI M4
9789464290400
Pas op voor de draken - AVI M4
9789464291483
Pas op voor de draken Deel 2 - AVI M4
9789085924579
SOS uit de ruimte - AVI E4
9789085923954
Vier knagers in het wilde westen - AVI E4
9789085925460
De mummie zonder naam - AVI E4
9789059249554
De stenen grapjas - AVI E4
9789059248519
Het raadsel van Londen - AVI M5

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 6,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
€ 10,95
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9789058930088
9789085920168
9789085920496
9789085920717
9789085921202
9789085921660
9789085922025
9789085922445
9789085922858
9789085923145
9789085923671
9789085924319
9789085924999
9789085925309
9789059248540
9789464290462
9789085924081

Het rijk Fantasia
Fantasia I
Fantasia II
Fantasia III
Fantasia IV
Fantasia V
Fantasia VI
Fantasia VII
Fantasia VIII
Fantasia IX: De fenomenale reis
Fantasia X
Fantasia XI
Fantasia XII: Het vlammenravijn
Fantasia XIII: Het drakeneiland
Fantasia XIV: Terug in de tijd
Fantasia XV: Het leger der onzichtbaren
Fantasia XVI: De bewakers van Fantasia
Lang Leve Fantasia

€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 34,95
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 26,99
€ 36,50
€ 26,99
€ 26,99
€ 69,95

9789059248717
9789059248700
9789059248502
9789059248403
9789059248397
9789085925101
9789059248410
9789059248601
9789085925262
9789085925361
9789085924340
9789085924777
9789085924814
9789085925255
9789085925293
9789085925378
9789085925507
9789059248311
9789059248342
9789059248335
9789059248571
9789059248588
9789059249622
9789464290431
9789464290486

De avonturen van Geronimo
De voetbalkampioen - met Belgische vlag
De voetbalkampioen - met Nederlandse vlag
Gi-ga-geitenkaas, ik heb gewonnen
Een muizenissige vakantie
Geheime missie - Olympische spelen
Geheim agent nul nul k
De roof van de gi-ga-diamant
Het spook in de spiegel
Wielrennen is echt mijn sport
Ee magische kerst
Een scheve schaats
Het woeste wilde westen
Blozosaurus zoekt huis
Het toverslot
Een bloedstollende middernacht
Toernooi op het toverslot
Babydino vermist
Tricerapoep onder de loep
Gi-ga-gefeliciteerd
Onderwaterpiraten
Boven op stanktop
De laatste draak
Vuilnis is niet vies
Alleen losers spelen vals
Op pad met Speurlock Holmes: Het is simpel, Stilton

€ 14,95
€ 14,95
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
€ 12,99
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9789464290417
9789085925484
9789085925477
9789085921912
9789085922971
9789085923459
9789085923886
9789085925248
9789085925491
9789059249653

De wereld van Stilton
De wereld rond met Geronimo Stilton
Knagers voor klimaat: Help, mijn batterij is leeg!
Knagers voor klimaat: Kraan dicht, Geronimo
Reis door de tijd 4
Reis door de tijd 7
Reis door de tijd 8
Reis door de tijd 9
Reis door de tijd 11: De achtervolging van Miss Never
Reis door de tijd 12: Missie piraat
Reis door de tijd: Retourtje Olympus

€ 19,99
€ 9,95
€ 9,95
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 25,50
€ 19,95
€ 19,95
€ 24,99

9789085921974
9789085922094
9789085922285
9789085922575
9789085923039
9789085923053
9789085923725
9789085924142
9789085924531
9789085925194
9789085925200
9789059248298
9789059249677

Leven op Topford College met Thea Stilton
Een magische muisical
Op naar de top
Wie verstopt zich op Topford?
Bedrog op de catwalk
Schatjes van schildpadjes
Topford in Hollywoord sferen
Topfords topstylist
De voetbalsisters
Operatie dolfijn
Feest op de manege
Circus holderdebolder
Game, set, match
Nooit kopje-onder

€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99
€ 9,99

9789054614647
9789054616641
9789085920007
9789085922926
9789085924548
9789085925118
9789085925514
9789059248328
9789059248526
9789059248595
9789059249639
9789464290615
9789464290479

De Thea Sisters op reis
De verborgen stad
Schipbreuk in de ruimte
Gekrakeel op een Schots kasteel
Liefde aan het hof van de tsaar
Carnaval in Venetië
De pioenenkoningin
Stripspektakel - Avontuur in Vlaanderen
Schatgraven op de Bahama's
Platgewalst in Wenen
Detectivebureau Hart voor de zaak
Toestand in Tunesië
Vakantie aan de Côte d'Azur
Noorderlicht in Noorwegen

€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99
€ 17,99

5407006501367
5407006501374
5407006501381
5407006501398

Puzzelen met Stilton
De familie Stilton - puzzel met 99 stukjes
De Wakkere Muis - puzzel met 500 stukjes
Zeven Rozen - puzzel met 1000 stukjes
Lang Leve Fantasia - puzzel met 1000 stukjes

€ 9,99
€ 12,99
€ 14,99
€ 14,99
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ONTDEK ALLE
WARRIORCATS-TITELS
SERIE 0

HET ONTSTAAN VAN DE CLANS

9789059246379

Boek 1: Het zonnepad

€ 17,99

9789095246751

Boek 2: Donderwolken

€ 17,99

9789059246768

Boek 3: Het eerste gevecht

€ 17,99

9789059249103

Boek 4: De vlammende ster

€ 17,99

9789059249509

Boek 5: Het verscheurde woud

€ 17,99

9789059249790

Boek 6: Pad van de sterren

€ 17,99

9789078345176

Boek 1: De wildernis in

€ 17,99

9789078345190

Boek 2: Water en vuur

€ 17,99

9789078345275

Boek 3: Geheimen

€ 17,99

9789078345312

Boek 4: Voor de storm

€ 17,99

9789078345473

Boek 5: Gevaar!

€ 17,99

9789078345541

Boek 6: Vuurproef

€ 17,99

9789059246720

Jubileumeditie De wildernis in - geïllustreerde luxe-uitgave

€ 24,99

SERIE 2

DE NIEUWE PROFETIE

9789059240698

Boek 1: Middernacht

€ 17,99

9789059240728

Beok 2: Maannacht

€ 17,99

9789059240742

Boek 3: Dageraad

€ 17,99

9789059240353

Boek 4: Sterrenlicht

€ 17,99

9789059240667

Boek 5: Schemering

€ 17,99

9789059240926

Boek 6: Zonsondergang

€ 17,99

SERIE 3

DE MACHT VAN DRIE

9789059244214

Boek 1: Het tweede gezicht

€ 17,99

9789059244481

Boek 2: De duistere rivier

€ 17,99

9789059241688

Boek 3: Verbannen

€ 17,99

9789059242043

Boek 4: Eclips

€ 17,99

9789059242630

Boek 5: Lange schaduwen

€ 17,99

9789059242883

Boek 6: Zonsopgang

€ 17,99

SERIE 1
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SERIE 4

TEKEN VAN DE STERREN

9789059244719

Boek 1: De vierde leerling

€ 17,99

9789059245082

Boek 2: Echo in de verte

€ 17,99

9789059245563

Boek 3: Stemmen in de nacht

€ 17,99

9789059245983

Boek 4: Spoor van de maan

€ 17,99

9789059246393

Boek 5: De vermiste krijger

€ 17,99

9789059246409

Boek 6: De laatste hoop

€ 17,99

9789059242647

Supereditie: Vuursters missie

€ 24,99

9789059244504

Supereditie: Blauwsters voorspelling

€ 24,99

9789059245990

Supereditie: Terugkeer van de HemelClan

€ 24,99

9789059246430

Supereditie: Geeltands geheim

€ 24,99

9789059248021

Supereditie: Kromsters belofte

€ 24,99

9789059249769

Supereditie: Langstaarts wraak

€ 24,99

9789059245914

Mini Avontuur: Wolksters reis

€ 7,50

9789059246232

Mini Avontuur: Tijgerklauws woede

€ 7,50

9789059246249

Mini Avontuur: Gansveders vloek

€ 7,50

9789059247598

Mini Avontuur: Spikkelblads hart

€ 7,50

9789059247871

Mini Avontuur: Roodstaarts schuld

€ 7,50

9789059249516

Mini Avontuur: Miststers voorteken

€ 7,50

9789059249745

Mini Avontuur: Loofpoels wens

€ 7,50

9789059245921

Gids voor krijgskatten: De wereld van de Clans

€ 14,99

9789059247604

Gids voor krijgskatten: Oorlogen van de Clans

€ 14,99

9789059249523

Gids voor krijgskatten: De krijgscode

€ 14,99

9789059243330

WarriorCats schetsboek

€ 13,99

9789059244467

WarriorCats dagboek

€ 13,99
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BOXEN
9789059249776

WarriorCats Box Serie 0 – Het ontstaan van de Clans

€ 59,95

9789059244412

WarriorCats Box Serie I

€ 59,95

9789059241251

WarriorCats Box Serie II – De nieuwe profetie

€ 59,95

9789059246416

WarriorCats Box Serie III – De macht van drie

€ 59,95

9789059249110

WarriorCats Box Serie IV – Teken van de Sterren

€ 59,95
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